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Ata da 136a Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de novembro de 2018
4a Sessão Legislativa Ordinária da 55a Legislatura
Presidência dos Srs. Eunício Oliveira, João Alberto Souza e Jorge Viana; da Sra. Ana Amélia e do Sr.
Ataídes Oliveira.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e encerra-se às 18 horas e 48 minutos.)
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REGISTRO DE COMPARECIMENTO E VOTO
Senado Federal
55ª Legislatura
4ª Sessão Legislativa Ordinária
136ª Sessão Deliberativa Ordinária, às 14 horas
Presenças no período: 20/11/2018 07:00:00 até 20/11/2018 20:32:00
Votos no período: 20/11/2018 07:00:00 até 20/11/2018 20:32:00
Partido

UF

N orne Senador

PDT
PSDB

RO

Acir Gurgacz

MG

Aécio Neves

X

X

MDB

SP

Airton Sandoval

X

X

PODE

PR

Alvaro Dias

X

X

PP

RS

Ana Amélia

X

X

PDT

RR

Ângela Portela

X

X

PSDB

MG

Antonio Anastasia

X

X

PTB

PE

Armando Monteiro

X

X

PSDB

TO

Ataídes Oliveira

X

X

PP

AL

Benedito de Lira

X

X

PSDB

PB

Cássio Cunha Lima

X

X

PR
PP

MT

Cidinho Santos

X

X

PI

Ciro Nogueira

X

X

PSDB

se

X

X

Presença Voto
X

DEM

AP

Daiirio Beber
Davi Alcolumbre

X

X

MDB

MA

Edison Lobão

X

X

PSDB

SE

Eduardo Amorim

X

X

MDB

AM

Eduardo Braga

X

X

PRB

RJ

Eduardo Lopes

X

X

PODE

PI

Elmano Férrer

X

X

MDB

CE

Eunício Oliveira

X

MDB

PE

Fernando Coelho

X

X

PTC

AL

Fernando Collor

X

X
X

PSDB

PA

Flexa Ribeiro

X

MDB

RN

Garibaldi Alves Filho

X

X

PP

AC

Gladson Cameli

X

X

PT

PR

Gleisi Hoffrnann

X

X

PROS

DF

Hélio José

X

X

PT
PP

PE
RO

Humberto Costa
Ivo Casso!

X

X

X

X

MDB

MA

João Alberto Souza

X

X

PSB

AP

João Capiberibe

X

X

PT

AC

Jorge Viana

X

DEM

RN

José Agripino

X

PT

CE

José Pimentel

X

X

PSDB

SP

José Serra

X

X

PSD

RS

Lasier Martins

X

X

Lídice da Mata

X

X

Lúcia Vânia

X

PSB

BA

X

PSB

GO

DEM

SE

Maria do Carmo Alves

X

X

MDB

SP

Marta Suplicy

X

X

PSD
PSDB

BA

Otto Alencar

X

X

se

X

X

X

X

X

X

PT

RS

Paulo Bauer
Paulo Paim

PT

PA

Paulo Rocha

Emissão

20/ 11/2018 20:32:51
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REGISTRO DE COMPARECIMENTO E VOTO
Senado Federal
55ª Legislatura
4ª Sessão Legislativa Ordinária
136ª Sessão Deliberativa Ordinária, às 14 horas
Presenças no período: 20/11/2018 07:00:00 até 20/11/2018 20:32:00
Votos no período: 20/11/2018 07:00:00 até 20/11/2018 20:32:00
Partido

UF

Nome Senador

PRB

MS

Pedro Chaves

Presença Voto
X

X

PSD

PB

Raimundo Lira

X

X

REDE

AP

Randolfe Rodrigues

X

X

PT

PI

Regina Sousa

X

X

DF

Reguffe

X

X

MDB

AL

Renan Calheiros

X

X

PSDB

ES

Ricardo Ferraço

X

X

MDB

RR

Romero Jucá

X

X

DEM

00

Ronaldo Caiado

X

X

PODE

ES

Rose de Freitas

X

PSD

AC

Sérgio Petecão

X

X

MDB

MS

Simone Tebet

X

X

PSDB

CE

Tasso Jereissati

X

X

PTB

RR

Telmário Mota

X

X

MDB

RO

Valdir Raupp

X

X

PR

TO

Yicentinho Alves

X

X

MDB

MS

Waldemir Moka

X

BA

Walter Pinheiro

X

PR

MT

Wellington Fagundes

X

X

DEM

00

Wi lder Morais

X

X

Compareceram 65 senadores.

Emissão

20/11/2018 20:32:51
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - 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).
Presentes na Casa 43 Sras. e Srs. Senadores.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa, PT de Pernambuco, pelo tempo
regimental.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PE. Para discursar.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, pessoas que nos
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais, inicialmente eu quero
aqui registrar a aqui o Dia Nacional da Consciência Negra, homenagem a todos os negros e
negras brasileiros, que são origem importante e base da nossa sociedade. Esta data é em
memória à morte de Zumbi dos Palmares, um herói da Pátria.
Eu tenho, ao longo da minha vida política, procurado como Ministro, como Secretário,
como Parlamentar, estar sempre participando diretamente das lutas a favor de políticas de ação
afirmativa, que combatam a discriminação, o racismo e os preconceitos. E hoje eu trato de um
tema que guarda alguma relação com isso, porque, na minha opinião, foi o preconceito geral, o
preconceito racial, o ranço, a origem da destruição do Programa Mais Médicos, na prática
decretada pelo recém-eleito Presidente da República.
Todos aqui lembramos a forma hostil como os cubanos foram recebidos em muitos lugares;
eles, negros em sua maioria. E tivemos algumas cenas que ficaram, como se diz, viralizadas.
Temos o exemplo de uma médica brasileira branca, em Fortaleza, vociferando impropérios
contra um médico cubano, e ele completamente sem entender.
O fato é que o Brasil rompeu uma tradição que é a de sempre cumprir os contratos.
Bolsonaro rompeu unilateralmente o acordo internacional que havia com Cuba ao avisar que
modificaria os termos do que o Estado brasileiro assinou sob a chancela da Organização PanAmericana de Saúde. Essa atitude abala a credibilidade brasileira pela falta de compromisso em
honrar tratados firmados. E os argumentos que foram apresentados pelo Presidente da
República eleito, que até agora não escolheu sequer o seu Ministro da Saúde, são pífios,
denotam, inclusive, desconhecimento sobre a temática.
O argumento primeiro dele é de que iria aplicar os testes de capacidade.
Segundo o Inep, os médicos cubanos têm o desempenho similar, no Revalida, ao de
brasileiros graduados fora do País. Esses profissionais vieram em uma missão humanitária, com
um mandato específico, o que os isenta de serem submetidos a esse teste, ainda mais quando a
Medicina cubana é altamente bem conceituada internacionalmente.
Falou que iria pagar o salário integral aos cubanos.
A decisão de que haveria um recurso que seria pago aqui e outro em Cuba foi amparada no
acordo internacional. Os médicos vieram dentro das condições firmadas dentro do quadro
internacional. Eles continuam funcionários do Ministério da Saúde de Cuba, e é isso que
acontece quando eles servem em outras missões internacionais.
Usou o argumento de que eles deveriam ter a liberdade para trazer as suas famílias.
Primeiro que não há impedimento, apenas eles teriam que pagar para que isso acontecesse, mas
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o próprio Jair Bolsonaro votou contra a entrada de familiares dos médicos cubanos no Brasil,
afirmando que eles seriam um risco à nossa democracia. Então, num tema tão importante, que
diz respeito à saúde pública, o Presidente eleito utilizou argumentos políticos e ideológicos,
esquecendo-se do interesse da população.
Só para que se tenha uma ideia, a saída dos cubanos desfalca mais de 8,5 mil equipes do
Programa de Saúde da Família e devolve o Brasil ao quadro dramático que havia antes de 2013.
É uma tragédia para mais de 30 milhões de brasileiros que eram cobertos por esses profissionais.
Vai produzir um colapso no sistema de saúde de 2.885 Municípios, especialmente em mais de 1,5
mil deles, que dependem exclusivamente de médicos cubanos – só têm médicos cubanos.
Essa medida de Bolsonaro destrói a espinha dorsal do Programa Mais Médicos, que é a
política pública mais bem avaliada pelos usuários – 85% das pessoas.
E nós sabemos que a atenção básica é capaz de resolver algo em torno de 80% dos
problemas de saúde. Ações de promoção, de prevenção, de diagnóstico e tratamento serão
interrompidas com o rompimento desse acordo.
Há, no caso nosso do Nordeste, um prejuízo direto para todo o Semiárido, para as
comunidades quilombolas, para os povos ribeirinhos, para as periferias dos grandes Municípios,
para a região indígena. Os distritos indígenas, por exemplo, perderão 301 de 372 médicos que
têm hoje. Significa deixar praticamente todas as aldeias indígenas sem qualquer tipo de
cobertura de saúde. Só Pernambuco, Sr. Presidente, perderá 444 médicos cubanos, que são
reconhecidos pelos excelentes serviços que sempre prestaram à população.
E agora o Governo Temer, para prestar um serviço a Bolsonaro, faz uma fantasia que é a
de lançar um edital – feito isso na terça-feira, hoje – com 8.500 vagas. Eu posso aqui apostar
com quem quiser que não serão essas vagas preenchidas, porque esse esforço já foi feito
anteriormente. Antes de se fazer qualquer contratação de médico estrangeiro, abria-se e abre-se
um edital para médicos brasileiros. Com isso, vinha crescendo a participação de médicos
brasileiros, porque foram dados alguns benefícios adicionais, como uma pontuação diferenciada
para o concurso da residência médica; aumentou-se o número de vagas nas escolas de Medicina,
exigindo a própria qualificação, e mesmo assim foi necessário recorrer aos médicos cubanos.
Os Governos do PT tentaram suprir a carência e ampliar a oferta de profissionais,
aumentando o número de faculdades de Medicina no País, cuja expansão foi proibida no Brasil
pelo recém-saído Ministro da Educação, Mendonça Filho, que atendeu a interesses corporativos
escusos.
Cuba não rompeu o acordo nem agiu por questão ideológica, como quer fazer crer essa
turma difusora de fake news de Bolsonaro. Se fosse movida por esses interesses, tinha deixado o
Brasil quando Dilma foi derrubada por um golpe. Ao contrário, não deixou, porque o Estado
brasileiro – e aí reconheça-se a posição do Presidente Michel Temer – seguiu honrando o acordo
internacional assinado e que Bolsonaro agora rasgou.
Médicos cubanos tinham mais de dez anos de formados; todos com residência em Medicina
Geral e Comunitária; mais da metade com uma segunda especialização; 40% com mestrado. E é
desse capital intelectual que o Brasil está abrindo mão agora.
Falar de trabalho escravo é mais uma falácia do Presidente eleito. O acordo é
supervisionado pela Opas, braço da Organização Mundial de Saúde nas Américas. E, se o
Presidente eleito tivesse realmente preocupação com o trabalho escravo, não estaria propondo a
extinção do Ministério do Trabalho, que é quem faz a fiscalização do trabalho escravo no Brasil,
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e teria votado favoravelmente a esse último reduto da senzala brasileira, pela garantia dos
direitos para o trabalhador doméstico – e para a trabalhadora. E Bolsonaro votou contra. Ele
próprio disse que duas vezes votou contra a extensão dos direitos trabalhistas e previdenciários
aos empregados domésticos.
Os empregados domésticos – mulheres, em sua imensa maioria – não tinham direito às
mesmas condições de qualquer trabalhador. Nada de hora extra, de jornada definida de
trabalho, de FGTS.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PE) – Vou concluir, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Para
concluir, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PE) – Viviam numa situação muitas vezes de escravidão, completamente à margem dos direitos.
Bolsonaro virou as costas totalmente contra todos eles, não só ao votar contra a extensão dos
direitos, mas ao fazer campanha contra a própria lei.
Então, essa é mais uma falácia criada para justificar um ato equivocado, tomado por uma
posição inconsequente, que irá levar ao aumento da mortalidade infantil, materna, por
hipertensão, diabetes, doenças respiratórias e outros problemas da alçada da atenção básica.
Eu vou ouvir rapidamente o aparte da Senadora Ana Amélia e concluo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Não... Para
concluir, pois V. Exa. não tem mais tempo. Está na prorrogação. Eu peço desculpa à Senadora
Ana Amélia.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PE) – Bom, então, só para eu concluir...
Não tenha dúvida, Sr. Presidente: o senhor será diretamente responsável por todo esse
quadro que descrevi aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe-me, Senadora Ana Amélia. Eu teria o maior prazer de poder ouvir o seu aparte.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Eu é que
agradeço a V. Exa., Senador Humberto Costa.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia – Progressista, do Rio Grande do Sul –, pelo
prazo regimental.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS. Para
discursar.) – Sr. Presidente João Alberto, caros colegas Senadores e Senadoras, nossos
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, como o Presidente agiu no estrito
dever de rigorosamente respeitar o tempo regimental, embora não tenhamos muitos oradores
aqui para falar, eu quero apenas agradecer ao Senador Humberto Costa, que ia abrir para um
debate – o que acho sempre importante e democrático.
Primeiro, quero agradecer a referência que fez à legislação das domésticas. Tive a honra de
ter sido a Relatora, aqui no Senado Federal, desta que foi a independência dos trabalhadores
domésticos. Digo da minha alegria também de renovar aqui, em nome da Regina Veras, que
trabalha comigo há 32 anos – e não estaria comigo se os direitos dela... Antes mesmo de a lei
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prever um FGTS, eu já pagava isso, Senador, por entender a relevância que têm as pessoas que
estão na nossa casa prestando um serviço indispensável, relevante. Eu diria que são parte da
família. Então, trinta e dois anos não são três meses, não são dois anos; é um tempo muito
grande. E eu agradeço renovadamente: acho que a homenagem que todos fizemos aos domésticos
foi exatamente tratá-los como os outros trabalhadores da indústria, do comércio, da agricultura,
trabalhadores urbanos, todos eles. O empregado doméstico tinha que ter esta dignidade, com
carteira assinada numa lei adequada.
Sobre o Mais Médicos, apenas uma observação, Senador Humberto Costa: eu acho que o
Presidente eleito Bolsonaro não tem a caneta, ele não pode assinar nada, ele não pode, ele só
pode fazer isso a partir do dia 1º de janeiro. Então, hoje atribuir a Bolsonaro o que
unilateralmente Cuba fez com o Mais Médicos é, digamos, colocar a carroça na frente dos bois.
Eu acho que não há como um governo, diante de uma coisa tão séria quanto foi essa, por uma
declaração ou por um outro gesto qualquer, tomar uma atitude dessa maneira. Então, a
responsabilidade será do Mais Médicos. A questão do que nós discutimos aqui em relação a
trabalho escravo é que o Governo se apodera de 80% do valor do trabalho doméstico e dá a ele
apenas 20%. Então, acho que essa questão tem que ser tratada dessa maneira – apenas uma
ressalva sobre isso.
Mas eu volto aqui, Senador João Alberto, ao tema que tratamos ontem aqui sobre a
questão da modificação da Lei da Ficha Limpa, que preocupa os brasileiros. Eu assinei ontem
mesmo um requerimento do Senador Randolfe Rodrigues para retirar a urgência dessa matéria,
que está prevista já desde o ano passado. O Senador Ataídes Oliveira hoje novamente também
tomou uma iniciativa, já vi várias assinaturas, e eu também assinei o requerimento para
retirada da urgência dessa matéria do PLS que trata de mitigar, reduzir os efeitos da Lei da
Ficha Limpa, que foi uma conquista da sociedade, defendida pelos partidos de esquerda, como
iniciativa popular, a primeira que houve no País.
Então, essa Lei da Ficha Limpa eu acho que precisa ser preservada. Aliás, acho-a muito
importante. E, neste momento em que se discute essa possibilidade, quero saudar a iniciativa do
Presidente Eunício Oliveira de que poderá rever – desde que haja número suficiente de
assinaturas para esse requerimento de retirada de urgência para a matéria – em relação a essa
questão.
E passo a palavra – concedo aparte aqui – ao Senador Telmário Mota, com muita alegria.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Moderador/PTB - RR) – Senadora, primeiro, muito
obrigado. Eu aproveito a oportunidade concedida por V. Exa., ao nos ceder este aparte.
Também assinei o requerimento do Senador Ataídes, porque isso aí naturalmente vai ao
encontro de tudo o que a sociedade realmente está querendo e o povo está querendo. Não vejo
nenhuma... Aqui nós não podemos criar nenhum mecanismo de proteção àqueles que escolheram
o caminho do errado. Então, eu acompanho V. Exa. nesse sentido.
E, quando V. Exa. fala com relação à lei da proteção, por exemplo, das domésticas, eu me
lembro muito bem de que minha mãe era uma empregada doméstica. E, ao V. Exa. fazer essa
homenagem a essa sua secretária do lar com quem trabalha há muito tempo, eu naturalmente
me lembro disso.
E hoje, neste dia tão importante, que é o dia na do reconhecimento da cor negra, eu fico
muito feliz que meu pai... meu avô era negro, de Garanhuns... De Garanhuns, não, de pertinho
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de Garanhuns. Cadê o Humberto? O Humberto ainda está aí? Lá de Pernambuco. Então, eu
faço essa homenagem.
E queria aproveitar, com relação ao Mais Médicos – de que V. Exa. realmente falou aí –,
para dar uma sugestão ao Presidente Temer. Eu acho que ele poderia fazer uma medida
provisória neste momento e usar os médicos do Exército para suprir essa necessidade, até que
esses formandos brasileiros tenham os seus cursos validados e retornem ao Brasil. Nós vamos ter
quase esta mesma quantidade, de 8 mil ou mais. Só na Venezuela, eu conheço mais de 20
pessoas, médicos que estão formados trabalhando lá e que não têm o Revalida. Então, nós
vamos poder trazer os brasileiros que estão servindo em outra nação ao nosso País.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) –
Obrigada, Senador Telmário Mota.
De fato, vamos reafirmar, então, aqui, que acho que essas soluções têm de ser... Não dá
para postar, como fez o Senador Humberto Costa: "não vai dar certo". Tem que ter um pouco
de responsabilidade. Não é ser oposição ao Governo. Eu acho que é este o papel da oposição:
fiscalizar, controlar, estar vigilante. Mas não é também apostar que não vai dar certo a
iniciativa tomada agora pelo Ministério da Saúde em relação a esse problema, que é uma
questão de emergência.
V. Exa. apresenta uma outra solução, uma outra alternativa, ou seja, quando a gente tem
vontade política, a gente resolve o problema. É dessa maneira que eu entendo também essa
questão do Mais Médicos.
Queria concluir essa questão de não mudar a Lei da Ficha Limpa, porque acho que a
sociedade brasileira está hoje imbuída de uma prioridade: combate duro à corrupção, que fez
escorrer pelo ralo o dinheiro que faltou para muitos setores importantes.
Quando o Juiz Sergio Moro foi chamado e aceitou o convite para ser Ministro da Justiça,
Senador Reguffe, havia o receio de que a Operação Lava Jato pudesse sofrer algum tipo de
enfraquecimento. Hoje, na composição da equipe que estará junto com Sergio Moro no
Ministério da Justiça, um Ministério que terá uma relevância maior do que tem hoje porque vai
abrigar também a segurança pública – Ministério da Justiça e Segurança Pública –, a gente
percebe claramente que aqueles personagens que foram relevantes na Operação Lava Jato estão
compondo com Sergio Moro exatamente essa continuidade do combate à corrupção.
Não só seguramente ele pensa – e deve pensar – que a Lei da Ficha Limpa tem de ser
preservada naquilo que a inelegibilidade dá – oito anos, e não reduzir para três nos crimes
cometidos até 2010 –, mas também ele está fazendo uma proposta importante que é, em matéria
anticorrupção, a execução da pena a partir da condenação em segunda instância. Essa é uma
questão que deverá constar de um projeto que ele já está sinalizando encaminhar ao Congresso
Nacional. Isso é relevante, porque ele entende que o Supremo já tomou esse entendimento em
2016, permitindo a execução em segunda instância.
O mais prudente – e a palavra é do próprio Juiz Sergio Moro, agora Ministro da Justiça –,
disse ele, neste momento é apresentar um projeto de lei para deixar isso mais claro na legislação
ordinária. Então, isso é fundamental e resguarda, retira qualquer receio de que a Lava Jato
sofreria algum tipo de percalço ou redução de relevância com a saída de Sergio Moro do
comando dessa operação que não só teve relevância no combate à corrupção e ao crime
organizado, mas também deu uma visibilidade ao Brasil no mundo desenvolvido, na América
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Latina, na América do Norte e na Europa, porque isso se assemelhou à Operação Mãos Limpas,
na Itália, que foi relevante para desmantelamento das máfias. Aqui nós estamos tratando disso.
O Juiz Sergio Moro anunciou o Delegado Maurício Valeixo para ser Diretor-Geral da
Polícia Federal, ele que foi um atuante segundo, terceiro na hierarquia da Polícia Federal na
Administração anterior, que foi considerada de extrema relevância e também muito republicana
na sua ação da Polícia Federal, tanto quanto o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário.
Escolheu também Rosalvo Franco, que foi ex-Superintendente da Polícia Federal no Paraná,
para a equipe de transição. E a Diretora Flávia Maceno, da 13ª Vara da Justiça Federal lá de
Curitiba, também da equipe do Juiz Sergio Moro, para integrar a equipe de transição. De dois
lados, estamos vendo aí de fato um comprometimento pessoal do futuro Ministro da Justiça, o
Juiz Sergio Moro, que comandou a Lava Jato, com as questões relacionadas a um duro
enfrentamento à corrupção no nosso País: pela lei e pela ordem. E a lei tem que ser igual para
todos.
E eu queria também registrar aqui que hoje nós tivemos um debate muito importante
relativo à questão da Lei Antiterrorismo, que já existe e que teve vetos que foram mantidos da
ex-Presidente. Quero dizer que, tanto quanto aqui hoje poderia estar sendo pautada a alteração
da Lei da Ficha Limpa, essa matéria precisaria ser discutida pelo Congresso que vai assumir em
fevereiro de 2019.
O Congresso vem com uma nova imagem. A renovação nesta Casa foi de 85%, e nós
precisamos respeitar a vontade dos eleitores nessa deliberação. Estas matérias polêmicas como
reforma da previdência, como tantas outras, Senador João Alberto, precisam ser tomadas pelo
Congresso que terá responsabilidade, a partir de 2019, de conduzir os destinos da legislação, que
é a nossa responsabilidade, não só no Senado, mas também na Câmara Federal.
Então eu penso que... Tomara que o requerimento para retirar urgência da votação do PLS
que trata de alterar a Lei da Ficha Limpa tenha o número suficiente de assinaturas para que ela
seja retirada de pauta ou da urgência.
E segundo: que a prisão em segunda instância seja preservada. Já há entendimento do
Supremo, mas essa iniciativa legislativa dará as garantias legais para isso. E essa questão, que
discutimos hoje na CCJ, deixou muito claro que o Brasil precisa disso. Aliás, é uma condição
sine qua non para entrar na OCDE, que é a organização de cooperação para o desenvolvimento
dos países.
Então nós estamos caminhando adequadamente. Acho que o Poder Legislativo não pode se
portar nesta hora... Há de entender o tempo e o melhor momento de votar matérias dessa
relevância.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Eu é que
agradeço a V.Exa., Senadora Ana Amélia.
Concedo a palavra ao Senador Lasier Martins. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Telmário Mota, PTB, de Roraima, pelo tempo regimental
de dez minutos.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Moderador/PTB - RR. Para discursar.) – Sr.
Presidente Senador João – ilustríssimo representante do nosso querido Maranhão –, senhores
telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Srs. Senadores e
Sras. Senadoras, eu acabei de fazer um aparte à Senadora Ana Amélia e quero aqui reiterar ao
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Presidente Michel Temer que, na ausência dos médicos cubanos... Eu quero parabenizar a forma
célere como foi feito o aproveitamento desses médicos brasileiros que são formados,
principalmente aqui na América do Sul, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no
Peru, na Venezuela, e até mesmo em Cuba. Então esses médicos serão realmente incluídos no
atendimento do Mais Médicos. Por outro lado, eu acho que o Presidente deveria baixar uma
medida provisória para que os médicos do Exército brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica
possam também atuar nesse segmento, até que seja normalizada toda essa situação.
Por outro lado, Sr. Presidente, ontem eu fiz uma visita ao Vice-Presidente eleito, General
Mourão, e ali tratamos de assuntos de cunho do meu Estado, com relato a meu Estado, e
também de cunho nacional. Eu disse para ele que não votei no Presidente Jair Bolsonaro, o meu
candidato foi o Haddad, mas que eu me curvo à vontade soberana das urnas, do povo – eu
quero que o País dê certo – e disse para ele que todos os atos republicanos que forem adotados e
que sejam bons para o Brasil e para Roraima terão, aqui nesta Casa, o meu apoio.
Por outro lado, eu levei a preocupação para o Vice-Presidente Mourão, que conhece muito
bem a nossa região, de que Roraima tem alguns gargalos que, por questões políticas, não eram
resolvidos e que estavam colocando Roraima no fundo do poço.
Hoje o nosso Estado passa por uma crise jamais vivida em toda a sua história. Roraima
está com a folha de pagamento dos servidores atrasada – policiais militares, Corpo de
Bombeiros, Polícia Civil, professores –, transporte escolar paralisado, enfim, Roraima está
realmente no fundo do poço, e a solução imediata para o Estado de Roraima é a questão, por
exemplo, da dívida.
A Federação negociou com o Rio de Janeiro R$63 bilhões, Sr. Presidente, dando uma
carência de três anos, sendo possível prorrogar por mais três anos, e o Rio de Janeiro estava
inadimplente. Roraima, apesar da grande crise, ainda está adimplente e só são R$2 bilhões, mas
R$2 bilhões para Roraima representam um oceano e essa dívida para a Nação representa uma
gota d'água. Então, é importante que seja dado também esse ajuste fiscal para o Estado de
Roraima repactuar, fazer um pacto com a Federação no sentido de proporcionar ao Estado de
Roraima um fôlego, uma carência de três, quatro ou cinco anos, como foi dada para o Rio de
Janeiro. Com isso, vão sobrar recursos no Estado de Roraima na ordem mensal de R$22
milhões, que é muito importante no orçamento pequeno do nosso Estado, mas poderá sobrar
recursos para o custeio, que hoje não está tendo, ou também para os investimentos para o
próximo Governador.
Além disso, Sr. Presidente, também conversamos com o Vice-Presidente Mourão sobre a
questão energética no nosso Estado. Roraima é o único Estado que não está interligado com o
Brasil, tudo por uma questão também política que já poderia ter sido resolvida, porque as
comunidades atroari e waimiri estão dispostas a dialogar e buscar o entendimento para passar
naquele trecho de 100km. Ora, a falta de uma energia sólida e forte, como é a energia de
Tucuruí, se chegar lá, vai dar à Roraima as condições de investimento. Isso vai ser um atrativo
para novas empresas e para o Estado investirem no Estado de Roraima, porque hoje a energia
que nós temos de 120MW vêm da Venezuela e de 70MW são por termoelétricas; ambas não têm
qualidade, nem tem qualidade a energia que vem da Venezuela, que lá atende à demanda, nem
a das termoelétricas, que é o pior fornecimento também. Então, Roraima vive hoje um
verdadeiro apagão: apaga de manhã, apaga de tarde, apaga meio-dia, apaga à noite, apaga toda
hora. Então, é necessário que realmente se resolva essa questão energética e, paralelamente à
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passagem dessa energia de Tucuruí, se possa desenvolver uma energia renovável, tanto eólica e
solar como energia hidráulica, usando, inclusive, as áreas indígenas, pois os povos indígenas
estão de acordo com isso. Isso é importante. Colocamos esse assunto. Também foi colocada para
o Presidente a questão fundiária. Roraima tem hoje 12 glebas que, por serem uma área de
fronteira, ainda não estão liberadas para o Estado ser titular dessas terras. Então, isso causa
uma insegurança jurídica enorme para o Estado de Roraima. O proprietário da terra tem
somente os direitos da ocupação. Ele não tem aquela garantia real de ir a um banco e dar isso
como garantia. Por exemplo, só o Basa e o Banco do Brasil devolvem anualmente mais de
R$300 milhões, que poderiam estar sendo injetados para alavancar e fortalecer a economia do
nosso Estado.
Foi também questionado com o Vice-Presidente a questão de uma universidade. Nós
solicitamos uma universidade indígena, porque, só em Roraima hoje há 480 comunidades, com
uma população de 100 mil indígenas, e há três Municípios indígenas que são interligados. Em
vez de se colocar uma universidade federal rural, poderíamos colocar uma universidade indígena
ali. Ela atenderia ao índio e ao não índio, mas teria esta característica: ela seria a primeira do
Brasil. Inclusive, isso dá ao novo Presidente uma pujança enorme, no que diz respeito a um
olhar mais carinhoso com os povos indígenas, porque é necessário.
Por outro lado, também solicitamos que, como Roraima tem hoje uma população indígena
abaixo do nível de extrema pobreza, sejam colocadas, nos campos de Roraima, 30 mil cabeças
de gado. Qual a importância disso, Senador João Alberto? Ao tempo em que se faz o
povoamento da fronteira, há a garantia da nossa fronteira povoada. Segundo, ela é
antropologicamente correta, porque o indígena foi vaqueiro dos fazendeiros, durante muito
tempo, e dominaram a técnica do manejo.
Ecologicamente falando, não há uma agressão ambiental, porque o capim é nativo. Então, é
área de procriação e engorda, onde há condições de se fazer isso. Há também o lado econômico,
porque os próprios povos indígenas passam a vender a produção – os bezerros, as bezerras –
para os donos de capinzais que possam engordá-los. Isso dá uma área econômica para o Estado.
Por outro lado, há a questão alimentar, porque os derivados do leite e da carne favorecem
muito.
Então, são cinco itens que resolvem essa situação. Colocamos tudo isso.
Por último, há a questão do minério. Roraima é o Estado que tem o maior estoque de
minério per capita do mundo. Nós somos o Estado mais rico de natureza per capita no mundo.
Temos água em abundância para produzir energia; temos sol por 12 horas e podemos produzir
energia e ajudar na plantação; temos a terra altamente produtiva na entressafra do Brasil, o que
favorece muito; e temos, por último, ali um povo precisando realmente de um investimento,
para tirar Roraima do contracheque e colocar Roraima no setor produtivo. Então, não tenho
dúvida de que isso faz de Roraima a mais nova fronteira agrícola do nosso País. Roraima vai
naturalmente sair dessa crise se essas medidas forem adotadas pelo Governo Federal.
Deixei bem claro que essa solução, Sr. Presidente João Alberto, se resolve em menos de
três meses. É só vontade política.
Agradeço o tempo que V. Exa. me deu.
E, por último, é o corredor. Nós temos, entre Manaus e Roraima, na Área Waimiri Atroari,
uma corrente que é baixada às 18h e suspensa às 6h da manhã. Presidente João Alberto,
imagine: os caminhoneiros vêm lá do Amazonas, pernoitam ali, 20, 30 caminhões, na beira
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daquela corrente. Passam seis horas, andam 100km para chegar na primeira alfândega, do lado
de Roraima. Aí, passam duas horas cada caminhão, em função do fluxo. E vão sair de lá, às 2h,
3h da tarde, num horário quente, sofridos, maltratados. Uns dez caminhoneiros me falaram:
"Senador, o prejuízo nosso é enorme, em todos os sentidos, cansaço, esgotamento. Os pneus, no
horário quente, criam aquela bolha. Então, é um prejuízo". Isso fere de morte a Constituição
brasileira. Então, pedimos essa providência.
Como aquilo ali pode ser resolvido? Pode-se colocar um corredor ecológico, controlado
eletronicamente, e reverter às comunidades as infrações que foram adquiridas. Ou, então,
podem-se colocar um posto da Polícia Rodoviária Federal e um scanner lá, para realmente fazer
uma aferição, naquele limite de Manaus com Boa Vista – já termino, Sr. Presidente –, como
podem ser colocados um scanner fixo e dois móveis, um lá no Bonfim e outro na Venezuela.
Então, esse foi o diálogo que nós tivemos ontem com o Vice-Presidente eleito, dizendo que
o Brasil está acima de tudo.
Espero que dê certo. E reafirmo: todos os atos que sejam republicanos, para o bem do
Brasil e para o bem do meu Estado, têm o meu apoio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Eu que
agradeço a V. Exa., Senador Telmário Mota.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Pela ordem,
Senador Reguffe.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu assinei agora o
requerimento de retirada da urgência, esperando que seja retirado de pauta esse projeto que
flexibiliza a legislação da ficha limpa.
A ficha limpa é uma conquista da sociedade deste País, é uma conquista da população
brasileira, foi um projeto de iniciativa popular, construído com a assinatura de milhões de
brasileiros. E esta Casa não pode votar uma proposição que flexibiliza essa legislação,
principalmente no final desta Legislatura. Isso vai contra os anseios da sociedade brasileira, vai
contra o que a sociedade brasileira espera deste Parlamento.
Então, a minha assinatura está no requerimento para retirada da urgência, para a retirada
de pauta desse projeto. Eu já tinha vindo aqui ao microfone, no dia em que este projeto entrou
em pauta, para me manifestar contrário a ele.
A Lei da Ficha Limpa é uma conquista da população. E esta Casa não deve votar nada que
flexibilize essa legislação que foi construída pela população através de um projeto de iniciativa
popular.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Hélio José. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ataídes Oliveira, PSDB, Tocantins, pelo tempo regimental.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO. Para discursar.) –
Obrigado, Presidente, Senador João Alberto.
Senador Reguffe, esse requerimento que V. Exa. assinou é de minha autoria pedindo a
retirada da urgência desse absurdo que é, nessa altura do campeonato, discutir, ou mexer, ou
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alterar, melhor dizendo, as regras tão bem estabelecidas na LC 135, de 2010, a Lei da Ficha
Limpa. Então, agradeço a V. Exa. por ter assinado e se manifestado.
Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna novamente para tratar de um assunto de muita
relevância. É sabido já, por todo o povo brasileiro e por este Congresso Nacional que o Sesi e o
Senai, entidades privadas que compõem o Sistema S, recebem as suas contribuições, as
contribuições compulsórias, já determinadas, já interpretadas, melhor dizendo, pela nossa
Suprema Corte, que se trata de tributos, ou seja, Sesi e Senai recolhem 56% de todas as suas
contribuições diretamente com os grandes empresários ou com os empresários em todo Brasil.
Isso representa algo em torno de 56% dessa sua arrecadação.
Eu tenho denunciado isso aqui ao longo dos anos em que eu estou nesta Casa. Eu queria
hoje ser um pouco mais claro, principalmente com os nossos telespectadores aqui da TV Senado,
com o Ministério Público Federal, que tem feito um bom trabalho, com a nossa Polícia Federal
e também com o nosso Poder Judiciário, e chamar a atenção pelo seguinte: o art. 37, inciso
XXII, da nossa Constituição diz o seguinte:
Art. 37 ...............................................................................................................
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores
de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e
atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais, na forma da lei ou convênio.
Portanto, Sr. Presidente, a arrecadação de tributo é de estrita competência do Estado e
exercida por servidores de carreira. Aqui é a nossa Constituição Federal.
A Lei 11.457 de 2007, que criou a Super-Receita, diz o que, a respeito da arrecadação de
tributos no seu artigo 2º?
Art. 2º [...] cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento de contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b e "c" do
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
O art. 3º dessa referida lei, diz o seguinte:
As atribuições de que trata o artigo 2º desta Lei se estendem às contribuições devidas a
terceiros [ou seja, aos entes do Sistema S], assim entendidas outras entidades e fundos,
na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei.
O nosso Código Tributário Nacional, também, no seu art. 7º, diz o seguinte:
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de
arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito
público a outra (...).
Somente essa exceção.
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Quem pode arrecadar tributo é Município, Estado, União, Distrito Federal, ou quando um
ente público autorizar um outro ente público, diz o nosso Código Tributário Nacional.
E aí o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 2.527, de 2012, no seu item 20,
diz claramente que o Sistema S, no caso Sesi-Senai, não pode arrecadar essas contribuições
diretamente dos contribuintes – vários acórdãos.
Ademais, a Lei 11.457, supramencionada, determina, sem ressalva alguma, que a
competência de arrecadar e fiscalizar as contribuições sociais é de inteira responsabilidade da
Receita Federal do Brasil.
E, aí, continuamos.
A partir da codificação do Direito Tributário em face da limitação imposta à delegação da
fiscalização apenas aos entes de Direito Público interno apresentam-se revogados todos os
dispositivos que tivessem atribuído esse mister a pessoas jurídicas de direito privado por
incidência do disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei 4.657, de 1942, quando criou o Sesi e o
Senai.
Assim sendo, qualquer legislação anterior foi automaticamente revogada com o advento da
Lei 11.457. Portanto, o que não falta é legislação que proíbe qualquer ente privado, qualquer
empresa privada de recolher tributos. Dessa forma, qualquer pessoa jurídica de direito privado
pode recolher tributos. Isto é um crime que estou aqui a denunciar, Sr. Presidente, há
longuíssima data. Senador, eles botaram os senhores para pagar o pato, mas eles vão ter que
pagar o pato; o Sistema S, a arrecadação feita diretamente. Isto é uma barbaridade! Isto é um
crime!
E, aí, eu tenho algumas perguntas a fazer. A lei está clara, e eles não podem recolher.
Agora, vêm as perguntas: quanto é que essas empresas então... E, aqui, Sr. Presidente, só para
se ter uma noção melhor, em 2007, o Sesi e o Senai arrecadaram R$7,6 bilhões. Desses R$7,610
bilhões, 55% foram arrecadados diretamente das empresas, algo em torno de R$4 bilhões. Aí
vem a pergunta: quanto é que realmente essas empresas devem à Receita Federal do Brasil?
Essa é a primeira pergunta. Quem sabe? Eu que sou um acompanhador, tenho até livro escrito
sobre o Sistema S, não sei, porque, lá na GFIP, essas empresas que recolhem diretamente ao
Sesi e ao Senai teriam que colocar o seu valor devido do mês anterior, mas, seguindo orientação
do Sesi e do Senai, eles colocam 000, ou seja, eles não se apresentam como devedores à Receita
Federal através do CIAF, que eles têm que recolher.
Portanto, a pergunta é: quanto essas empresas deveriam pagar de impostos de
contribuições sociais? Eu acho que ninguém sabe.
Outra coisa: qual o desconto que o Sesi e o Senai concedem a essas empresas? Qual
desconto? Primeiro, não se pode dar desconto de impostos, a não ser que o Congresso Nacional
legisle. Qual o desconto dado, então, a esses empresários? Quanto retorna desse dinheiro para o
bolso desses dirigentes do Sistema S, Sesi e Senai? Quanto? Também não há resposta, também
não há resposta.
E aí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, todos os nossos telespectadores, os nossos
empresários que estão pagando há longa data esse tributo diretamente ao Sesi e ao Senai terão
que pagar tudo de novo – aí está o risco, aí está o grande risco. Quem paga errado paga duas
vezes. Isso é verdadeiro. Se você tem que pagar o imposto diretamente à Receita Federal através
do CIAF, por que você está pagando diretamente ao Sesi e ao Senai? Porque, imagino eu, você
deve estar tendo algum benefício. E, se a Receita Federal lhe cobrar, você vai ter que pagar os
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cinco últimos anos corrigidamente, senhor empresário. E eu lamento muito, porque acho que
isso vai acontecer. Está entrando agora um novo Governo, está entrando um Ministro da
Fazenda, um homem extremamente competente, um homem firme...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – ... em suas
decisões, muito firme em suas decisões. Se ele chegar a essa conclusão a que estou chegando, e a
lei é abundante, os senhores vão ter que pagar tudo de novo. E aqui já vou deixar mais um
alerta aos senhores empresários, porque ao Sistema S não adianta eu alertar mais.
Um magistrado do Mato Grosso, da Justiça Estadual da Comarca de Primeira Instância,
de Belo Horizonte, melhor dizendo – o autor é o Serviço Social da Indústria (Sesi) contra o réu
Construtora Lider Ltda –, disse em sua decisão: "O vício de insubordinação hierárquica
normativa veio a ser suprido com a edição da Lei 11.457, de 2007, a partir de cuja vigência,
portanto, passou a carecer do necessário respaldo legal a delegação da competência tributária",
ou seja, para eles, Sesi e Senai, arrecadarem, eles precisam de respaldo legal, está dizendo aqui o
magistrado.
E o que é respaldo legal? Lei.
E ele conclui aqui: "no que concerne às contribuições cujos fatos geradores tenham
irrompido no mundo de relação a partir de sua vigência, como soem ser na espécie.", ou seja, ele
diz ao Sesi que não pode recolher e dá, então, causa ganha a essa construtora, dizendo que ela
não pode pagar diretamente ao Sesi. E, aí também, o Superior Tribunal de Justiça....
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Sr. Presidente,
já estou concluindo.
Também o Superior Tribunal de Justiça, em várias decisões, deixa claro que esse
recolhimento de impostos não pode ser feito pelo Sesi-Senai. De forma que isso é muitíssimo,
mas muitíssimo grave, porque, além de penalizar o Sistema S como um todo, o Sesi e o Senai
especificamente, esses contribuintes terão que pagar retroativamente a cinco anos com as
devidas correções.
E, aqui, se eu fizer um cálculo assim ligeiramente. Vai dar algo em torno de R$100 bilhões.
Com isso, eu não tenho dúvida de que muitas das nossas empresas poderão quebrar, gerando
ainda mais desemprego no nosso País.
Tomara que não cheguemos ao ponto de esses empresários terem que pagar novamente –
ouviu, Sr. Presidente? Mas a coisa é muito grave, porque nós temos...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – ... a
Constituição Federal, nós temos o Código Tributário Nacional, nós temos a Lei 11.457, a da
Super Receita; nós temos acórdãos do Tribunal de Contas da União, proibindo e notificando-os
a parar com esse procedimento, e, lamentavelmente, até hoje, eles continuam adotando esse
procedimento. E, aí, os bilhões vão, inclusive, para bancar muitas campanhas de muitos
Senadores e Deputados Federais Brasil afora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Eu que
agradeço a V. Exa., Senador Ataídes Oliveira.
Concedo a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann. (Pausa.)
Senador Elmano Férrer. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata e Souza, PSB-Bahia.
Senadora Lídice, acrescentaram aqui o Souza...
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– É meu nome completo.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – ... porque o
nome parlamentar de V. Exa. era apenas Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– Exato, mas o meu nome completo é Lídice da Mata e Souza.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Que passa a
ser o nome parlamentar?
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA.
Para discursar.) – Não; o nome parlamentar é Lídice da Mata – está certo?
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, eu quero iniciar a minha fala hoje saudando os 27
estudantes classificados para o Programa Jovem Senador de 2018, que tomaram posse hoje
nesta Casa para um mandato de uma semana.
É sempre uma razão de alegria ver esses jovens tendo a oportunidade de conhecer de perto
o Senado e saber do seu interesse pela política, pela representação política.
Quero saudar especialmente a representante da Bahia, a Jovem Senadora Laiane Michele
Silva Souza, minha colega Senadora, do Colégio Estadual Antônio Figueiredo, do Município de
Ibiassucê, orientada pela Professora Ana Maria Cardoso da Silva.
Que seja bem-vinda!
Parabenizo, ainda, os três primeiros classificados do concurso de redação, os estudantes
Lanielle Lorana de Sá Andrade, de Monsenhor Hipólito, no Piauí, em primeiro lugar; Matheus
Moura Carabolante, de São Francisco, São Paulo, e Luana Coutinho da Silva, de Igarapé-Açu,
no Pará, segundo e terceiro lugares. Mas todos, sem exceção, merecem nosso abraço e recepção
calorosa. Afinal, são 27 escolhidos dentre 190 mil redações inscritas – recorde do Projeto – e
cuja temática escolhida agora foram os 30 anos da Constituição Federal. E eu, como
Constituinte Federal, fico muito satisfeita de ver essa juventude se interessando, escrevendo
sobre o tema e tendo a oportunidade e a possibilidade de um olhar analítico sobre a experiência
da Constituição brasileira, tão necessária ser defendida.
Fico ainda mais feliz de ver que 19 Jovens Senadoras tomam posse hoje nesta Casa – 70%
das cadeiras de Jovens Senadores, muito distante da taxa nossa de pouco mais de 10% na vida
real. Isso mostra que, no futuro, na perspectiva de futuro, nós haveremos de realizar esse sonho
de ter uma participação das mulheres destacada nesta Casa, do ponto de vista da quantidade da
presença feminina na Casa Legislativa.
Desejo, portanto, todo o sucesso, especialmente a essas nossas Senadoras aqui presentes.
Parabéns à comissão organizadora do projeto, parabéns também aos professores que incentivam
os alunos e aos 27 selecionados que passam a conhecer de perto o funcionamento desta nossa
Casa.
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Mas, Sr. Presidente, eu não posso deixar de, no dia de hoje, representando a Bahia,
registrar o Dia da Consciência Negra. E quero começar pelo momento em que vivemos; o
conflito, a intolerância e a violência se fizeram presentes como nunca na sociedade brasileira,
neste ano que ora se finda. A velha tese de que o povo brasileiro é pacífico e ordeiro, tema
recorrente nos discursos oficiais, que nós tanto vimos, desde o período da escola, do 2º grau, foi
jogada literalmente na lata do lixo. O que se viu foi parte significativa da sociedade brasileira
revelando o seu lado mais tenebroso.
As redes sociais foram o espaço onde essas tensões e conflitos se protagonizaram. Não
importava se o assunto era política, religião, racismo, economia ou comportamento; o elemento
que se fazia presente em todos os momentos era a intolerância – a intolerância no falar, no
escutar, no pensar e no perceber. Era como se estivesse ocorrendo a expiação pública dos nossos
demônios mais ferozes.
Por isso mesmo, milhares de pessoas tiveram suas reputações aniquiladas publicamente. O
racismo, que, no nosso País, é um crime inafiançável, segundo a Constituição Federal, acabou
virando, na boca de alguns, mi-mi-mi, e a exaltação aos grupos de extermínios, fossem virtuais
ou presenciais, passou a ser o must do momento.
Os exemplos mais dramáticos e gritantes dessa intolerância foram os assassinatos da
Vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e do mestre de capoeira Moa do Katendê, na
Bahia. O assassinato de Marielle transformou-se num caso internacional, que mobiliza inúmeros
organismos internacionais do campo dos direitos humanos, visto que, passados mais de oito
meses, não se avançou nas investigações sobre autoria e mandantes, que continuam impunes.
Moa do Katendê, além de mestre de capoeira, era um dos grandes produtores da cultura
negra baiana. Foi bailarino, cantor e compositor de inúmeros sucessos, gravados inclusive por
Caetano Veloso, destacado artista brasileiro e baiano, que lhe prestou uma emocionante
homenagem quando da sua morte. Foi também criador do Afoxé Badauê, que, na década de 80,
chegou a desfilar com mais de 10 mil associados no Carnaval da Bahia, no Carnaval de
Salvador, que é um marco da nossa cultura carnavalesca no nosso Estado e da resistência
cultural dos negros no nosso Estado.
Peço a V. Exa. que me permita terminar o meu pronunciamento.
Moa foi assassinado de maneira covarde e pelas costas por um dos adeptos da campanha
do atual Presidente da República eleito. Era a data da eleição, e ele estava comemorando ou
discutindo no bar o seu posicionamento em defesa de Haddad, que ganhou na Bahia – assim
como ganhou no seu Estado, Presidente –, e ele foi hostilizado e, depois, barbaramente,
covardemente assassinado, com facadas, por um homem que o apunhalou pelas costas, jogando
por terra e negando tudo o que foi conquistado duramente na Constituição de 88: democracia,
respeito à diversidade, aos diretos humanos e à liberdade de expressão.
Apesar dessa catarse coletiva, que ainda estamos vivendo, parcela significativa da
sociedade brasileira tem resistido bravamente a embarcar nesse trem dos horrores. E, nesse
sentido, tem lutado de forma firme e corajosa contra esse verdadeiro culto à barbárie que está se
espalhando País afora. São homens e mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, nordestinos e
sulistas que acreditam firmemente que a liberdade, a igualdade e a fraternidade são bens
universais e que devem ser cultivados e assegurados também no Brasil.
Por isso mesmo, vale a pena lembrar que, neste mês de novembro de 2018 – novembro
negro para 54% da população brasileira; assim definimos –, também estamos celebrando os 220
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anos da Revolta dos Búzios, movimento libertário que, em 1798, tentou colocar a Bahia na
agenda civilizatória do mundo ocidental. Também conhecida como a Conspiração Baiana,
Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, foi um movimento inspirado nos ideais da
Revolução Francesa e no exemplo vitorioso da Revolta do Haiti, que os negros escravizados
daquela colônia francesa fizeram, por sua independência. Além disso, também teve inspiração na
Inconfidência Mineira, de 1789, e tinha como seus principais objetivos a abolição da escravatura,
a independência de Portugal e a criação da República, além da adoção de salários iguais para
todos os trabalhadores de então. Olha que movimento progressista e tão avançado, naquele
período, era organizado pelos negros da minha terra!
Essa tentativa foi dura e cruel e custou caro para muita gente, particularmente aos
escravizados e às suas quatro maiores lideranças, que eram negros, e estavam à frente desse
movimento: Manoel Faustino, Lucas Dantas, João de Deus e Luiz Gonzaga das Virgens, que
hoje estão com seus nomes inscritos no Livro dos Heróis da Pátria, segundo a Lei 12.391, de 4
de março de 2011, sancionada pela Presidente Dilma Rousseff. Além de terem sido condenados
por traição ao Império Português, foram enforcados e esquartejados em praça pública na cidade
do Salvador, capital do Estado que tenho a honra de representar neste Senado. Este exemplo
histórico mostra claramente que a brutalidade, a insensatez, a arrogância e o autoritarismo
estão presentes em nossa história há muito tempo.
Do mesmo modo, ainda há muito tempo, homens e mulheres da Bahia e do Brasil lutam e
doam suas vidas para que estes princípios do Iluminismo – a liberdade, a igualdade e a
fraternidade – também se façam presentes em nossa sociedade. Neste sentido, os exemplos
deixados pelos quatro mártires da Revolta dos Búzios, assim como o exemplo de Zumbi dos
Palmares, são de que...
(Soa a campainha.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– ... independentemente do desafio, a luta continua.
Vou finalizar, Presidente.
Por isso, ao celebrarmos, por mais um ano, o mês da Consciência Negra em nosso País,
tendo o nosso grande herói Zumbi dos Palmares como referência maior, invocamos mais uma
vez as bandeiras da liberdade, igualdade e fraternidade não como uma remissão ao passado ou
figura de retórica, mas para que sirvam como nossos faróis no presente a iluminar esses tempos
sombrios, violentos e virulentos que estamos vivendo. Toca a zabumba que a terra é nossa!
Assim, Sr. Presidente, encerro dizendo que por minha iniciativa – uma Senadora da terra
da Bahia negra, que se reconhece como sendo uma terra onde há mais negros em nosso País, e
com a cidade de Salvador como sendo a cidade mais negra fora da África – criei, juntamente
com o Senador Paim, aqui no Senado, com a aprovação de todos vocês, de todos nós, a
Comenda Senador Abdias Nascimento, que é entregue anualmente a personalidades que tenham
dado uma contribuição relevante à proteção e à promoção da cultura afro-brasileira. Já foram
diversas pessoas, nesses anos todos, agraciadas por esta comenda. E eu quero agradecer ao
Senado e aos Senadores esse esforço de contribuição à preservação da cultura negra em nosso
País. É uma justa homenagem ao Senador Abdias Nascimento, que marcou a sua vida na luta
contra o racismo. Dezoito personalidades foram agraciadas – este ano, infelizmente, em função
da eleição, o Conselho não pôde reunir-se a tempo.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

27

Mas eu não posso deixar de dizer que a nossa luta contra o racismo, contra a discriminação
se afirma cada vez mais no 20 de novembro e que nós aqui no Senado nunca deixamos esta data
passar sem um registro da luta que marca a vida, e a constituição, e a civilização, e a identidade
do povo brasileiro.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Eu é que
agradeço a V. Exa., Senadora Lídice da Mata.
Eu quero registrar aqui no Plenário a presença do ex-Deputado e atual Vice-Governador do
Maranhão, Carlos Brandão. É uma satisfação para todos nós.
Requerimento nº 527, de 2018, do Senador Sérgio Petecão, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, em aditamento ao Requerimento nº
482, de 2018, licença dos trabalhos da Casa no período de 3 a 8 de dezembro de 2018 para
representar o Senado Federal em missão oficial a Nova York. E comunica, nos termos do art.
39, inciso I, do Regimento Interno, que estará ausente do País de 29 de novembro a 9 de
dezembro do corrente ano.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado (Vide item 2.1.11 do Sumário).
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Requerimentos nºs 518, 523 e 528, de 2018, dos Senadores João Capiberibe, Antonio
Anastasia e Jorge Viana, respectivamente, que solicitam, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, licença dos trabalhos da Casa para representar o Senado Federal em missão oficial. E
comunicam, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, que estarão ausentes do País
no período da missão.
As Sras. e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados (Vide item 2.1.11 do Sumário).
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Concedo a palavra à Senadora Regina Sousa – PT, do Piauí. Por dez minutos, Excelência,
conforme o Regimento.
A SRA. REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI.
Para discursar.) – Obrigada, Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado e quem mais acompanha este Plenário, eu hoje quero falar sobre a consciência
negra, hoje são 20 de novembro, mas não podia deixar de tocar no assunto que é o do momento,
porque incomoda quando a gente ouve certas coisas.
Chamar cubano de escravo porque ganha R$4 mil é desconhecer os verdadeiros escravos no
Brasil. E ninguém diz nada: está aqui a lista com 209 empresas – o relatório de 2017, que saiu
agora – que praticam trabalho escravo, graças ao Ministério do Trabalho. Está aqui: 209, a
maioria começando com "fazenda", quer dizer, ruralistas; praticam trabalho escravo e ninguém
diz nada. E aí não vai mais haver essa lista, porque o Ministério do Trabalho vai acabar, não é?
É desconhecer que a Unimed paga 30% para os seus médicos. Pergunte a qualquer médico
que trabalha na Unimed se ele recebe a consulta completa.
Mas é pior ainda: é desconhecer o trabalho intermitente que ganha R$300,00 por mês e que
tem que pagar a previdência. A maioria nem sabe disto: vai haver uma geração de mendigos
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daqui a uns anos, quando eles estiverem com 70 anos, porque eles não estão pagando
previdência. É o trabalho intermitente, o grande glamour da reforma trabalhista.
Eu acho que os cubanos mereceriam o respeito pelo menos, porque, quando o vírus ebola
assombrou o mundo, foram os cubanos que foram lá debelar o vírus, uma brigada de 700
cientistas e médicos, e o mundo agradeceu a Cuba. Ninguém pode negar que Cuba tem a melhor
Medicina. Os americanos pegam os seus barcos e vão se tratar em Cuba. Então quem
desconhece isso é por má-fé. Você discordar do regime é outra coisa; agora, escravidão de R$4
mil, escravidão de R$300,00 e escravidão nas fazendas, quero saber, quem está falando isso: com
qual vocês ficam?
Mas eu quero, nesta terça-feira, 20 de novembro, celebrar o Dia Nacional da Consciência
Negra, a data escolhida por coincidir com o dia do assassinato por bandeirantes, a serviço do
domínio português e dos coronéis latifundiários escravagistas, lá pelos anos de 1695... Mas
poderia ser hoje, época em que qualquer revolta ou rebelião contra sistemas opressores pode ser
classificada e taxada como crime de subversão, enquadramento como atentado à segurança
nacional – e ainda querem tipificar como terrorismo –, o que libera as forças de segurança,
oficiais ou milicianas, como eram aqueles bandeirantes que ceifaram a vida de Zumbi, para
reprimir com violência, prender, torturar e matar os militantes sociais.
A Lei da Abolição não trouxe liberdade verdadeira, não trouxe autonomia econômica, nem
respeito da sociedade ao nosso legado como negros. Nunca alcançamos o status de igualdade
social, e somos vistos com desprezo por causa da imagem preconceituosa que a elite branca
brasileira construiu a nosso respeito. Elite esta que é dona das escolas, das editoras de livros,
inclusive os didáticos, dos veículos de comunicação de massa. E direi também: é dona do Estado
brasileiro, de suas estruturas. Domina suas estruturas. Quaisquer tentativas de furar o bloqueio
dessa estrutura são rechaçadas e ridicularizadas por meio de comunicação, são desidratadas por
pessoas e órgãos que definem os orçamentos dos Governos, e os beneficiários são criminalizados,
como se estivessem roubando algo.
É exatamente isso que acontece com a lei das cotas raciais, as leis de reconhecimento de
territórios tradicionais para negros e negros quilombolas, que estão negando aí agora – que
"quilombola não é gente, não serve para nada", é o que diz o novo Presidente –, ou com a
implementação de simples políticas públicas de transferência de renda para as pessoas mais
pobres da nossa sociedade, entre os quais estão os negros e as negras.
Nossa sociedade é formada principalmente pela mistura de etnias: indígenas que aqui
viviam; europeias que para cá vieram para colonizar, ou seja, por opção econômica; e por etnias
negras africanas, negros que não nasceram aqui, nem pediram para vir para cá, mas foram
cassados, aprisionados, e finalmente trazidos para o Brasil por mercadores de gente – como hoje
nós temos mercadores de gente também, os famosos "gatos" que levam pessoas para as fazendas,
sob encomenda da mesma elite à qual eu já me referi acima, para serem escravizadas. Como
gente sequestrada, mantida cativa e escravizada, nosso povo construiu este País, desde as
primeiras pedras e seus alicerces. Hoje, como mão de obra barata, ainda o construímos. E não
temos acesso às riquezas que produzimos: construímos escolas e universidades, e nossos filhos
não podem estudar nelas; fabricamos carros modernos e só podemos nos aproximar deles como
lavadores e guardadores; levantamos hospitais que não nos atendem; acumulamos fortunas para
os nossos exploradores. Neste Dia da Consciência Negra, chamo meus pares, muitos dos quais
herdeiros dessa elite escravocrata, a colocarem a mão na consciência e pararem de dificultar a
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tramitação de leis e de políticas públicas que levem à diminuição dessa desigualdade. Façam isso
por justiça ou por perceberem que isso não é mais possível. Não há mais lugar, nos dias de hoje,
para a escravidão.
Não peço recompensas, mas que a nossa trajetória de resistência, luta, suor, sangue,
trabalho e lágrimas, na construção deste grande País, seja reconhecida. Que nossos esforços por
igualdade não sejam sabotados, como ocorre todos os dias.
Mais de 300 anos após a sua morte, a elite brasileira ainda considera Zumbi como um
marginal, um subversivo que merecia a morte por lutar por direitos mínimos. É um discurso que
eles espalham pelo Brasil, introduzem nas nada inocentes páginas de jornais, querem disseminar
em livros escolares, amplificam nas ondas dos rádios, na internet, na televisão e até nos púlpitos
de algumas igrejas. É passada a hora de, em vez de continuar a discriminar o povo negro, fazer
uma autocrítica verdadeira.
É hora de fazer como o Presidente Lula, que, em abril de 2005, foi ao Senegal, local onde
os africanos eram presos, pesados, mortos ou embarcados em navios para serem escravizados,
apartados de suas famílias e de suas terras, e transportados para a América. Lula pediu perdão
ao povo negro, pediu perdão à África e intensificou relações diplomáticas com aqueles países.
Comprometeu-se com as políticas públicas e as verdadeiramente implantou, que retiraram da
miséria milhões de brasileiros negros.
Parem de atrapalhar a emancipação do povo negro! Parem de querer boicotar nossa luta
por igualdade de oportunidades e não queiram retirar os poucos direitos que conquistamos nos
últimos anos, como as quotas raciais que estão ameaçadas.
Quero ainda dizer que o que Lula e Dilma fizeram, que muita gente critica, foi
solidariedade aos países mais pobres, dividir um pouco, investir, levar projetos de transferência
de conhecimentos e tecnologia. Em vez de entregar aos ricos, como fazem com o pré-sal e nióbio,
entregou aos países pobres, dos quais somos devedores. O Brasil é devedor.
Só uma estatística para sentirem quando as pessoas dizem que não há racismo no Brasil:
em 2016, a taxa de homicídio de negros foi 2,5 vezes maior do que a de brancos ou não negros;
de 2006 a 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23% e a de não negros reduziu 6,8. Há
que ter uma explicação para isso, e a gente sabe que é o racismo.
Quero exaltar a raça negra aqui, em nome de Esperança Garcia, escrava lá do meu Estado,
que, em 1770, escreveu uma carta ao Governador da Província, denunciando os maus-tratos que
recebia como escrava, que foi separada dos seus familiares. Ninguém sabe como ela aprendeu a
ler e a escrever, mas ela fez isso. Hoje ela é considerada a primeira advogada negra. A OAB
concedeu a ela o título de advogada, porque ela escreveu essa carta em 1770.
Quero também dedicar a Marielle Franco – até hoje, ninguém explica, ninguém diz,
ninguém aponta, quem mandou matar Marielle, mas todo mundo sabe que foi mandado – e a
Francisca Trindade, lá do meu Estado, que foi Deputada Federal do meu Estado pelo PT, uma
negra, liderança jovem, uma mulher de luta, que morreu muito precocemente, mas deixou um
legado muito grande lá no Estado do Piauí.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Eu que
agradeço a V. Exa., Senadora Regina Sousa.
Concedo a palavra à Senadora Gleisi Hoffmann.
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PR. Fora do microfone.) – Posso permutar com o Senador Hélio José.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/MDB - MA) – Com a
palavra o Senador Hélio José, PROS, Distrito Federal.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PROS - DF. Para discursar.) – Sr. Presidente João
Alberto, Sras. e Srs. Senadores, meus cumprimentos.
Nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, hoje é o Dia da Consciência Negra e Dia Nacional
de Zumbi.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, é com grande satisfação que venho à tribuna para
homenagear o povo brasileiro pelo Dia Nacional de Zumbi e pelo Dia da Consciência Negra, que
celebramos hoje.
Trata-se de data de reconhecimento da formação histórica de nosso País, nobre Senadora
Gleisi – meus agradecimentos pela alternância.
O Brasil detém a maior população negra fora da África, e a nossa identidade nacional é o
resultado de um rico sincretismo cultural, social e religioso que abarca extensivamente as nossas
origens africanas.
E, sobretudo, Sr. Presidente, esta data nos faz relembrar as seculares lutas travadas pela
população negra de nosso País. São lutas pelo fim do racismo e da opressão, com o fomento à
igualdade de oportunidades para todos, independentemente de cor, raça ou origem, meu nobre
Presidente.
Em resumo, neste dia rememoramos o ideal de liberdade defendido por Zumbi dos
Palmares, uma visão inspiradora que sempre deve nos guiar.
Sras. e Srs. Senadores, dados do IBGE apontam que mais da metade de nossa população se
autodeclara preta ou parda. Apesar disso, pesquisas demonstram que os brancos, em média, têm
os maiores salários, sofrem menos com o desemprego e são a maioria dos que frequentam o
ensino superior.
Vale ressaltar que essas diferenças econômicas e sociais não são de pequenas variações
estatísticas, mas de significativas disparidades. De acordo com estudo do PNAD, a média dos
salários pagos aos negros representa apenas um pouco mais da metade do rendimento médio da
população branca, Sr. Presidente. Ademais, ao final do ano passado, a taxa de desocupação da
população parda chegava a 14,5%, ao passo que, entre os que se autodeclaram brancos, o
número foi inferior a 10%.
Além disso, se, por um lado, a taxa de analfabetismo de brancos chegava aos 4,2%; por
outro lado, 9,9% de negros – mais do que o dobro – não sabiam nem ler, nem escrever, meus
nobres amigos Senadores e Senadoras.
Quando adentramos no campo da segurança pública, dados alarmantes evidenciam ainda
mais a carência de políticas públicas voltadas para a população negra. Segundo o Atlas da
Violência de 2017, nessa verdadeira guerra civil em que se transformou nosso País, Sr.
Presidente, três de cada quatro indivíduos mortos de forma violenta eram afrodescendentes.
Da mesma maneira, as mulheres negras são as maiores vítimas da violência doméstica.
Para se ter uma ideia, nos últimos dez anos, enquanto os feminicídios caíram 8% entre as
mulheres brancas, esse número saltou 15,4% entre as mulheres negras, mesmo com a
implementação da Lei Maria da Penha.
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A vulnerabilidade social dos negros brasileiros também pode ser corroborada pela
composição étnico-racial dos presídios do País: 64% dos detentos se autodeclaram pretos ou
pardos. Não raro, são pessoas vítimas da incapacidade do Poder Público em prover
oportunidades de estudo e de emprego e que, ao cabo, viram-se seduzidos pela criminalidade.
Esses dados, Sras. e Srs. Senadores, preocupantes, evidenciam que, mesmo no século XXI,
ainda estamos distantes da construção de uma verdadeira democracia racial em nosso País. Mais
grave é verificarmos que essa desigualdade continua a alimentar o racismo, um fenômeno que já
deveríamos ter extirpado de nossa sociedade.
Apesar de notáveis avanços nos últimos anos, ainda encontramos uma baixa representação
de negros nos meios de comunicação, nas peças publicitárias e mesmo em cargos políticos de
destaque do País. O meu sentimento é que isso somente vem a reforçar uma visão
discriminatória ainda presente no Brasil.
Sras. e Srs. Senadores, é fato que determinadas políticas públicas têm sido exitosas na
correção das históricas desigualdades étnico-raciais em nosso País. As cotas nas universidades
públicas, bem como para os concursos públicos federais, são exemplos disso e são largamente
reconhecidas por seus resultados positivos. Mas devemos continuar a fazer mais e devemos
evitar quaisquer retrocessos nos pequenos, mas significativos, passos que já empreendemos.
Tenho a convicção de que, com a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência
Negra, temos uma oportunidade ímpar de revisitar nossos problemas e avanços, além de
aprofundar o debate acerca dos desafios que ainda virão.
Eu gostaria de aproveitar este momento para fazer menção a um trabalho maravilhoso que
a Coordenação de Biblioteca do Senado está realizando durante todo este ano de 2018. No ano
em que a Lei Áurea completa 130 anos, a Biblioteca do Senado promoveu debates sobre
manifestos abolicionistas, com André Rebouças, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, e, nesta
quinta-feira, outro desses eventos abordará "Ruy Barbosa e o debate sobre a abolição no
Parlamento". Será às 17 horas, na quinta-feira, na Biblioteca do Senado.
As rodas de leitura são realizadas mensalmente e, neste ano, foram destinadas a celebrar a
coragem e ações de abolicionistas e feministas, de pessoas que contribuíram para sedimentar
uma sociedade mais justa e igualitária entre nós, além de promover obras e autores expressivos
da cultura nacional e internacional. Já foram realizados os seguintes eventos: no dia 17 de maio,
"Os Manifestos Abolicionistas da década de 1880"; no dia 21 de junho, "Joaquim Nabuco e o
desmonte da obra da escravidão"; no dia 30 de agosto, "Narcisa Amália: Jornalismo, Poesia,
Política, Feminismo e Abolicionismo no final do século XIX"; no dia 27 de setembro, "Júlia
Lopes de Almeida: escritura e construção de papéis sociais", quando foi mostrada a coragem de
Júlia Lopes de Almeida de fazer da literatura uma profissão por 50 anos, em um tempo em que
a atividade não era considerada apropriada para mulheres; no dia 25 de outubro, "Luiz Gama,
de escravizado a advogado dos escravos", quando foi mostrada a história do filho de um fidalgo
de origem portuguesa e de uma escrava livre, que foi jornalista e poeta brasileiro, tendo sido
vendido como escravo aos dez anos de idade pelo próprio pai, a fim de pagar uma dívida de
jogo. Advogado autodidata, Luiz Gama lutou constantemente em casos jurídicos de escravidão
ilegal e de abolições individuais e coletivas em São Paulo, tendo sido responsável pela libertação
de aproximadamente 500 escravos.
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Convido todos os Senadores, servidores, terceirizados, estagiários, Jovens Senadores a
prestigiarem essa maravilhosa iniciativa dos servidores desta Casa, o Senado Federal. Quero
agradecer a todos e dizer que é muito importante essa participação.
Era o que eu tinha a dizer, meu nobre Presidente.
Meus cumprimentos aos nobres Senadores e Senadoras aqui presentes, a meu nobre Chico
Costa. Tudo bem?
Obrigado.
(Durante o discurso do Sr. Hélio José, o Sr. João Alberto Souza, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/MDB - RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Eu cumprimento V. Exa., Senador Hélio José.
Pela ordem...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/MDB - RR) – Pela ordem, só para fazer um
registro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – ... Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/MDB - RR. Pela ordem.) – Todos nós temos a
consciência, temos o conhecimento de que está na pauta um projeto do Senador Dalirio Beber,
que flexibiliza a Lei da Ficha Limpa.
Eu quero registrar aqui primeiro, pessoalmente, em meu nome, a minha posição contrária a
esse projeto. Não quero só tirar a urgência, não. Eu acho que nós deveríamos sepultar o projeto.
E quero também registrar, em nome do MDB, a posição contrária a esse projeto, o partido está
contra esse projeto, porque entendemos que não é a forma, não é a hora, não é o momento. Essa
discussão pode até ser feita em outro momento para discutir como avaliar esses procedimentos,
mas nunca num momento como este, dessa forma. Portanto, eu queria deixar clara a minha
posição pessoal e a posição do MDB no que tange à discordância do projeto, da urgência e,
portanto, da sua votação e aprovação, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Eu passo já imediatamente a V. Exa.
Eu fui um dos signatários também do requerimento do Senador Ataídes e a Senadora Ana
Amélia também, Senador Jucá. Quem nos acompanha pela Rádio e TV Senado tem que
entender. Há uma proposta do Senador Dalirio Beber que flexibiliza – vamos usar esse termo
assim – ou ameniza a Lei da Ficha Limpa, ou seja, facilita a situação de quem vier a ser punido
pela Lei da Ficha Limpa. E há uma discordância dos que estão assinando o requerimento de que
haja essa discussão, esse debate agora. Não é isso, Senador?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Então, está-se entrando, tirando a urgência, propondo a retirada da urgência para que
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essa matéria não seja apreciada. É isso que o Senador Romero Jucá, inclusive, em nome do
próprio MDB...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/MDB - RR) – Em nome do partido. E a
Senadora Simone, em nome da Liderança, já assinou o requerimento exatamente retirando
também a posição da bancada na urgência dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Eu gostaria de saber do Senador Ataídes – eu passo a palavra – se já está na Secretaria
o requerimento de V. Exa., que eu, inclusive, subscrevi, tirando a urgência dessa matéria para
que ela não seja apreciada agora.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO. Pela ordem.) –
Sr. Presidente, agradeço ao Senador Jucá e também a todos os Senadores e Senadoras do MDB.
Agora com o apoiamento de questão fechada do MDB, já temos as assinaturas suficientes para a
retirada da urgência desse projeto que altera e que flexibiliza a Lei da Ficha Limpa.
Nós sabemos que a Lei da Ficha Limpa foi um grande avanço no nosso País. Ela vem
coibindo o avanço dessa maldita corrupção no nosso País.
Portanto, como o Senador Jucá disse, eu não sou a favor só de suspender essa urgência da
votação, mas, sim, de arquivar definitivamente uma lei aprovada por este Congresso Nacional,
praticamente por unanimidade.
Portanto, Sr. Presidente, vou protocolar, neste momento, o aludido requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Eu cumprimento V. Exa., Senador Ataídes, e, como já há o número de assinaturas
necessário, eu quero só informar a V. Exa. que requerimento com esse propósito deverá ser
apreciado somente durante a Ordem do Dia. Então, V. Exa., logo que possível, traga o
requerimento, que será apreciado na Ordem do Dia.
Eu convido, então, para fazer uso da tribuna a Senadora Gleisi Hoffmann, como oradora
inscrita, que permutou... Logo em seguida, o Senador Ricardo Ferraço.
V. Exa. tem a palavra, companheira, amiga Gleisi.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PR. Para discursar.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, Sras. Senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, quem nos assiste pela
TV Senado, pelas redes sociais, claro, subo a esta tribuna para fazer aqui uma homenagem ao
povo negro brasileiro, que é responsável pela construção deste País. Hoje é Dia da Consciência
Negra, Dia Nacional de Zumbi. O Brasil tem a maior população negra do mundo, como já disse
aqui o Senador Hélio José. E, para nós, fazer essa saudação é também fazer um reconhecimento
do que significou a população negra para a construção deste País.
Então, ao mesmo tempo em que me congratulo com a população negra, também, como fez
Lula, pedimos perdão pelo que fizemos em relação ao nosso passado escravocrata.
A riqueza deste País foi construída com sangue, suor e lágrimas do povo negro. Foram
mais de 300 anos de escravidão. E há uma cena do Presidente Lula que eu considero uma das
mais bonitas do seu governo; foi quando, em 2005, o Presidente Lula acompanhado, então, do
Ministro da Cultura, Gilberto Gil, foram ao Senegal, mais especificamente à Ilha de Gorée, no
portão do "nunca mais", um portão de onde partiam os navios negreiros carregados de escravos
para o Brasil, e o Presidente Lula fez um discurso emocionado e pediu perdão ao continente
africano, à população africana pela escravidão praticada no Brasil. Foi o único Presidente a
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reconhecer isso, a pedir perdão e a reconhecer a importância que tiveram os negros na
construção deste País, infelizmente da forma que foi, infelizmente com a exploração que foi,
infelizmente com a violência que foi.
E Lula disse que o fato de a África ser um continente atrasado não é porque os africanos
não têm competência ou inteligência, é porque, por três ou mais séculos, se tiraram daqui as
pessoas mais saudáveis.
E Lula também disse, na época que visitou Gorée: "É só estando neste portão, pisando
onde os escravos pisavam, onde eram amarrados, onde eram pesados, onde eram embarcados
nos navios para irem para o Brasil que a gente sente o horror que eles sentiam". E a
sensibilidade do Presidente Lula jogou luz sobre um passado muito perverso do Brasil e que, até
hoje, assombra o nosso continente com o preconceito, com o desrespeito e com os problemas
sociais que nós temos. Aliás, desrespeito que não está só entre parcela da população, mas está
muito arraigado na elite deste País.
Não me sai da cabeça, Senador Jorge Viana, que preside esta sessão, as palavras do
candidato eleito sobre a população negra quando fazia uma palestra, dizendo que "em
quilombos, praticamente só existia gente vagabunda e que os negros pesavam arrobas". É só
quem não conhece a sua história, o seu passado, que não conhece o que a população negra
sofreu neste País, que não conhece o significado disso que pode dizer uma besteira desse
tamanho.
Portanto, eu quero aqui também relembrar a sensibilidade do Presidente Lula, que,
juntamente com a Presidenta Dilma, foram os Presidentes da história do Brasil que mais
projetos fizeram para a inclusão da população negra, que mais projetos fizeram para o
reconhecimento dessa população e para a necessidade de termos programas que pudessem
resgatar um pouquinho – um pouquinho que fosse – do preconceito, da exclusão, do extermínio
que nós tivemos em nossa história. Então, não poderia deixar de, aqui, fazer esse registro hoje.
E, hoje, nós tivemos também uma audiência importante na Comissão de Constituição e
Justiça, uma audiência pública, sobre a alteração da Lei de Terrorismo. Os senhores sabem que
há um projeto de lei para recolocar na Lei de Terrorismo – já votada por esta Casa e que, mais
tarde, na sanção, com trechos vetados pela Presidente Dilma – os trechos vetados, ou seja,
colocar na tipificação da lei que o terrorismo também pode ter como causa questões políticas,
sociais e ideológicas.
Nós sabemos que uma lei, quando tem um tipo aberto assim, serve para tudo. E sabemos
para que querem que sirva essa tipificação aberta, inclusive colocando a palavra "social" como
uma das causas para se configurar terrorismo.
Isso também está calcado em posição recente do candidato eleito, Jair Bolsonaro, que, uma
semana antes de ganhar as eleições, fez um discurso emblemático na Avenida Paulista falando,
entre outras besteiras, que iria criminalizar os movimentos sociais e colocar o MST, o MTST,
enfim, como movimentos terroristas. E veio a calhar que há um projeto, aqui no Congresso
Nacional, mais especificamente no Senado da República, para fazer isso.
Não é novidade para nós a forma de tratamento dos movimentos sociais, a sua
criminalização. Aliás, historicamente no Brasil, movimentos sociais foram tidos como caso de
polícia. Começamos a mudar um pouquinho isso com o advento da Constituição de 1988, depois
com os governos democráticos e, mais especificamente, a partir dos nossos governos em 2003,
quando tivemos conferências com a participação dos movimentos sociais e com o
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reconhecimento desses movimentos em termos de políticas públicas. Mas, para espanto nosso, as
coisas estão regredindo.
E essa audiência pública foi para fazer um chamado, um alerta para que não regredíssemos,
para que não colocássemos movimentos sociais criminalizados como terroristas. Eu espero que os
depoimentos ali prestados hoje possam ter esclarecido os Srs. Senadores. E não tenho dúvidas de
que um dos motivos para se colocar movimentos sociais como terroristas, para tratar
movimentos sociais como criminosos ou criminalizá-los no processo vem exatamente da cultura
escravocrata no Brasil. Porque quando tivemos a "libertação" dos nossos escravos – e libertação
entre aspas, porque ela não foi seguida de condições para que essa população pudesse se integrar
à sociedade brasileira –, quando tivemos isso, deixamos ao léu, à beirada, pelo caminho. E as
reivindicações do povo negro, ao longo da história, depois de sua liberdade, foram reivindicações
tratadas como caso de polícia, sempre com massacres, sempre com ataques, sempre com prisões
ou mortes, mas nunca com o diálogo e nunca com o reconhecimento do direito que essa
população teria que ter no Brasil depois de ter feito tanto pelo desenvolvimento do nosso País e
ter feito isso em condições subumanas.
Então, nós entendemos por que nós estamos passando por este retrocesso no Brasil; por
que que é tão difícil firmar um marco democrático e progressista neste País. Porque a nossa
cultura de 500 anos é uma cultura de atraso, é uma cultura escravocrata, é uma cultura que não
considera o direito dos trabalhadores e os direitos das pessoas. Basta nós lembrarmos que quase
90% da nossa história de 500 anos nós vivemos como colônia; depois império, uma parte do
tempo; uma República de elite; e uma democracia plena, efetiva – se é que dá para se chamar
de plena – a partir da Constituição de 1988. Por isso, os retrocessos; por isso, a gente tem que
estar alerta; por isso, a gente tem que estar lembrando que os direitos são importantes para a
gente recuperar esse passado nefasto do nosso País, construído sobre a dor, sobre a exclusão de
muita gente.
Então, quero deixar aqui esse registro, um registro meu como Senadora, um registro do
Partido dos Trabalhadores, mas também em nome do Presidente Lula, que foi o único
Presidente...
(Soa a campainha.)
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PR) – ... deste País que teve a decência de reconhecer que a nossa história foi feita em cima de
sangue, suor e lágrimas do povo negro, que foi trazido pelo tráfico do continente africano. E foi
o único que foi lá na Ilha de Gorée, na porta do "nunca mais", pedir desculpas à população
negra e aos africanos pela bestialidade que o Brasil cometeu.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Eu a cumprimento, Senadora Gleisi, pelo pronunciamento e queria, inclusive, fazer um
comentário a mais. O fotógrafo brasileiro, renomado no mundo inteiro, Sebastião Salgado, está
fazendo um livro, mais um de seus livros – já fez sobre o MST, já fez sobre tantas coisas bonitas
do mundo –, também sobre a história dos povos indígenas. No fundo, é a história do povo
brasileiro. E lá nos estudos fica bem evidente que a origem nossa brasileira não é do branco ou
europeu; a origem nossa verdadeira, na ampla maioria, vem dos índios e dos negros.
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PR) – E dos africanos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Então, o Brasil precisa se reencontrar com a sua história.
E hoje, no Dia da Consciência Negra, nós precisamos tratar isso de uma maneira séria e de
uma maneira que essa origem nos orgulhe, uma origem genuína, brasileira. E, muito bem
lembrou V. Exa., que nos deu origem, mas a partir do sofrimento de um povo do continente
africano, que também é parte da origem da própria humanidade.
Então, eu cumprimento V. Exa. e espero, quando esse livro do Sebastião Salgado, que é
renomadíssimo no mundo inteiro, ficar pronto, que a gente possa valorizar mais a história dos
povos indígenas e dos negros, que deram origem a todos.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PR) – Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Convido então, agora, o Senador Ricardo Ferraço, para fazer uso da tribuna.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES. Para discursar.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, alguns anos atrás, por delegação da população capixaba...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT
- AC) – Senador Ferraço, cometi um ato falho.
Eu queria só dar as boas-vindas para os estudantes universitários que estão aqui. São de
vários Estados. Estão participando do programa de estágio da Câmara dos Deputados e nos dão
o privilégio da visita.
Sejam bem-vindos todos.
Espero que possam fazer bom proveito dessa aproximação que a Câmara e o Senado têm
com os que estudam neste País.
Desculpe-me, Senador Ricardo Ferraço. V. Exa. tem a palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Muito pelo
contrário, Sr. Presidente. Eu me associo a V. Exa. na saudação de brasileiras e brasileiros que
nos visitam aqui no Senado da República.
Mas eu dizia, Sr. Presidente, que, quase oito anos atrás, Senadora Ana Amélia, por
delegação dos capixabas, eu fui conduzido como um dos representantes do Espírito Santo aqui
nesta Casa. E eu não continuarei nesta Casa exatamente por decisão dos capixabas, que
resolveram, de maneira legítima, soberana, autônoma, dar oportunidade a dois outros capixabas,
para que eles possam defender o Espírito Santo e contribuir com o Brasil aqui no Senado.
Eu, portanto, perdi o mandato, mas eu não perdi a vergonha; pela mesma porta que eu
entrei, há quase oito anos, eu quero sair.
Senadora Ana Amélia, eu entrei pela porta da frente, aqui no Senado, e eu sairei pela porta
da frente.
Por isso mesmo, na semana passada, eu não concordei com aquela votação que foi feita
aqui, no Plenário do Senado, e, de novo, eu estou manifestando aqui toda a minha discordância
com essa tentativa de se votar, em regime de urgência, um projeto que, na prática, flexibiliza os
efeitos e as consequências da Lei da Ficha Limpa, que representou e ainda representa um marco,
um divisor de águas no combate à impunidade, à delinquência, ao poder econômico na prática
política e eleitoral em nosso País.
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Por isso mesmo, sou um dos Senadores que subscreveu um requerimento, para que nós
possamos derrubar esse regime de urgência.
Trazer esse projeto, na calada da noite, em fim de legislatura, para ser votado no Senado, é
algo que nós não podemos admitir e nós não estaremos admitindo. Por isso mesmo, eu estou
certo de que, logo mais, nós estaremos derrubando essa tentativa absurda e descabida, até
porque já temos as assinaturas suficientes para derrubarmos esse requerimento que pretendeu
votar esse regime de urgência, uma reação estapafúrdia porque esta é uma decisão que já está
assentada por decisão da mais alta Corte do nosso País. Por que essa reação? Que sentido faz
flexibilizamos a Lei da Ficha Limpa para, de alguma forma, iniciar-se um processo de
desconstrução dessa iniciativa que foi uma iniciativa popular, uma iniciativa que angariou mais
de 1 milhão de assinaturas de brasileiros, brasileiros e capixabas, que não suportavam mais
tanta delinquência na vida pública e no exercício da vida política em nosso País?
A decisão, portanto, da mais alta Corte da Justiça brasileira precisa ser consolidada. Não
pode caber ao Senado uma reação dessa natureza. Por isso mesmo, eu quero deixar clara aqui a
minha posição. E a minha posição é "não" ao requerimento de urgência. E a minha posição será
"não" de novo à tentativa de se flexibilizar a Lei da Ficha Limpa.
O que os capixabas e os brasileiros demandam é o endurecimento do jogo, é o
aperfeiçoamento do marco legal para que nós possamos coibir, para que nós possamos intimidar,
possamos inibir essas práticas que não dialogam com as elevadas responsabilidades do exercício
da política, política de qualidade, política que se faz em nome das pessoas, política para servir
as pessoas, e não para se servir dela com interesses os mais escusos e os mais subalternos. Por
isso mesmo, minha querida Presidente Senadora Ana Amélia, é que eu deixo aqui esta
manifestação clara de que, logo mais, nós estaremos intensificando aqui os debates em relação a
esse tema, tirando da pauta esse regime de urgência e varrendo da pauta do Senado essa
tentativa absurda, descabida e desmedida.
Muito obrigado às S. Exas. as Sras. e os Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Senador Ricardo Ferraço, como V. Exa., também entramos aqui em 2011 pela porta da
frente; sairemos pela porta da frente. Eu tenho também orgulho de dizer que entrei aqui fichalimpa e sairei ficha-limpa.
E, mais ainda, essa decisão que V. Exa. acaba de anunciar será a decisão mais importante
que o Senado dará à sociedade. Não podemos dar as costas à sociedade, que está aguardando
com ansiedade e com preocupação o risco de fragilizarmos a Lei da Ficha Limpa. Então, com a
manifestação de V. Exa. – como a do Senador Ataídes Oliveira, que é o autor do requerimento
para tirar a urgência; o requerimento do Senador Randolfe Rodrigues, com o mesmo objetivo de
retirar a urgência; a manifestação do PMDB, por unanimidade, pela palavra do Senador Romero
Jucá –, também seguramente esta matéria estará sepultada, felizmente: de votarmos, ou
tirarmos o regime de urgência.
Então, cumprimentos a V. Exa. Somos da mesma safra e, do mesmo jeito, sairemos pela
porta da frente do Senado, Senador.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Estivemos
juntos aqui em muitas batalhas, em muitas lutas e muitas jornadas, e, graças a Deus, assim
como V. Exa. eu também entrei pela porta da frente e eu também sairei pela porta da frente.
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O fato de não ter tido o meu mandato renovado não vai me afastar jamais daquilo que eu
considero os meus valores e os meus princípios, que estiveram e estão ligados aos princípios da
sociedade brasileira, sobretudo da população capixaba.
Muito obrigado a V. Exa.
(Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.)
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Obrigada.
Parabéns, Senador!
Como disse antes de morrer Eduardo Campos, de saudosa memória, não vamos desistir do
Brasil.
Eu convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Elmano Férrer, que
estava inscrito e agora, pela ordem, fará uso da palavra.
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - PI.
Para discursar.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, gostaria de tecer algumas
considerações sobre o atual momento político do Brasil e sobre os desafios que nos aguardam.
Há pouco mais de três semanas, assistimos ao desfecho das eleições presidenciais de 2018.
Muitos comemoraram resultados favoráveis, outros ainda se recompõem de insucessos, alguns já
planejam e programam os anos vindouros. Cabe a nós homens públicos, Sra. Presidente, aceitar
e respeitar a vontade da população, buscando fazer um diagnóstico da mensagem enviada pelas
urnas.
A eleição de Jair Bolsonaro para o cargo de Presidente da República é, sem dúvida
nenhuma, um episódio emblemático da história política recente do nosso País. O oficial da
reserva com posições políticas de direita e opiniões muitas vezes consideradas polêmicas obteve
uma vitória maiúscula e incontestável no dia 28 de outubro ao receber quase 58 milhões de
votos.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o êxito do Presidente eleito Jair Bolsonaro: triunfou
basicamente sem recursos, sem tempo de televisão, sem estrutura político-partidária. Tudo isso
se deve aos seus próprios méritos e ao cansaço do povo brasileiro.
Estamos, Sra. Presidente, enfrentando, há alguns anos, uma das maiores crises da nossa
história, crise política, econômica, de segurança pública e, lamentavelmente, uma crise ética e,
sobretudo, moral. A sociedade, Sra. Presidente, está assustada, sofrendo com a violência
desenfreada e com a falta de empregos e de oportunidades. Escândalos de corrupção viraram
rotina em nossos noticiários, afastando a credibilidade de partidos tradicionais e gerando uma
rejeição generalizada do nosso segmento político. A reunião de todos estes fatores ocasionou o
resultado visto nas urnas. O Congresso Nacional, Sras. e Srs. Senadores, iniciará a próxima
legislatura, a 56ª Legislatura, com altíssima taxa de renovação. Muitos políticos tradicionais não
conseguiram a reeleição, e novos Congressistas terão a missão de representar o povo no nosso
Parlamento.
Sras. e Srs. Senadores, de todas as agruras da sociedade brasileira nos dias de hoje, a falta
de segurança pública se destaca no cotidiano da população. Nós somos o país mais violento do
mundo, com recordes de homicídios sendo quebrados ano após ano. Chegamos ao alarmante
número oficial de 63.880 assassinatos no ano passado, 2017, número superior à quantidade de
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mortes provocada pela explosão da bomba atômica em Nagasaki, em 1945, durante a Segunda
Guerra Mundial. Isso equivale, Sra. Presidente, a trinta vezes a taxa de homicídios da Europa
ou a quatro vezes mais o total de assassinatos nos Estados Unidos, país com mais 330 milhões
de habitantes.
Sras. e Srs. Senadores, vivemos a nossa própria guerra, uma guerra sem trincheiras e sem
inimigo declarado. E esse conflito desperta o medo no coração de nossas famílias, mata os nossos
jovens, sangra o nosso próprio País. Precisamos, portanto, dar uma resposta contundente ao
nosso povo, que está decepcionado e assustado, implementando, dessa forma, ações urgentes que
resgatem a paz e a confiança perdidas.
Sras. e Srs. Senadores, o Brasil se encontra hoje numa encruzilhada. Estamos em um ponto
decisivo de nossa história e precisamos escolher qual caminho devemos trilhar. Podemos optar
pela inércia, com a continuação da confrontação odienta e da "política pela política", onde os
interesses nacionais são sobrepujados por aspirações de poder e pela ânsia de criar obstáculos
aos adversários. Esse caminho significa a manutenção da nefasta crise que produziu 13 milhões
de desempregados e arruinou a nossa economia, além de prolongar a instabilidade política que
vem asfixiando o debate nacional.
Meus companheiros e companheiras, podemos optar também pelo caminho da cooperação.
Todos nós temos o mesmo objetivo: colaborar com o progresso de nosso País. Para isso nós
devemos pôr nossas divergências de lado, trabalhando para superar os obstáculos que há muito
obstruem o nosso horizonte.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Brasil precisa de reformas estruturantes e
institucionais. É inevitável, portanto, e urgente também uma reforma do nosso sistema
previdenciário, adequando-o à realidade econômica e demográfica do nosso País. Essa é uma
medida crucial para a própria solvência do nosso Estado, sendo o primeiro passo a ser dado de
forma racional e responsável.
A reforma, de outro lado, do sistema tributário brasileiro, que deve ser simplificado e se
tornar mais progressivo, é outra providência importante que teremos que enfrentar. A gestão
pública deve ser otimizada, precisamos desburocratizar processos e reaquecer a economia,
transformando anacronismos em novas oportunidades para todos os brasileiros.
É importante, portanto, lembrarmos que o Estado deve servir ao indivíduo, e não o
contrário.
Sra. Presidente, passadas as eleições, é hora de união. Temos muito a fazer pelo Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE - PI)
– Com vontade política e espírito público, deixaremos um país melhor como legado para os
nossos filhos e para os nossos netos.
Era esse, Sra. Presidente, o pronunciamento que tínhamos a fazer na tarde de hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Obrigada. Cumprimento o Senador Elmano Férrer.
Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador João Capiberibe, PSB,
seguido da Senadora Rose de Freitas.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - AP.
Para discursar.) – Sra. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, ouvintes da Rádio Senado,
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telespectadores da TV Senado, acabamos de assinar, como Líder, um requerimento revogando o
pedido de urgência para o Projeto 396, de 2017, que altera a Lei da Ficha Limpa – um
requerimento do Senador Ataídes. Eu completei, como Líder do bloco, as assinaturas necessárias
para dar entrada na Mesa, e esperamos que esta Casa adie essa votação.
Assim como também vem um segundo requerimento, que também está em tramitação, que
acabei de assinar, para que a gente possa devolver esse projeto para uma discussão mais
profunda nas Comissões. Portanto, não é este o momento oportuno para esse tipo de debate. Ao
contrário, o momento é grave, e a gente precisa fazer com que as leis se tornem cada vez mais
rígidas no combate à corrupção, no combate ao desmando. E a Justiça também tem de ser cada
vez mais ativa para que os processos eleitorais, inclusive, sejam cada vez mais imparciais.
Sra. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, no próximo dia 5 de dezembro, o STJ vai
julgar a Ação Penal 814, que tem como réu o Governador do Amapá, em função de desvio de
recursos de consignados. Esse é um processo que tramita desde 2011, relativo a esse desvio de
recursos ocorrido em 2009 e 2010, e que só agora vai a julgamento.
Esse processo que vai a julgamento no dia 5 de dezembro, versa sobre desvio de recurso de
consignado, ou seja, os servidores públicos tiveram recursos deduzidos dos seus contracheques
por débito com os bancos. E o Governador, em 2009 e 2010, descontou nos seus contracheques e
não repassou aos bancos. Agora, ele vai a julgamento.
Na semana passada, eu recebi um relatório da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).
Nesse relatório, assinala-se que, nesse mandato do atual Governador, que vai a julgamento no
dia 5 de dezembro, ele também deixou de repassar aos bancos, descontou nos contracheques dos
servidores públicos, causando situações embaraçosas para os servidores públicos, a importância
de R$316 milhões.
Em 2009 e 2010, ele deixou de repassar R$74 milhões. O Governador que o sucedeu
negociou com os bancos e honrou os compromissos – trata-se do Governador Camilo Capiberibe
– e deixou essa atividade financeira dos bancos em pleno funcionamento. Ele assumiu em 2015
e, daí para frente, os servidores passaram a contrair dívida com os bancos, e o Governador
deixou de repassar R$313 milhões.
Há uma expectativa muito grande, até porque esse Governador acaba de se reeleito – e
reeleito numa circunstância muito bizarra, muito estranha. Aqui, muitos Senadores e Senadoras
e até servidores da Casa me perguntam: "Mas como? Você estava liderando todas as pesquisas e
termina não eleito, assim como a candidata Janete Capiberibe, que liderava para a segunda
vaga no Senado da República?".
Olha, vou repetir aqui, já até esclareci ao Plenário desta Casa, o que aconteceu. Senadora
Rose de Freitas, tenho certeza de que isso não aconteceria em São Paulo, no Rio Grande do Sul,
terra da Presidente Ana Amélia. Em nenhum Estado aconteceria. Nós estávamos liderando de
fato. Na sexta-feira, a última pesquisa do Ibope me dava dez pontos de diferença à frente do
segundo colocado. E, para o Senado, sete pontos para a Janete, à frente do terceiro colocado, o
que lhe garantiria a segunda vaga no Senado.
No sábado, o TRE do Amapá, numa sessão administrativa, toma uma decisão
absolutamente inédita, sem base jurídica, emite uma nota declarando os meus votos, os votos de
Janete e de mais outros dois candidatos ao Senado nulos, sem nenhuma base jurídica, numa
ação combinada, numa ação ilegal, absurda. E essa declaração vai para o site do TRE.
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Houve um juiz de direito que disse o seguinte: "Olha, eu ia votar na candidata Janete, mas,
quando eu vi que os seus votos seriam nulos, eu escolhi outro candidato". E assim como um juiz
de direito, foram mais de 12 mil, 15 mil votos, e muita gente deixou de votar, porque eu estava
fora. Com essa declaração, o TRE modificou completamente a eleição. Foi uma intervenção
direta na soberania do voto popular, algo inusitado na história das eleições deste País.
É evidente que nós estamos tomando providências, denunciando ao CNJ, analisando a
possibilidade de entrarmos com uma ação criminal em desfavor desses juízes que tomaram essa
decisão ao arrepio da lei. Mas a consequência disso é que, no dia da eleição as pessoas já
achavam que nós não éramos mais candidatos, e eu, com a possibilidade de vencer a eleição no
primeiro turno, terminei em segundo lugar.
E mais grave do que isso é que eu levei mais dez dias para retomar a campanha, ou seja,
numa campanha de vinte dias, eu só tive dez dias de campanha. E aí foi um resultado muito
apertado. Conclusão, o Governador que cometeu todos os crimes eleitorais possíveis – existem
dezenas de denúncias e vários processos em andamento – chega com 52%, e eu fico com 48% dos
votos. E é esse Governador que vai a julgamento.
A minha demanda junto ao STJ é que nos dê uma oportunidade, que julgue no dia 5 de
dezembro, que o declare inocente ou culpado, porque, se o declarar inocente, ele tem a
possibilidade de governar com tranquilidade. Se é que seja possível, porque ele afundou o
Estado, ele endividou o Estado. O Estado está insolvente, não repassa os recursos nem mesmo
para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e o Ministério
Público, para se ver a gravidade da situação do Estado.
É fundamental que o STJ decida, porque se o declara inocente, ele tem tranquilidade para
governar mesmo diante das atribulações que ele mesmo construiu; se o declara culpado,
Senadora, dá uma chance ao povo do Amapá de eleger um outro candidato. Então, é
fundamental. E esse é o meu apelo ao STJ: que decida culpado ou inocente. Mas é fundamental
que essa decisão seja tomada do dia 5. Essa é a nossa esperança. A esperança do povo do
Amapá é que haja uma decisão.
E eu, recebendo esse relatório da Febraban, a que fiz menção anteriormente, estou
encaminhando ao STJ o relatório em que o Governador incide nas mesmas práticas,
possivelmente delituosas, dependendo do julgamento do STJ, de reter recursos do servidor
público e não repassar aos bancos. Em 2010, ele deixou de repassar 74 bilhões. Neste mandato
dele, já está em R$313 milhões. Portanto, esse relatório mostra que ele reincide na mesma
prática de peculato por desvio de recursos de consignados.
Então, a nossa expectativa é a de que essa decisão seja tomada no dia 5 de dezembro,
daqui a pouco, daqui a duas semanas. Vamos ter uma decisão importantíssima. O povo do
Amapá aguarda numa enorme expectativa. No que ele seja inocente, o tribunal decide se é
inocente, respeita-se, ou se é culpado, e, então, teremos novas eleições para o Governo do
Amapá. Acho que esse é o caminho que nos resta...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - AP)
– ... até porque a situação lá é gravíssima, os hospitais estão parados, o pronto-socorro é uma
tragédia, a violência está sem controle, é algo impressionante. O nosso índice de violência é o
mais alarmante hoje no País, eu considero. Nós éramos o quinto Estado mais violento; hoje nós
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devemos disputar a primeira posição, porque não há Governo, não há governança. E o povo do
Amapá precisa, sim, dessa decisão do STJ, ou inocente ou culpado, mas que decida.
Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Senador João Capiberibe, representando o PSB, do Amapá.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora inscrita, a Senadora Rose de Freitas.
Senadora Rose de Freitas, V. Exa. está inscrita para falar sucedendo o Senador João
Capiberibe, representando o Amapá.
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES. Para discursar.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu venho a esta tribuna
abordar um assunto que, por certo, será tratado nesta sessão se assim permitirem os Srs.
Parlamentares, se assim entender o Presidente, que é de suma importância para o trabalhador.
Eu venho tratar de um tema de fundamental importância para os trabalhadores brasileiros, o
PLS 392, de 2016, de minha autoria, que permite, Sra. Presidente, ao trabalhador, ao pedir
demissão, sacar integralmente o Fundo de Garantia, o FGTS.
Trata-se de uma justa inovação de extenso alcance social. Por quê? Porque isso já deveria
fazer parte da nossa legislação. Em primeiro lugar, no tocante ao mérito da proposta, é chegada
a hora e o momento de nós entendermos que o trabalhador quer dar um basta na ideia
equivocada de que o trabalhador deve ser tutelado pelo Estado e quer decidir, o próprio
trabalhador, como quer investir os seus recursos. E o Fundo de Garantia é do trabalhador.
Pensar que o Estado deve tutelar o trabalhador, Sra. Presidente, é descrer na capacidade
dos cidadãos tomarem as suas decisões como bem lhes aprouver, até mesmo o direito de gastar
mal. Se ele quiser, pega o direito e gasta como entender e deve ser respeitado em suas
iniciativas.
Vamos questionar que, diante de tantos escândalos com o dinheiro público, o Fundo de
Garantia também não ficou longe disso. Nos últimos anos, a gente pode até perguntar, Senador
Elmano, quem é o pior gastador: se é o Governo ou se é o contribuinte, porque, volta e meia,
nós temos discussões de que maneira foi utilizado o FGTS.
Observe também o exemplo que nós vamos citar aqui do Bolsa Família. Em vez da prática
clientelista anterior de distribuir o bem ou o serviço, o programa transferiu ao cidadão o direito
de investir seu dinheiro como bem entender.
O Fundo de Garantia, como já reafirmei, falei e já ouvi inúmeros discursos em vários
sindicatos, associações e manifestações públicas, é do trabalhador. Nós estamos tentando fazer
este País sair de uma crise enorme e ainda estamos discutindo quem é que deve tomar conta do
dinheiro do trabalhador. O trabalhador quer decidir como vai gastar, e o Governo quer
continuar tutelando o recurso do trabalhador.
Então, Sra. Presidente, Srs. Senadores, ninguém sabe melhor o que fazer com os seus
próprios recursos do que o seu proprietário, que é o legítimo dono desse dinheiro, e mais
legítimo ainda quando todos sabemos que a rentabilidade das contas do Fundo de Garantia,
composta por TR mais 3% ao ano, tem permanecido abaixo mesmo de investimentos mais
conservadores, tais como a poupança, que não tem sequer reposto para o trabalhador as perdas
inflacionárias. E, no entanto, com ele se especula no mercado imobiliário, em ações e tudo mais
o que é feito com esse recurso sem que o trabalhador possa dizer que ele não quer mais isso.
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Somente quando o empregador toma a iniciativa de terminar o contrato de trabalho sem
justa causa é que o empregado pode fazer o saque em sua conta. E quantas vezes isso se dá de
uma maneira tão pouco nobre?
Relevante também é reconhecer que, quando o trabalhador se demite, nem sempre ele toma
essa decisão por livre escolha. Muitas vezes, são precárias as condições de trabalho, os atrasos
no salário, o desejo de buscar novos desafios, as urgências até em face de um tratamento
médico, o desejo de se tornar empreendedor, de sair da vida de empregado assalariado para que
possa buscar outros caminhos. Até mesmo o intuito de reformar e ampliar a sua casa é
justificativa plenamente válida para que se possa usar o Fundo de Garantia. Eu insisto nisto: o
trabalhador não precisa justificar a sua decisão, pois o dinheiro do Fundo de Garantia é do
trabalhador.
Algumas críticas ao projeto sugerem um absurdo: que haveria um risco de que muitos se
demitissem para ter acesso ao Fundo de Garantia. Tratam o trabalhador como se ele não tivesse
capacidade de refletir, de estar se colocando dentro da sua realidade. Esse argumento não se
sustenta, Senadores, pois parte do pressuposto de que o empregado não é um ser racional; pelo
contrário, que ele vai preferir sacar todo o Fundo de Garantia a manter o emprego, isso num
momento em que o País passa por grave crise econômica e o emprego continua escasso.
E não é assim como argumentam, Sras. e Srs. Senadores, porque, segundo dados do Caged,
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o número de
empregados que pediram demissão caiu de 5,788 milhões, em 2013, para 2,999 milhões, em 2017.
Além disso, há uma coisa que a gente precisa frisar: a principal causa do desligamento em todas
as regiões do País é a demissão sem justa causa.
Então, tomando como base, por exemplo, 2017, quando foram 8.558.767 demissões sem
justa causa contra 2.999.012 pedidos de desligamento, ou seja, o número dos demitidos sem
justa causa foi 35% maior.
Por outro lado, no que tange à saúde financeira, o Fundo de Garantia, o FGTS, registrou,
em 2016, um lucro de R$14,55 bilhões, o maior de sua história, segundo o portal do Governo
Federal, elevando o patrimônio líquido do fundo para R$92 bilhões contra R$90 bilhões, em
2015. Entre 2012 e 2016, o patrimônio líquido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
cresceu 77%, Senador Armando, conforme levantamento da Consultoria Legislativa desta Casa.
Portanto, Sra. Presidente, é uma falácia dizer que o PLS de nossa autoria colocaria o
Fundo de Garantia em risco ou que provocaria um colapso no sistema financeiro de habitação.
Se isso fosse verdade – e mais um fato a se contestar –, o fundo não teria resistido aos R$34,5
bilhões que foram liberados de contas inativas e que injetaram recursos na economia cujo
impacto positivo no PIB foi da ordem de 0,61 ponto percentual, de acordo com o Ministério do
Planejamento. A iniciativa, como todos sabem, foi do Presidente Michel Temer.
Outro grande equívoco é o de que essa proposição poderia prejudicar projetos sociais que
favorecem a população de baixa renda. Os recursos do Fundo de Garantia, do ponto de vista
dos programas sociais, tem impacto basicamente em três áreas: saneamento básico,
infraestrutura urbana e habitação.
Também, aqui não há com o que se preocupar de acordo com os dados oficiais que estão
expostos. Em 2016, dos R$60,1 bilhões do Fundo de Garantia, Senador Elmano, destinados a
financiamento, somente R$612 milhões foram aplicados em...
(Soa a campainha.)
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A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES) – ... saneamento básico e infraestrutura urbana, ou seja, algo em torno de 1% apenas.
Entre os programas sociais na área habitacional, o que mais afeta a população de baixa
renda é o Minha Casa, Minha Vida. Mas, como é sabido por todos, os recursos do Minha Casa,
Minha Vida que atendem as famílias com renda mensal bruta de até R$1,8 mil são provenientes
do Orçamento Geral da União, e não do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Além disso, o orçamento do Minha Casa, Minha Vida, Senador Randolfe, proveniente do
Fundo de Garantia tem se retraído há dois anos. O número de financiamentos foi reduzido de
319 mil, em 2014, para 264 mil, em 2016; e, em 2017, foram 170 mil unidades, 13,5% do
projetado pelo Governo. Dessa forma, a conclusão óbvia é que não será o PLS 392 que irá
interromper a concessão de financiamento do Minha Casa, Minha Vida.
Portanto, Sras. e Srs. Senadores, eu creio que consegui demonstrar com todos esses dados,
não com base nas minhas convicções pessoais, mas pelos números apurados e divulgados pelo
próprio Governo Federal, pela imprensa e pela Consultoria Legislativa desta Casa, que o projeto
que apresentei permitindo o saque do Fundo de Garantia do trabalhador que pede demissão não
produzirá risco algum para o fundo, nem para os programas sociais lastreados nos recursos do
Fundo de Garantia.
Mas, Sra. Presidente, se tivesse eu alguma dúvida, ela seria totalmente dissipada pela
enxurrada de manifestações que recebemos nesta Casa, recebi no meu gabinete.
(Soa a campainha.)
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES) – Permita-me, concluindo, Sra. Presidente, ler alguns e-mails de cidadãs e cidadãos pedindo
que o Senado aprove esse projeto.
Vou ler algumas das cartas que chegaram às minha mãos.
A Rita Mara escreveu que pediu demissão como auxiliar de limpeza porque formou-se como
técnica de enfermagem. A Rita está com o FGTS retido porque quis investir na própria carreira
profissional.
O Ricardo mandou e-mail, em 16/08/2018, relatando que pediu demissão em janeiro de
2016 para empreender um próprio negócio, ou seja, o Ricardo quer produzir, quer gerar renda e,
quem sabe, empregos.
Ouço as palavras do Anderson, em 24/09/2018: "Estou desempregado há quase dois anos,
se não morasse com meus pais não sei o que seria de mim".
Hélio, de São Francisco, Minas Gerais, em e-mail, como muitos brasileiros que estão
endividados...
(Soa a campainha.)
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES) – Já vou concluir, Sra. Presidente.
"Trabalhei no Banco do Brasil por quase 30 anos e aderi, em 2016, a um programa de
demissão por estar já bastante cansado, estressado e por acreditar que era hora de seguir outro
caminho. Acontece que devido a essa crise pela qual passa a Nação brasileira, acabei me
endividando e necessitava muito sacar o saldo do Fundo de Garantia para equilibrar esses
compromissos financeiros."
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A Géssica, de 21 anos, moradora de Nova Friburgo, escreveu em 28/09: "É que eu estou
desempregada há um ano, passando muitos apertos", precisa do seu Fundo de Garantia.
O Anderson, do Rio de Janeiro: "Tenho um Fundo de Garantia bem alto. Porém, estou
afundado em dívidas e não aguento mais receber ligações de cobranças. Queria receber o Fundo
de Garantia para pagar todas as dívidas. Por favor, me oriente", esse é o apelo de Anderson.
Daniele que faz um apelo: "Meu nome é Daniele. Trabalhei três anos e três meses numa
empresa. Meu Fundo de Garantia está retido, eu preciso sacar, meu pai está doente, não tenho
renda mensal. Me ajude [...]".
Tudo que nós estamos fazendo...
Há mais vários e-mails de pessoas que têm R$28 mil retidos e têm uma dívida de R$15 mil,
poderia recomeçar sua vida, reorganizar-se. Como que o Fundo de Garantia poderia resolver a
situação de milhares e milhões de brasileiros? E ficam simplesmente, às vezes, com nome sujo,
com o constrangimento de não se sentir o dono da sua própria conta. Foi o que escreveu o
Márcio. Alguém duvida que o pedido dele é justo? Esta Casa sabe que precisa votar. É
completo, é justo, é humano sentir que agora temos que tomar uma decisão.
Então, pedimos, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que apoiem esse projeto na tarde
de hoje, façamos com que ele seja votado.
(Soa a campainha.)
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES) – E quero dizer que não tenham receio de consequências desse projeto. Ao contrário, eles
estão atendendo ao anseio da população e dos trabalhadores. Quero dizer que jamais defenderia
um projeto se soubesse que a sua aprovação poderia, de algum modo, prejudicar os
trabalhadores deste País. É por isso que peço o apoio indispensável para a aprovação do PLS
392.
Eu tenho muita convicção – e creio que nesta Casa todos têm – de que ele vai contribuir
para aliviar em parte o pesado fardo que os trabalhadores e trabalhadoras têm que carregar.
Torno a repetir: o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é do trabalhador – é do
trabalhador. Vamos colocar isso em mente. Pergunte a algum trabalhador no seu caminho sobre
o que ele pensa, o que ele acha desse projeto e da necessidade da sua aprovação.
Agradeço, Sra. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP) – Presidente, pela ordem. Pela ordem, Excelência.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Eu apenas queria saudar os alunos participantes do Programa Jovem Senador. Sejam
bem-vindos à tribuna de honra do Senado Federal. Posteriormente, serão feitas outras
referências.
Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP. Pela ordem.) – Sra. Presidente, solicito a palavra, pela ordem, para
comunicar a V. Exa., neste momento no exercício da Presidência da Mesa, e às Sras. e Srs.
Senadores que alcançamos o número de assinaturas de Líderes necessário, conforme preceitua o
inciso I do art. 352 do Regimento Interno, para a retirada da urgência do Projeto de Lei 396, de
2017.
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Contamos, inclusive, com a prestigiosa assinatura de V. Exa., da Senadora Rose, do
Senador Ferraço, de tantos e tantas Sras. e Srs. Senadores.
Junta-se esse requerimento da retirada da urgência com outro requerimento que, salvo
melhor juízo, já se encontra na mesa, de autoria também do Senador Ataídes de Oliveira, que
também tem o mesmo objetivo.
Esperamos... Eu até espero que não seja necessário, até daqui a pouco, na Ordem do Dia,
colocarmos a voto o pedido de retirada de urgência. Espero e apelo a S. Exa., o Senador Dalirio
Beber, que deve ter tido a melhor das boas intenções no projeto, mas acredito que ele – e
parece-me que é o sentimento hoje da Casa – veja que é inadequado para o momento, para o
resultado recente, inclusive, das urnas brasileiras. Não me parece ser de bom tom, a essa altura,
fazermos qualquer tipo de alteração na Lei da Ficha Limpa.
Então, de qualquer sorte, apelando também para S. Exa., quando estiver no Plenário, no
início da Ordem do Dia, retirar o projeto, mas antecipando que já temos dois requerimentos de
Líderes sobre a mesa, um, do Senador Ataídes, e esse segundo para o qual coletamos assinaturas
desde o dia de ontem, para a retirada da urgência e, enfim, não termos mais a apreciação desta
matéria na pauta.
Obrigado pela condescendência de V. Exa., e se V. Exa. me permite, também quero saudar
todos os jovens Senadores, em especial, se me permite, a Jovem Senadora do meu Estado, o
Amapá
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) –
Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Já concederei a palavra a V. Exa.
Senador Randolfe Rodrigues, quero cumprimentá-lo porque desde ontem V. Exa. faz a
coleta – tive a honra de ser a primeira signatária do requerimento apresentado por V. Exa. –, e
também, da mesma forma, cumprimentar a iniciativa do Senador Ataídes Oliveira, que, no dia
de hoje, também já encaminhou à Mesa um requerimento com o mesmo objetivo.
A iniciativa é saudável neste momento para a Casa, para o Senado da República. As
manifestações dos Srs. Senadores e das Lideranças dos Partidos reafirmam a convicção de que
nós temos que dar uma resposta à sociedade em uma matéria tão relevante quanto esta.
Nesta matéria, não podemos tergiversar nem sequer pensar em um retrocesso, fragilizando
a Lei da Ficha Limpa.
Primeiro o nosso Senador da Bahia Otto Alencar.
Em seguida, o Senador Jorge Viana, pela ordem.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA.
Pela ordem.) – Sra. Presidente Senadora Ana Amélia, eu quero aqui também me associar à
manifestação do Senador Randolfe Rodrigues. Fui signatário também do requerimento do
Senador Ataídes Oliveira. Creio que o Senador Dalirio Beber pode até o momento repensar isso,
para retirar o projeto e sequer ser votado o requerimento. Não deve nem se pensar em votar um
projeto dessa natureza aqui no Senado Federal, num momento em que seria um retrocesso essa
questão toda do Projeto Ficha Limpa. Há que se punir aqueles que por acaso cometeram os seus
erros, seus equívocos, de acordo com a lei; não pegar a lei e fazê-la complacente para com
aqueles que tiverem cometido os seus erros, para que sejam absolvidos.
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Aliás, Senadora Ana Amélia, me chamou a atenção um fato. Claro que todos nós
admiramos e louvamos o trabalho que foi feito pelo Juiz Sergio Moro na questão da Operação
Lava Jato. Eu, inclusive, fiz aqui alguns pronunciamentos mostrando que ele agiu corretamente;
pode ter cometido aqui e ali um equívoco dentro da tal hermenêutica, que é a interpretação do
juiz. Mas me chama a atenção também, além do que está acontecendo aqui, a iniciativa desse
projeto, as declarações que aconteceram lá fora. O Juiz Sergio Moro sempre foi contra o caixa
dois, dizendo que era crime caixa dois. Como é que ele, numa declaração recente, diz: "O futuro
Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, cometeu caixa dois, mas ele já pediu desculpa, ele já se
arrependeu"? Então o arrependimento agora deixa livre qualquer um que tenha cometido? Logo
ele, que defendeu tanto a punição do caixa dois? Então, essas coisas que estão acontecendo no
Brasil agora, nesse sentido, da complacência com o crime, não é só... Aqui ele se refere ao
Senado Federal ou à Câmara dos Deputados; mas lá fora também. Punir e dizer que era crime
lá atrás, e agora, tendo um aliado, dizer "ele pediu desculpas, o Onyx Lorenzoni pediu
desculpas, ele já disse que se arrependeu do que fez, do feito do caixa dois"!
E aí, eu pergunto o quê? Aonde é que nós vamos agora? Qual é a situação que o Brasil
pode viver nesse momento? Difícil de entender isso, Presidente Senadora Ana Amélia. Eu estou
colocando assim esse fato, que é um fato que eu não esperava que acontecesse da parte do Juiz
Sergio Moro, uma declaração dessa natureza. Não! Eu sou contra, é crime caixa dois. "Mas foi o
futuro Ministro da Casa Civil que fez isso, ele já pediu perdão, já se desculpou, e estamos
conversados". Não é assim que deve ser o Brasil. A lei deve vigorar para todos, como dizia o
nosso conterrâneo Rui Barbosa: "Com a lei, pela lei e dentro da lei; porque fora da lei não há
salvação".
Eu queria saudar também os Jovens Senadores. Deve ter um baiano aí entre os... Uma
baiana, quem é ela? Seu nome? (Pausa.)
Laiane Michele, ali, veio da Bahia. Parabéns a todos vocês, sobretudo à minha conterrânea
lá da terra de todos os santos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Senador Otto Alencar, quero repetir a frase a lei é igual para todos.
Eu quero aproveitar a deixa de V. Exa. e saudar a Bibiana Palatino Brum, que é a
representante do meu Estado do Rio Grande do Sul, lá da fronteira, de Uruguaiana, do lado de
Libres, na Argentina. Então, parabéns, Bibiana! Parabéns a todos os seus colegas de todos os
Estados: da Bahia, do Acre, de todos os Estados brasileiros aqui representados. Você orgulha a
todos nós, gaúchos. Os Senadores Lasier Martins, Paulo Paim e eu aqui recebemos você com
muito carinho.
Com a palavra, pela ordem, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC. Pela
ordem.) – Obrigada, Sra. Presidente Ana Amélia.
Como já fizeram os colegas, queria pedir até que ela se levante. Hoje ela está na galeria, a
Giulia Lima, do Acre, nossa Jovem Senadora. Já fui lá dar um beijo, um abraço nela. Bemvinda! Bem-vindos todos vocês, Jovens Senadoras e Senadores! Vocês vão trabalhar aqui. Eu já
me envolvi muito nesse período de oito anos com esse projeto, inclusive, estimulando, nas
escolas no Acre, que os jovens se candidatassem para poderem chegar aqui, como a Giulia Lima,
que está ali, a nossa acriana, representando a beleza do Acre, que é a nossa juventude, a nossa
riqueza.
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Vejam que o número de mulheres é enorme, o que faz falta aqui no Parlamento. No
Senado, ainda é muito pequena a presença das mulheres. Mas no Jovens Senadores esse
problema está resolvido: há uma presença – majoritária até – de mulheres. E eu dou a elas os
parabéns. São quantas? (Pausa.)
Entre os 27 jovens há 19 mulheres. Isso é um bom sinal. É uma geração nova que está
vindo. Obrigado, Giulia. E que tudo corra bem, que você apresente bons projetos junto com
seus colegas.
Eu queria, por fim, Presidente Ana Amélia – V. Exa. também subscreveu – me referir a
esse requerimento. Acho que tem que haver um acordo aqui hoje, um acordo para a retirada do
item 2 da pauta, um projeto que flexibiliza, amolece a Lei da Ficha Limpa. Isso não cabe no
nosso País, não cabe na sociedade. A sociedade não vai aceitar, vai reagir muito fortemente a
isso. Passada a eleição, imaginem flexibilizar a Lei da Ficha Limpa! Isso não tem nenhum
sentido. O Senador Ataídes é um dos autores do requerimento. Eu assinei, subscrevi esse
requerimento e estou aqui só reforçando o que vários colegas já falaram. O Ferraço fez ainda há
pouco um pronunciamento, e eu queria fazer esse apelo ao Senador Dalirio, ao Presidente
Eunício, porque é na Ordem do Dia que nós vamos tomar essa decisão. Mas penso que não há
nenhum sentido... Eu estou falando, mas graças a Deus, não tenho nenhum processo contra
mim. Se entrarem lá naqueles aplicativos vão ver que eu sou um político ficha-limpa, graças a
Deus. Isso não é fácil. Fui prefeito, fui governador durante oito anos e estou concluindo esse
mandato de Senador e não tenho nenhum processo. Mas não é por isso – não é por isso. Acho
que foi uma conquista para o País a Lei da Ficha Limpa e não há sentido uma pessoa que caia
nessa lei ficar, em vez de oito anos inelegível, ficar só três anos. Então, são situações que não dá
nem para explicar para a sociedade. E o que tem para se explicar nesse caso já é um problema.
Eu só reforço aqui a minha tese de que a Lei da Ficha Limpa é algo que veio da sociedade,
é uma conquista do Brasil, é importante que ela seja mantida e não possa ser flexibilizada de
jeito nenhum, porque nós estamos no meio de um processo ainda de depuração neste País. Até
injustiças são cometidas, mas é um processo em andamento e que eu espero possa deixar daqui a
alguns anos o Brasil bem melhor, sem injustiças, com uma Justiça que possa funcionar para
todos.
Era isso, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Senador Jorge Viana, a relevância da Ficha Limpa é extraordinária para o nosso País, e
V. Exa. tem razão: ela precisa ser fortalecida e não fragilizada, como é a proposta. Eu tenho
convicção sinceramente na disposição do Senador Dalirio Beber, que é uma pessoa de grande
sensibilidade. A intenção dele não foi de fragilizar; foi de dar igualdade para não ter
retroatividade a lei. Foi o entendimento dele, eu entendo, mas penso que exatamente a
sensibilidade política dará a ele a condição de dar pela inoportunidade de apreciarmos esta
matéria, até porque, com um Congresso recém-eleito, o Congresso novo que chega é o que terá o
dever de fazer o exame de uma matéria com esse grau de complexidade, desta e de tantas
outras, entre as quais as grandes reformas de que o País precisa.
Eu convido para fazer o uso da palavra o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – Eu podia fazer
daqui.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Esteja à vontade, Senador Armando Monteiro, como preferir.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – V. Exa. tem a liberdade de usar o microfone da sua bancada ou a tribuna do Senado,
saudando também o Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Tasso Jereissati.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – Estou em boa
companhia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – É por isso que...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE. Para discursar.) –
Minha cara Senadora, eu agradeço a concessão desta palavra, porque quero repercutir e
chamaria a atenção aqui dos nobres Senadores, especialmente dos Senadores do Nordeste,
porque nós todos acompanhamos com interesse, minha cara Presidente, esses movimentos
iniciais da formação da equipe do Governo, do futuro Governo. E, como nós todos,
independentemente de alinhamentos partidários, torcemos pelo Brasil, temos evidentemente
acompanhado com grande interesse a formação do Governo.
E, dentre os quadros que já foram anunciados desde o início, sem dúvida nenhuma, todos
reconhecemos que há uma figura respeitável nessa formação, dentre outras naturalmente, que é
o General Augusto Heleno, uma figura que tem larga folha de serviços prestados ao País, excomandante militar da Amazônia, foi o comandante da missão da ONU e, portanto, é uma voz
sempre muito acatada do novo Governo.
Mas qual não foi a nossa surpresa, Senadora Ana Amélia, numa entrevista recente do
General Augusto Heleno, quando ele tece uma avaliação sobre os programas assistenciais, sobre
o Bolsa Família! Até emite juízos sobre o que seria, por exemplo, essa alienação das elites da
América do Sul, até opiniões que são respeitáveis, mas, quando avalia o Nordeste, nós nos
surpreendemos, Senadora, com um juízo absolutamente preconceituoso que é trazido. E é tanto
menos aceitável quando sabemos que é alguém que tem e terá responsabilidades muito
importantes: será o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional.
Veja, Senadora, quando analisa a vocação econômica do Nordeste, em que defende saídas
para os programas assistenciais, eu quero dizer que está aspeada aqui a frase. Diz S. Exa.:
O Nordeste tem um potencial turístico estúpido. É muito melhor e mais bonito do que
a Côte D'Azur [já que ele viveu durante alguns anos na França] [...] A praia do
Nordeste é que é bonita. A água é quente, coisa que não tem em lugar nenhum do
mundo.
Até aí nós concordamos. Só que, ao final, ele diz: "Tem que ter uma saída [para essa coisa
do Nordeste, porque] o Nordeste é o grande centro de roubalheira do País".
Minha cara Senadora, esse juízo é estarrecedor, pela carga de preconceitos que envolve.
Seria o mesmo, mutatis mutandis, que eu fazer um juízo depreciativo a respeito do povo carioca
– parece-me que o nobre general é carioca – pelo fato de o Rio ter experimentado esse período
do Sérgio Cabral, que é algo que representa uma péssima referência no País em termos de
padrão de gestão e de escândalos de corrupção, que até hoje envergonham o nosso País. Eu não
estenderia, jamais, à Região Sudeste e, muito menos, ao povo carioca um juízo dessa natureza.
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Portanto, ao mesmo tempo em que lamento essa declaração, por se tratar de alguém
respeitável – volto a dizer –, que tem uma folha de serviços prestados ao País, quero dizer que,
como nordestino, não posso aceitar um juízo preconceituoso como esse. Se é verdade que alguns
setores da elite do Nordeste reproduzem padrões de comportamento inaceitáveis do ponto de
vista de como tratam o dinheiro público, de algumas posturas que são associadas a desvio, não é
aceitável que esse juízo possa estender de forma genérica a toda uma região e, mais do que isso,
a um povo que o Brasil inteiro reconhece como um povo trabalhador e um povo decente.
Era este o pronunciamento que eu queria trazer, agradecendo a V. Exa.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Agradeço, Senador Armando Monteiro, e passo a palavra ao Senador Tasso Jereissati,
que imagino que vai na mesma direção.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE. Pela ordem.) –
Muito obrigado, Presidente, Senadora Ana Amélia.
Eu não poderia deixar de dar uma palavra sobre essa frase dita pelo ilustre Gen. Augusto
Heleno, que, como bem salientou o Senador Armando Monteiro, é tido e havido por mim, até
este momento, como um homem de alta respeitabilidade, um homem moderado, que tem uma
visão e serviços prestados enormes a este País. É realmente chocante. Eu cheguei aqui e vi essa
frase dita, e o que eu posso dizer é que fiquei chocado, porque a carga de preconceito que essa
declaração carrega não merece a fama e o conceito do general. Realmente, é uma coisa
deplorável, lamentável, e nós não podemos deixar de aqui registrar nossa indignação, porque,
mais do que a nossa indignação, é profundamente injusta e passa a percepção de alguém que
não tem sequer a capacidade crítica e analítica dos reais panoramas regionais e nacionais. Fica,
além dessa indignação, uma preocupação sobre o papel que um general com essa visão vai fazer
neste País.
Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Obrigada, Senador Tasso Jereissati e Senador Armando Monteiro.
O Gen. Augusto Heleno sucede o Gen. Sérgio Etchegoyen, que comanda hoje o GSI, o
Gabinete de Segurança Institucional. Este é um gaúcho, companheiro de escola militar, de
caserna, do comandante atual do Exército, Gen. Eduardo Villas Bôas, de alta capacidade, de
uma interlocução extremamente respeitosa com esta Casa, com a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, de mais alto nível.
Tenho a convicção de que, como companheiro de caserna, o Gen. Heleno... Eu penso que
certamente não passou pela cabeça do general uma declaração preconceituosa em relação ao
Nordeste, que precisa da compreensão de todos. Nenhum Estado deve ser tratado com
preconceito.
Tenho certeza – pelo menos a convicção – de que o general, pelo respeito que tem a todas
as regiões do País, vá fazer um reparo a essa declaração abordada pelo Senador Armando
Monteiro e pelo Senador Tasso Jereissati.
Um erro, uma expressão inadequada, inoportuna, sempre tem que ter a oportunidade de
reconhecimento. Um pedido de desculpas é o mínimo, nesse caso, recomendado. Afinal, a Região
Nordeste também deu muitos votos ao Presidente eleito. Então, também, nessa medida política
há um lado de reação à declaração do Ministro.
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Antes do Senador Otto Alencar, queria saudar os professores-orientadores – a maioria é de
mulheres, como agora há pouco foi referido, mencionado – e os jovens que participam do Senado
do Futuro. Estão aqui, é de mulheres a maioria. Entre os professores-orientadores a maioria
também é de mulheres. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, fazendo a avaliação dos que
participaram, dos jovens do Brasil inteiro que estão aqui participando hoje. Cumprimentos em
nome do Senado Federal. Agradeço a presença de vocês nas galerias, nesta tarde.
Pela ordem o Senador Otto Alencar.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA.
Pela ordem.) – Sra. Presidente Ana Amélia, quero me associar aos protestos que foram aqui
feitos pelos nobres Senadores Armando Monteiro e Tasso Jereissati.
Realmente foi uma declaração muito infeliz de um general da reserva, que vai ocupar um
cargo muito importante. De alguma forma, faz uma generalização com uma declaração que não
corresponde à realidade.
Temos, no Brasil, uma região da qual me orgulho muito, por ser nordestino, como o
Armando, como o Tasso. Nós três, por exemplo, e os outros todos aqui... Eu, por exemplo,
tenho 32 anos de vida pública e não sei o que é uma denúncia do Ministério Público, não sei o
que é responder a um processo na Justiça. Sou completamente livre e limpo, tenho uma vida
construída com muito trabalho e muita honra, tendo ocupado todos os cargos públicos do meu
Estado: Governador – por um ano –, secretário três vezes, presidente da assembleia, conselheiro
do Tribunal de Contas. Ocupei todos esses cargos e administrei todos os recursos públicos do
meu Estado.
Todas as pessoas que falam – não é o caso; talvez seja, não sei – dessa forma, tendo
administrado cofres vazios, são muito honestos. Agora, quem toma conta do dinheiro público
por 30, 40 anos – como os que falaram antes de mim e como eu também – e sai sem saber o que
é uma denúncia do Ministério Público, sem responder a um processo, tem honra para não
suportar uma declaração dessa natureza.
É um equívoco, como falou o Senador Armando Monteiro. As coisas que acontecem no
Estado do Rio de Janeiro não serviram de escola para a Bahia, para os nordestinos da Bahia,
para ninguém do Nordeste. Ao contrário, estamos dando exemplos. Até porque se houve uma
região, agora, em que Governadores e Senadores se reelegeram com força política foi o Nordeste
do Brasil. Não aconteceu isso em outras regiões. Portanto, o meu protesto aqui.
Espero que ele possa até, num ato de grandeza... Como é general reformado – estrela no
ombro, às vezes, dá muito topete, muita força –, talvez ele não queira ter a grandeza de se
desculpar perante o povo do Nordeste, mas eu quero registrar aqui a minha indignação com a
tão infeliz declaração desta natureza.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Grata, Senador Otto Alencar.
De fato, concordo com essa referência de V. Exa. sobre um gesto. Não tenho dúvida de que
o Gen. Augusto Heleno tomará esse gesto, exatamente porque generalizar um preconceito dessa
ordem para uma região tão importante, como o Nordeste... Certamente ele vai rever o que disse
em relação à Justiça e em respeito aos nordestinos – a maioria das pessoas são honestas.
Pela ordem, também, o Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - PB.
Pela ordem.) – Sra. Presidenta Ana Amélia, acredito que esse episódio com o Gen. Augusto
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Heleno tenha sido uma força de expressão e que, naturalmente, ele se desculpará, já que feriu
profundamente as mentes e os corações dos nordestinos; nordestinos que deram muitos votos ao
Presidente Bolsonaro.
Mas eu quero, sobretudo, aproveitar essa oportunidade para homenagear a Jovem Senadora
Lynda, da cidade de Itaporanga, na Paraíba, que tem apenas 16 anos e foi escolhida como uma
das Jovens Senadoras. Portanto, quero homenagear essa jovem chamada de Lynda que,
realmente, tem apenas 16 anos e merece toda a nossa consideração.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Obrigada, Senador Raimundo Lira.
Acho que essa iniciativa do Jovem Senador traz a oportunidade de uma convivência entre
esses jovens para entender um pouco da atividade política, para vivenciar aqui a experiência
desse trabalho e da convivência, do que é uma produção legislativa, do que é a feitura e
confecção de uma lei que interfere na vida das pessoas.
Então, faço uma referência a V. Exa. sobre o Senado do futuro e também endossando o
protesto e manifestações contrárias à declaração do futuro Ministro que comandará o GSI.
Consulto o Plenário se existem mais Senadores a usar a palavra, porque senão teremos...
Pela ordem, Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - PB.
Pela ordem.) – Senadora Ana Amélia, eu gostaria de relatar aqui dois projetos para a derrubada
da urgência desta matéria, do Senador Dalirio Beber, que muda o projeto ficha limpa.
Eu assinei o do Senador que me pediu e, portanto, estão em sua mesa dois requerimentos
pedindo a quebra e a baixa desse projeto de urgência.
Acredito que, ao chegar aqui ao Plenário, o Senador Eunício Oliveira terá de tomar essa
providência. Seria também de bom grado que o Senador Dalirio Beber retirasse esse projeto de
pauta.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – De fato, Senador Raimundo Lira, já estão na mesa os dois requerimentos: requerimentos
para a retirada da urgência da votação do projeto – PLS – de autoria do Senador Dalirio Beber,
do PSDB, de Santa Catarina, que trata de alterar a Lei da Ficha Limpa, mudando, inclusive, a
interpretação que deu o Supremo Tribunal Federal, em 2016, a essa matéria, na questão da
inelegibilidade, que deixou de ser por três anos, no entendimento da Supremo Corte, para sete
anos – por oito anos, desculpa. Corrija-me a nossa professora de direito constitucional, a
Senadora Simone Tebet. Dois requerimentos.
Há também uma solicitação de vários Senadores sugerindo ao Senador... Não tenho dúvida
da sensibilidade política do Senador Dalirio Beber, o qual conheço, em relação à retirada da
urgência do projeto; não só da urgência, mas a retirada... Penso que essa matéria tão polêmica
tem aspectos de fragilização mesmo da Lei da Ficha Limpa, que foi uma conquista popular. Foi
a primeira lei de iniciativa popular pós-Constituição de 88, que comemorou agora 30 anos. E ela
teve o apoio maciço de todos os segmentos da esquerda brasileira. Então, penso que ela, até por
coerência, precisa ser mantida.
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Então, tenho a convicção de que o Senador Dalirio Beber vai ajudar o Presidente Eunício
Oliveira... Como há um requerimento de urgência, precisarão ser votados os dois requerimentos
pedindo a retirada da urgência, e aí pacificaremos a matéria na tarde de hoje.
Pela ordem a Senadora Simone Tebet; em seguida, a Senadora Lídice da Mata.
A SRA. SIMONE TEBET (Bloco Maioria/MDB - MS. Pela ordem.) – No mesmo
sentido, Sra. Presidente Ana Amélia, para dizer que não só assinei o requerimento como
Senadora, individualmente, mas também assinei em nome da Bancada do MDB, que é a maior
Bancada nesta Casa. Tivemos uma reunião para tratar do assunto, tivemos o apoio
praticamente da maioria mais do que absoluta dos membros, praticamente a unanimidade dos
Senadores do MDB, contrários à aprovação, em regime de urgência, dessa matéria.
Portanto, são 19 votos, 19 assinaturas. Acredito que com isso já tenhamos o número
suficiente para devolver este projeto às comissões, porque, além de inoportuno, ele é inócuo. É
um projeto que talvez beneficiasse 30, 40 Prefeitos ou ex-Prefeitos e alguns Deputados Federais.
Não beneficia ninguém que tenha processo e que tenha sido condenado e tenha processo a partir
de 2010.
Então, o projeto, além de inoportuno, é um projeto inócuo. A retirada da urgência tem o
apoio da Bancada do MDB, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Cumprimento a Senadora Simone Tebet.
O Senador Romero Jucá usou seu nome e, inclusive, invocou a liderança. Ele manifestou
aqui, no início da sessão, a posição do seu Partido, o PMDB, destacando exatamente a atuação
de V. Exa. na liderança da Bancada do PMDB. Então, quero renovar também essa decisão
importante do PMDB, a maior Bancada que existe no Senado.
Senadora Lídice da Mata e, depois, o Senador Lasier Martins, pela ordem também.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA.
Pela ordem.) – Sra. Presidente, na mesma direção, quero dizer que assinei o requerimento do
Senador Randolfe Rodrigues, tanto em nome pessoal – o requerimento que pedia o apoio
individual dos Senadores – quanto como Vice-Líder, hoje Líder em exercício da Bancada do
PSB, já que o nosso Líder está viajando e nos delegou essa posição.
Acho extremamente importante a decisão desta Casa de não dar urgência a essa matéria.
Só quero chamar a atenção, no entanto, para o fato de que esse é o segundo ponto de pauta.
Sobre o primeiro ponto de pauta não vi ninguém, nenhuma televisão falar. Também está em
urgência e diz respeito a um projeto que tirará recursos de uma boa parte dos Municípios
brasileiros, porque trata da cessão onerosa do petróleo, portanto vai atingir recursos de Estados
e Municípios. Está em regime de urgência no nº 1 da pauta, e nenhum grande meio de
comunicação faz campanha para que a gente retire da pauta essa matéria.
Eu quero, desde já, pronunciar-me contrariamente à necessidade de votação dessa matéria,
porque não considero que, no fim deste período legislativo, nós possamos votar isso sem um
intenso debate.
Ao mesmo tempo, para finalizar, Sra. Presidente, digo que quero unir a minha voz à dos
outros Senadores e Senadoras do Nordeste brasileiro, que se pronunciaram contra uma fala
preconceituosa, que visa dividir o Brasil, que não tem respeito ao povo brasileiro nordestino. Já
me pronunciei uma vez aqui sobre isso quando o Presidente eleito também fez algo semelhante.
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Quero dizer que o Sul e Sudeste deste País receberam os nordestinos a vida inteira para serem
aqueles que pegam no duro e fazem o trabalho da sua sustentação econômica.
Independentemente dos Estados nordestinos, que, aliás, todos, estão com uma situação
fiscal muito melhor, muito superior à dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, ainda assim, uma
parte significativa da nossa população migrou para o Sul e para o Sudeste no período da seca e
da pobreza para transformar e ajudar o crescimento econômico desses Estados.
Portanto, eu repudio, não acho que foi nenhum pronunciamento sem consciência. O
General que é Vice-Presidente eleito do Brasil não é ninguém sem consciência do que fala. E eu
quero dizer que errou profundamente e falou de forma muito ruim, atingindo, inclusive, a
Constituição Federal, porque discrimina uma parcela da nossa população de nordestinos, e nós
não aceitamos esse tipo de tratamento.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Senadora Lídice da Mata, a declaração não é do Vice-Presidente, Gen. Mourão, e, sim,
do Gen. Augusto Heleno, indicado para o GSI.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– Muito obrigada.
A V. Exa., que tem sempre feito esses esclarecimentos em nome do novo Governo, eu quero
dizer que sempre a senhora esclarece alguma coisa em relação ao novo Governo. Tem o seu
direito, tem o seu posicionamento, eu não tenho nenhuma crítica a fazer sobre isso.
Eu realmente me atrapalhei. Não foi o General... Foi o Gen. Heleno. É que muda apenas o
personagem, mas o discurso do futuro Governo continua o mesmo: o de atingir a honra do povo
nordestino. E nós não aceitaremos nem agora, nem após a sua posse, qualquer tipo de
discriminação à população nordestina.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Senadora Lídice da Mata, a senhora comete uma injustiça a meu respeito com essa
manifestação.
Eu aqui tentei apenas repor os nomes das pessoas.
A senhora faz um juízo de valor...
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– Desculpe-me, desculpe-me, desculpe-me, Senadora, se, nesse posicionamento...
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – A senhora fez um juízo de valor como se eu aqui fosse porta-voz do Presidente eleito.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– Não, Senadora, perdoe-me.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Foi isso que a senhora disse.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– Eu tenho excelente relação com V. Exa. e não quis dizer isso. Na posição em que V. Exa. está,
como Presidente da Mesa, eu lhe agradeço a correção. Apenas pontuei que, em diversos
momentos, às vezes, as pessoas se pronunciam e sofrem correções. Eu sofri essa correção e
agradeço a presteza de V. Exa.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP
- RS) – Pela ordem, Senador Lasier Martins.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS.
Pela ordem.) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
É só para dizer que eu adicionei a minha assinatura, há poucos instantes, aos dois
requerimentos dos Senadores Randolfe e Ataídes de retirada da urgência do tão badalado
projeto de restrições à Ficha Limpa. Nós entendemos que não pode ir adiante esse projeto,
porque ele está totalmente na contramão daquilo que disseram as urnas há poucas semanas,
querendo o rigor da lei, querendo a moralidade na política e a manutenção daquela lei tão
marcante do ano ainda de 2010 que estabelece o que é ficha-suja e o que é ficha-limpa. Não há
meio-termo, não há meio ficha-limpa, não há meio ficha-suja, ou é uma coisa ou é outra.
Acho que estamos todos concordes. Pelo que percebi há pouco, já há assinaturas suficientes
para não dar andamento a esse projeto de restrições à Lei da Ficha Limpa.
Obrigado, Senador Ataídes, que cumprimento por sua iniciativa de ser um dos autores de
um desses requerimentos de retirada da urgência.
(Durante o discurso do Sr. Lasier Martins, a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.)
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Social Democrata/PSDB - TO) –
Agradeço a V. Exa.
Concedo a palavra ao Senador Armando Monteiro, como inscrito.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE. Fora do microfone.)
– Já me pronunciei.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Já se
pronunciou? Pois bem.
Pretende usar a palavra, Senador Randolfe Rodrigues?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP. Fora do microfone.) – Não, Presidente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Não
havendo no momento nenhum orador... Eu até indago ao Plenário se alguém quer fazer uso da
palavra. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, vamos suspender, então, a sessão...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA.
Fora do microfone.) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Ah, o
Senador Otto.
O Presidente Eunício Oliveira nos comunica que, dentro de 15 minutos aproximadamente,
ele estará aqui na Presidência desta Mesa e abrirá a Ordem do Dia.
Com a palavra o Senador Otto.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA.
Para discursar.) – Sr. Presidente, Senador Ataídes Oliveira, eu quero agradecer a V. Exa. Sem
nenhuma dúvida, aqui, no Senado Federal, é sempre uma honra ocupar a tribuna.
Sr. Presidente, V. Exa. e tantos outros Senadores da nossa convivência sabem muito bem
da minha formação de médico e de professor universitário. Eu ensinei muitos anos na
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Universidade Federal da Bahia, o meu Estado, na cadeira de ortopedia e traumatologia. Formei
vários médicos que estão pela Bahia afora. E também tive a oportunidade de trabalhar no
serviço de saúde, o que eu considero mais relevante na minha vida, como formação humanitária,
por ter algo dentro do meu espírito que pudesse colocar acima de tudo o interesse pelo paciente
e não a contrapartida que o paciente pudesse me oferecer, em torno de bens materiais ou para
minha sobrevivência.
Sempre foi assim. Por isso, passei praticamente 12 anos trabalhando num hospital em
Salvador, chamado Hospital Santo Antônio, criado pela Irmã Dulce dos Pobres, que foi uma das
pessoas mais elevadas do ponto de vista espiritual. Lá eu convivi, naquele hospital, no Hospital
Santo Antônio da Irmã Dulce, com pessoas muito pobres, muito carentes e trabalhei com
doenças, todas elas relacionadas com a subnutrição, com a fome. A fome tem todas as suas
formas em várias partes do Brasil e, no meu Estado, naquela época, nas décadas de 70 e 80, era
uma coisa que acontecia com muita frequência.
Eu convivi, Senadora Ana Amélia, com tuberculose em todas as suas formas: tuberculose
óssea, tuberculose osteoarticular, escorbuto, osteomielite hematogênica, subnutrição, fraturas
espontâneas por perda de substância mineral. Enfim, eu convivi, aqueles anos todos, com a Irmã
Dulce, trabalhando, e ela dando alimentação às pessoas que tinham fome. E foi o trabalho mais
importante de toda a minha carreira de profissional da área de saúde.
Apesar de professor, de ter uma grande clínica lá, de ser especialista – como fui, por muitos
anos – em próteses do quadril, de fazer várias cirurgias e salvar vidas, de recuperar a saúde de
várias pessoas, o que me valeu como ser humano foi ter trabalhado, dedicando-me de corpo e
alma àquela missão de trabalhar para ajudar as pessoas economicamente mais fracas, que, por
acaso, pela falta de assistência do poder político, seja municipal, estadual ou federal, caem nessa
dura estrada da vida, e uma mão, às vezes, tem que levantar, erguer essas pessoas, para que elas
possam continuar vivendo com dignidade.
Pois bem, eu não vou fazer aqui um discurso de condenação pelo que aconteceu agora com
o Programa Mais Médicos. Não vou fazer isso, mas o que eu vou dizer é que eu conheço essa
realidade que eu vivi no Irmã Dulce e conheço hoje, mais do que nunca, a realidade dos médicos
que estão nos distritos, no interior da Bahia e do Brasil, que estão nas comunidades
quilombolas. Eu poderia citar, por exemplo, aqui, o Município de Campo Formoso, na Bahia.
Campo Formoso, na Bahia, tem um quilombo chamado Laje dos Negros. Pois bem, lá reside um
médico cubano. Ele reside lá, vive naquela comunidade de 5 mil pessoas, com dificuldades
sociais enormes, cuidando daquelas pessoas.
Então, retirar da Bahia 852 médicos, ou esses médicos todos do Brasil, de forma ab-rupta,
não seria uma coisa, na minha opinião, Senador Ataídes, correta. Seria um trabalho que deveria
ser feito gradualmente: à proporção que se tira o médico que dá assistência à comunidade, que
vai ver o paciente no posto de saúde, que vai visitá-lo na sua residência, na sua casa, pudesse,
depois de substituí-lo, encaminhá-lo ao seu país de origem, à Cuba. Que fosse para lá, que tem
um regime completamente diferenciado do nosso.
Mas posso garantir a V. Exa. e a V. Exas. que nenhum médico cubano pediu carteirinha de
identidade ideológica ou doutrinária para salvar uma pessoa. Eu os conheci e convivi com alguns
lá no meu Estado. Portanto, eles fizeram um trabalho muito bom.
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É claro que agora vai entrar o novo Governo e esse Governo vai substituí-los, mas que o
fizesse já tirando um cubano e colocando um brasileiro ou qualquer outro para atender da
mesma forma como era atendido.
Um médico desses ganha R$10 mil por mês, e as prefeituras colaboram com uma ajuda de
custo de algo em torno de R$2,5 mil, para que eles possam alugar sua casa, comprar seus
alimentos e trabalhar pela comunidade.
No meu Estado, já há algum tempo, desde que fui Secretário de Saúde, nós reduzimos
muito a mortalidade infantil. Reduzimos muito a mortalidade infantil e reduzimos a mortalidade
materna. Estes são dois segmentos da população, Senador Ataídes, que são mais frágeis frente a
doenças e que não têm um seguro de saúde: a criança e a mulher. A criança tem que ser
assistida com educação e saúde, com vacinas, para evitar as viroses da infância; a mulher tem
que fazer os exames preventivos do câncer de colo do útero e do câncer de mama. E, em todas
essas ações, elas vão ficar completamente desassistidas, porque não haverá a substituição
imediata.
Vou repetir: não quero entrar aqui na questão política. Estou fora disso! Eu nunca fiz, em
minha vida, um ato médico que tivesse conotação política. Ao longo de toda a minha vida,
sempre olhei para o paciente, dedicando-me a ele, para que ele pudesse ter na minha ação a
solução para recuperar sua saúde, para aliviar sua dor e para salvar sua vida.
Portanto, neste momento em que estamos vivendo, não pode sobrar isso para o pobre, não
pode sobrar isso para aquele que não tem seguro de saúde! No meu Estado, só 20% da
população tem seguro de saúde; 80% são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, que, sendo
bom ou ruim, salva muitas vidas. Há filas? Há filas, mas se resolve muito. É que, na medicina,
de 99 ações benfeitas, sai somente 1% como destaque do que aconteceu.
Portanto, eu acho que, neste momento em que estamos vivendo agora, se falhou o governo
cubano, porque tomou uma atitude intempestiva, falhou também o daqui porque tomou outra
atitude intempestiva. Neste momento, para salvar a saúde do povo brasileiro pobre e
desnutrido, que não tem condição de entrar em um hospital com um cartão de uma seguradora
de saúde, precisaria haver uma coisa chamada "moderação", até porque, Senadora Ana Amélia,
se a solução neste momento não vier pelos moderados, não virá pelos exaltados, tanto os daqui
quanto os de lá, do governo cubano.
Passo a palavra a V. Exa.
A Sra. Ana Amélia (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Gostei,
Senador Otto Alencar, desta palavra usada por V. Exa.: moderação. A campanha eleitoral
passou, e não podemos ficar olhando pelo retrovisor. Há carências neste Brasil gigante. Não só
na sua Bahia, mas também no meu Rio Grande, no interior do Rio Grande, temos carências
semelhantes a essas. E as doenças referidas por V. Exa. na área da ortopedia, de que V. Exa. é
um especialista, todas elas são advindas da subnutrição, da pobreza e da fome. Então, é preciso
essa moderação para encontrar a melhor solução para atender quem mais precisa.
Eu queria agradecer a V. Exa., porque aqui sempre se pautou por isso. Quando aqui
debatemos a lei do teto, a famosa PEC do teto, eu usei o que aconteceu na Bahia, no Governo
do PT, pela moderação desse Governo, pela competência que teve, com contas equilibradas. Por
quê? Porque entendeu que gestão era uma coisa séria, que é para beneficiar os mais pobres.
(Soa a campainha.)
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A Sra. Ana Amélia (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Ela
beneficia os mais pobres na sua capacidade de produzir receita, economizar para ter o recurso
necessário para atender a quem mais precisa. Mas V. Exa. aqui...
Eu estou saindo deste mandato de cabeça erguida...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) –
Lamento muito: gostaria de continuar convivendo com V. Exa.
A Sra. Ana Amélia (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Foi uma
escola em que aprendi... Aprendi mais nestes 8 anos do que em 40 anos como jornalista,
Senador, convivendo com pessoas como V. Exa. e como todos desta Casa. Mas o que mais me
chama a atenção no seu desempenho não é apenas esse chamamento à moderação, de lado a
lado, mas sobretudo o fato de que V. Exa. não se preocupa só com a necessidade de uma
assistência às camadas mais pobres, mas também com toda a medicina em nosso País. Tenho o
orgulho de ter tido V. Exa. como Relator de uma proposta de pesquisa clínica: para avançar,
simplificar, tornar mais ágil a pesquisa clínica, porque o câncer está matando cada vez mais os
brasileiros...
(Soa a campainha.)
A Sra. Ana Amélia (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – ... e essa
pesquisa clínica interessa aos médicos pesquisadores, mas, sobretudo, à vida melhor de alguém
que tenha câncer.
Então, quero fazer essa referência e cumprimentar V. Exa., especialmente renovando esta
palavra: moderação. É disso que mais precisa o Brasil hoje. Parabéns, Senador Otto Alencar.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) –
Obrigado, Senadora Ana Amélia. Incorporo o aparte de V. Exa. ao meu pronunciamento.
Espero que isso possa acontecer, porque essa retirada abrupta dos profissionais da área de
saúde vai causar um dano muito grande à saúde de todo o povo brasileiro humilde, o povo
pobre. Eu estou me referindo aqui a quem não tem a mínima condição de ter um seguro de
saúde, de consultar um médico num hospital privado, um hospital particular.
Esse exemplo que tive lá no hospital de Irmã Dulce, o Hospital Santo Antônio, foi um
exemplo muito bom. Ela tinha uma frase que dizia assim: "Aos pobres, com caridade e, aos
fortes, com altivez." Então, é o momento de os fortes terem, assim, a atitude humana de
entender que se deve fazer uma coisa negociada com muita moderação, para que as pessoas que
estão no interior, nos mocambos, nas favelas das grandes cidades e também no campo, no
Nordeste e na região, inclusive, do sul, aqui em São Paulo – a maior quantidade de médicos
cubanos está no Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico –, possam ter um alento para
buscar e encontrar um médico que possa recuperar a saúde, aliviar a dor e salvar vidas.
(Durante o discurso do Sr. Otto Alencar, o Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira, Presidente.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Pela ordem,
Senador Randolfe.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP. Pela ordem.) – Presidente, temos o item 2 da pauta, que trata do
Projeto de Lei do Senado 396, que altera a chamada Lei da Ficha Limpa, de autoria de S. Exa.
o Senador Dalírio Beber. Encontram-se, Sr. Presidente, dois requerimentos sobre a mesa, de
retirada de urgência, assinados pela maioria dos Líderes. Há um requerimento com assinaturas
coletadas por S. Exa. o Senador Ataídes Oliveira e um outro requerimento, para o qual também
coletei assinaturas. O requerimento do Senador Ataídes: não me consta quais são os Líderes, a
quantos Senadores correspondem. No nosso, os Líderes correspondem 54 Senadores. O fato é que
temos sobre a mesa dois requerimentos de retirada da urgência do item 2 da pauta, o Projeto de
Lei 396, de 2017.
Eu consulto V. Exa. sobre o procedimento a ser adotado pela Mesa: se primeiro nós
apreciaríamos os requerimentos para a retirada da urgência ou se, ao chegarmos ao item 2 da
pauta... Porque me parece visto que nós não vamos votar o primeiro item, que diz respeito à
cessão onerosa, na tarde de hoje. Então, parece-me que o item subsequente, pela ordem, seria o
Projeto de Lei 396.
Visto que há esses dois requerimentos de retirada de urgência, eu pergunto à Mesa se
poderia dar, como primeiro encaminhamento, a apreciação dos requerimentos de retirada da
urgência.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador
Randolfe, em relação ao item... Aos itens... Ao item 1 da pauta, embora tenha regime de
urgência, eu abri um entendimento nesse projeto com alguns Senadores, inclusive com a área
econômica nova do Governo e a área econômica velha do Governo, do novo Governo e do
Governo atual – abrimos uma discussão nessa questão da cessão onerosa. Então, eu vou segurar
esse projeto não por um tempo indeterminado – acho que o Brasil precisa desse projeto –, mas
nós precisamos discutir um pouco esse projeto para incorporar a questão da discussão de
Estados e Municípios, da participação dos Estados e Municípios.
O segundo item é um projeto de lei de autoria do Senador Dalirio Beber, que também é
projeto de lei complementar, e há uma discussão sobre esse projeto – nós já fizemos uma
discussão na semana passada na reunião de Líderes.
Eu tive o privilégio de ir ao Ceará para verificar a obra do Lago de Fronteiras e depois fui
até a transposição do São Francisco. A obra está em fase final de conclusão. Inclusive falei hoje
lá do Senador Otto Alencar, que é um defensor intransigente, como eu, em relação à
revitalização das nascentes e dos afluentes não apenas do Rio São Francisco, mas de todos os
rios brasileiros como um todo. Então, eu hoje fiz um registro lá e citei, tive a ousadia de citar V.
Exa. sem a sua presença. Então, esse é um outro projeto.
Em relação a esse item 2 da pauta, eu abri uma discussão com os Líderes, mas não concluí
a discussão com os Líderes em relação a ele. Então, é um projeto que gera uma discussão mais
profunda e necessária entre os Líderes para que a gente possa dar ou não continuidade à
discussão e à aprovação no Plenário. Portanto, eu, de ofício, vou segurar esse projeto até que
tenhamos uma definição em relação a ele.
Já o item 3 da pauta...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Só um
minutinho. Deixe-me só explicar a pauta. Um minutinho, e já falo com V. Exa.
O item 3 da pauta é um projeto de lei que veio da Câmara, de nº 68, que veio aprovado da
Câmara e que trata de distrato. Eu quero só alertar o Plenário um pouco, Senador Randolfe, eu
queria só, Senador Ataídes, por gentileza, alertar o Plenário de que esse item do distrato veio
aprovado da Câmara dos Deputados – a origem do projeto é da Câmara dos Deputados.
O Senador Armando Monteiro, sempre diligente e atendendo solicitação de outros
Senadores, aprovou e apresentou algumas emendas em relação a esse projeto. Eu só quero
alertar o Plenário que, obviamente, é dever, de ofício, do Parlamentar fazer emendas ou não,
votar a favor ou não, votar contra ou não. Mas eu tenho o dever de lealdade para dizer que esse
projeto veio da Câmara, é um projeto importante nessa questão do distrato, para um setor da
economia que precisa ser neste momento olhado de uma forma que o Brasil precisa ser olhado.
Esse projeto, se nós fizermos aqui emendas... É legítimo, eu repito, mas se fizermos aqui
emendas ele vai voltar para a Câmara dos Deputados e vai... A Câmara terá o direito de opção,
de aprovar o seu projeto original, que veio de lá, ou aprovar o Projeto do Senado, com o
complemento das emendas.
Portanto, a consulta que eu gostaria de fazer ao Plenário é se, tendo essa condição de
escolha, de opção de escolha pela Câmara dos Deputados, se seria mais razoável, mais veloz, já
que nós estamos em um período já de final de exercício, Senador Ferraço, era que a gente, se for
possível, se houver o entendimento do Plenário e dos Líderes, alguém podia apresentar um
requerimento para a votação do projeto originário. Já há um requerimento ao Plenário para que
esse projeto venha ao Plenário. Depois, algumas emendas que foram apresentadas, no recurso
que ele veio ao Plenário, foram dados parecer já na Comissão de Assuntos Econômicos.
Então, antes até de colocar essa matéria, eu vou chamar uma outra. Nós temos duas outras
matérias...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Conceda-me a
palavra, Senador...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu concedo. Mas
só um minuto...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem, é
claro.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Deixe eu tentar
explicar um pouco a pauta. Senão, cheguei atrasado por motivo de força maior – estava voando,
inclusive, e hoje não fiz a reunião de Líderes, não cheguei a tempo. Eu tenho o dever de explicar
ao Plenário as matérias que nós estamos votando para que ninguém seja surpreendido em
relação a elas.
Nós temos a questão de uma medida provisória do setor automobilístico que veio da
Câmara com um texto diferente do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A Câmara
manda uma retificadora para este Plenário, para este Presidente, para fazer a opção por aquilo
que o Plenário da Câmara efetivamente deliberou.
E a Câmara mandou diferente daquilo que tinha sido deliberado, segundo documento da
própria Câmara. Então, eu preciso... Eu disse que não faria a alteração, com todo respeito ao
Presidente da Câmara e à Câmara dos Deputados, não faria autorização... Não faria a
modificação, contrariando e pedindo vênia a alguns Senadores como o nosso Relator, Senador
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Armando Monteiro, que relatou a matéria de acordo com o que veio da Câmara. Depois, a
própria Câmara encaminha ofício a esta Presidência, dizendo que o texto estava em desacordo
com o texto apresentado.
Ele disse exatamente... Eu vou ler...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Já dou a palavra
a V. Exa., mas só para deixar claro aqui.
Sr. Presidente Eunício Oliveira.
Assunto: Comunica inexatidão em texto de autógrafo.
Sr. Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificada inexatidão no texto dos autógrafos do
Projeto de Lei de Conversão 27, de 2018 (MPV 843, de 2018), que "Estabelece
requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa
Rota 2030 – Mobilidade e Logística [...] [etc.]"
Assim, onde se lê:
"Art. 2º" – aí ele faz várias observações: "onde se lê... leia..."; "onde se lê..., leia...";
"onde se lê..., leia...".
Então, eu solicito, portanto – isso, o informe da Câmara dos Deputados: "Solicito,
[portanto] [...], a [substituição] dos autógrafos enviados [...] [a esta Casa pelos que
seguem em anexo].
Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados
Então, vieram novos autógrafos.
Eu vou novamente indicar o Senador Armando Monteiro, que foi o Relator, para que – eu
vou colocar uma outra matéria nominal, enquanto os Senadores vêm – para que V. Exa. dê mais
uma vez uma analisada do que veio da Câmara, com a correção, que eu vou colocar novamente
a medida provisória, em votação. Eu não vou, de ofício, com todo o respeito à Câmara dos
Deputados, fazer uma modificação daquilo que foi votado por esse Plenário e aqui expressa a
vontade soberana dos Srs. Senadores e Senadoras.
Portanto, eu não vou fazer a pura e simples substituição daquilo que já foi votado nesta
Casa. Eu vou submeter novamente a um novo relatório do Relator Senador Armando Monteiro,
para submeter o novo texto, que, efetivamente, segundo o Presidente da Câmara dos
Deputados, foi o texto aprovado pelo Plenário, mas o texto que foi encaminhado a esta Casa e
votado por esta Casa é um texto divergente e diferente daquele que foi aprovado pelo Plenário
da Câmara dos Deputados.
Então, pela transparência dos nossos atos, pela transparência da Mesa e para que os
Senadores e Senadoras saibam o que efetivamente estão votando é que eu vou colocar outra
matéria em votação nominal, de uma autoridade, enquanto o Senador Armando Monteiro se
aprofunda um pouco mais, lendo o texto – eu sei que V. Exa. tem até o relatório –, para dar
conhecimento à Casa e fazermos uma nova votação da medida provisória, nos termos que nos
foi encaminhado, agora, sim, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, divergente do texto
que nós tínhamos aprovado, anterior. Então, esse texto anterior perderá o efeito. Eu solicitei
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que fosse devolvido o texto que já tinha sido encaminhado à Presidência, antes que ele fosse
sancionado pelo Senhor Presidente da República, para a devida correção por este Plenário.
Portanto, eu vou colocar em votação uma autoridade, para que depois voltemos aqui. Mas
antes vou dar a palavra, pela ordem, a V. Exa.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO. Pela ordem.) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, voltando ao item 2 da pauta, é prerrogativa de V. Exa., de ofício, retirar
um projeto ou um requerimento de pauta. Mas eu peço a V. Exa., Presidente Eunício, que esse
requerimento nosso, que pede a retirada de urgência deste projeto que flexibiliza a Lei da Ficha
Limpa, um projeto de iniciativa popular aprovado aqui em 2010... Esse requerimento de nossa
autoria, Sr. Presidente, contém 61 assinaturas de Senadores e Senadoras, como também o
requerimento do eminente Senador Randolfe Rodrigues.
Portanto, peço a V. Exa. que reconsidere e coloque esse requerimento ou esses
requerimentos, melhor dizendo, em votação. Vamos deixar o Plenário deliberar a respeito dessa
urgência, que eu acho um absurdo, com toda a vênia ao autor do projeto, que é do meu partido.
Mas eu gostaria que esse requerimento nosso fosse colocado em votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador Ataídes,
primeiro, eu tinha retirado, de ofício, o projeto de pauta – de ofício –, mesmo com a urgência
assinada por sete Líderes desta Casa. Essa matéria não foi pautada de ofício por esta
Presidência. Todas as vezes em que há uma pauta... E V. Exa. reconhece que é direito da
Presidência pautar ou não matérias, sejam polêmicas ou não.
Essa matéria não foi pautada de ofício, porque, se ela tivesse sido pautada de ofício, eu
assumiria que a pauta foi feita por esta Presidência. Como nós fizemos uma discussão com os
Líderes, e eu ainda não tinha conhecimento dado pela Mesa – acabei de chegar –, não tinha
recebido o requerimento de V. Exas. para a retirada da urgência, ela está de ofício retirada a
urgência. Está de ofício retirada a urgência.
Agora, eu não posso retirar um projeto que não é da autoria da Presidência nem da Mesa.
Só quem pode retirar o projeto – o projeto – é o autor do projeto. Agora, eu vou colocar, no
final, em votação o requerimento que acabo de receber – que acabo de receber – dos membros
desta Casa, para a retirada da urgência, que não foi dada, que não foi dada. Repito: se a
urgência tivesse sido dada pela Mesa, dificilmente a Mesa voltaria atrás na sua decisão de ter
pautado, porque é prerrogativa do Presidente.
Mas é para que o Plenário fique sabendo de algumas coisas que aqui dentro acontecem:
esta semana eu fui bastante criticado em relação a uma determinada matéria. E diziam que a
matéria tinha sido feita de ofício pela Mesa, pela Presidência. Eu estou já no final de mandato.
Fui honrado por todos vocês para ser Presidente desta Casa. Eu jamais – jamais – não
assumiria um ato praticado por esta Presidência. Aquela matéria não foi matéria dada de
urgência pela Presidência, mas, sim, por um pedido do Plenário, aprovado à unanimidade dos
que estavam aqui neste Plenário.
Portanto, eu vou colocar, na sequência, o requerimento, porque entendo eu – entendo eu –
que havia uma discussão dessa questão. E, agora, vem um pedido de retirada de urgência. A
matéria é retirada de urgência. Inclusive, pode até haver outros Senadores que possam fazer
requerimentos, que também colocarei em votação, para que essa matéria, deixando de ser regime
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de urgência, inclusive, possa até tramitar em outras Comissões, se for o caso de o Relator, o
autor, não retirá-la, não retirá-la. Então, eu quero deixar bem claro nesta matéria...
Vou colocar a Mensagem 76, de 2018 (nº 422, de 2018, na origem), pela qual a Presidência
da República submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Sr. Antonio Francisco da
Costa e Silva Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Costa Rica.
Parecer nº 94, o Relator na Comissão de Relações Exteriores foi o Senador Hélio José.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o disposto no 291 do Regimento Interno desta Casa,
será procedida por escrutínio secreto.
As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Sr. Presidente.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Só um
minutinho. Deixem eu abrir aqui a votação. Só um minuto, por favor. (Pausa.)
Só abre a votação depois que o Presidente dá presença.
Agora, está aberta a votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – O Senador Aécio
Neves pediu a palavra pela ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG. Pela ordem.) – Sr.
Presidente, com o objetivo de iniciar a busca de um entendimento em torno de um projeto da
maior relevância para o País – o que V. Exa., acho que, de forma adequada, retirou de pauta
para que possa votar possivelmente amanhã –, que trata da cessão onerosa, projeto que vem
sendo discutido já largamente nesta Casa, eu havia apresentado, depois de ampla discussão com
frente de Municípios, com Governadores atuais e Governadores eleitos, uma proposta que
permitia uma repartição dos bônus de assinatura da União para com os Estados e Municípios. A
minha proposta inicial, e discuti isso hoje com inúmeros Senadores durante todo o dia, seria algo
em torno de 50%, na minha proposta original, exatamente para abrir uma discussão.
O fato que trago, Sr. Presidente – chamo a atenção de V. Exa., e conversei há pouco com o
Presidente da Câmara – é que recebi hoje um telefonema do Ministro da transição, nosso colega
Deputado Onyx Lorenzoni, que falava em nome do futuro Ministro da Economia, Paulo Guedes.
Ele autorizou que essa posição do Governo fosse trazida ao Plenário. E só faço isso porque acho
que nós estamos buscando e já encontrando um ponto de convergência que poderá, se não
garantir, facilitar a aprovação deste projeto, repito, que tenho certeza de que ocorrerá ainda
durante a gestão de V. Exa. na Presidência da Casa.
Há concordância do Governo de que pelo menos 20% do bônus de assinatura seja repartido
com Estados e Municípios a partir dos critérios pelos quais também são divididos os recursos do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e também do Fundo de Participação dos Municípios:
50% para Estados e 50% para Municípios. É uma proposta.
A partir do momento em que...
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador Aécio,
me desculpa eu lhe interromper, mas só para entender: V. Exa. está trazendo uma informação
de que o Ministro indicado, que não é o Ministro da Economia, manda uma informação para o
Congresso que eles concordam já com um percentual que está sendo discutido por essa
Presidência? É isso? Só para entender.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Exatamente isso. Sr.
Presidente, eu apresentei uma emenda, que está aí, a Emenda nº 13, que fala dessa repartição.
Em razão disso, e é óbvio que é algo que impacta as receitas do próximo Governo, me parece
adequado que o próximo Governo, de alguma forma – não que isso seja decisivo, porque decisivo
é o voto dos Parlamentares...
Se nós pudermos, na construção desse entendimento, chegar a um ponto de convergência...
Trago aqui como uma contribuição, para que possamos saber o que pensa o futuro Governo em
relação a essa questão. Parece-me que é um ponto, a meu ver, estimulador dessa convergência.
O Governo, através do Ministro da transição, que assumirá dentro de 40 dias o Governo
Federal, diz que a posição do Governo é de aceitar uma participação, uma divisão desses
recursos nesses termos.
Digo isto, Sr. Presidente, no momento em que se encaminha esta votação, porque essa é
uma questão esperada por Municípios de todo o Brasil, como sabe V. Exa., e no seu Estado não
é diferente, e por Estados de todo o Brasil. E acho adequado que nós possamos fazer uma
votação que, de alguma forma, seja respeitada ou mantida por aqueles que vão assumir o
Governo. O que eu trago, na verdade, é uma contribuição à busca de um entendimento.
A emenda está aí. Outras emendas – tenho notícia – foram também apresentadas em torno
desse projeto. Se ele voltar à pauta amanhã, acho que seria importante nós podermos fazer um
entendimento desta Casa com a Câmara dos Deputados, em especial, sobre algo que eu acredito
que possa contar também com o apoio daqueles que virão a assumir o Governo Federal, porque
foram eleitos para tal, Sr. Presidente.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Só um
minutinho.
Senador Aécio, só para dar uma explicação de porquê eu suspendi a votação no dia de hoje.
É porque eu fui procurado efetivamente pelo Ministro Guardia, que foi à minha casa junto com
o Ministro da Fazenda indicado – Ministro da Fazenda, Planejamento, Relações Exteriores e
Comércio Exterior –, Ministro indicado Paulo Guedes, e tiveram uma conversa de quatro horas
com esta Presidência, com outro entendimento: um entendimento de que seria feito de acordo –
que eu levarei aos Líderes desta Casa – um acordo que levarei, mas que essa matéria não
voltasse à Câmara dos Deputados através de emenda. Então, foi esse o entendimento do
Ministro indicado da Fazenda. V. Exa. me traz uma outra informação de outro Ministro.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – É isso? Só para
eu entender.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Não. V. Exa...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Não quero
polemizar. Só quero entender.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Não, eu acho que V.
Exa. traz de forma absolutamente correta o que ocorreu.
Essa era a proposta inicial do Governo. A prioridade para o Governo é essa levada a V.
Exa., que, em nosso nome, como Presidente da Casa, tem toda a prerrogativa para definir o que
vai ser votado. A prioridade para o futuro governo é que essa matéria, a destinação dos recursos
– vou ser bastante claro – para os Estados e Municípios não constasse do projeto, constasse de
um compromisso do Governo que virá a assumir em 1º de janeiro com esta Casa. Isto me foi
relatado pelo Ministro Onyx.
Ponderei a ele que seria, para nós, Congressistas – falo em meu nome e daqueles poucos
com os quais eu conversei –, muito mais confortável, e, tenho certeza, para os Municípios e para
os Estados brasileiros, se já na aprovação do texto, num acordo com a Câmara dos Deputados –
e fiz aqui referência a conversas com o Presidente Rodrigo Maia, em que haveria a possibilidade
de ser mantido o texto aqui votado. Isso poderia ocorrer já na semana que vem. Eu me sentiria
mais confortável, Sr. Presidente, e acho que essa seria uma posição, para o Congresso Nacional,
melhor –, num acordo com a Câmara, nós incluíssemos já no texto essa repartição.
A proposta inicial – e V. Exa. foi sensível a ela, e, certamente, outros serão – é de que se
mantenha o texto sem qualquer repartição com Estados e Municípios. A União arrecada a
totalidade desses recursos e assume um compromisso público vindo aqui, inclusive, no Congresso
– pelo menos foi o que me chegou pelo Ministro Onyx –, para garantir que um percentual dessa
arrecadação será transferido a Estados e Municípios. É uma decisão que esta Casa vai tomar de
forma majoritária.
Eu trago essa contribuição: o Governo aceitaria, se não como a sua proposta prioritária,
algo que permita que, já no texto aprovado pelo Congresso, os Municípios e os Estados
participem dessa repartição. É uma contribuição que eu trago para esse debate tão relevante
para o futuro do País, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador Aécio,
eu...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Só um
minutinho, por favor.
Eu não quero polemizar sobre essa matéria, agora eu preciso que a Mesa da Casa seja
demandada. Com todo o respeito que tenho por V. Exa. – e V. Exa. sabe disso – e pelo
mandato de V. Exa., mas eu quero conversar com os demandantes, digamos assim, com os que
estão no Governo ainda até 31 de dezembro, obviamente respeitando a democracia brasileira de
um novo Presidente que vem a assumir a partir do dia 1º de janeiro.
Então, eu vou aguardar com serenidade, com serenidade, esse entendimento que inclusive
estaria provocado para o dia de hoje. A Mesa vai aguardar com serenidade. Esta Presidência vai
aguardar com serenidade. Nós teremos aqui ainda o final de novembro, teremos ainda o mês de
dezembro, e os que estão interessados nessa matéria, que é importante – entendo eu – para o
ajuste fiscal do Brasil... Saibam todos, saibam todos que o Presidente desta Casa estará aberto
ao diálogo, como assim esteve, para fazer esse entendimento.
Agora, com todo o respeito, eu não vou ficar aqui fazendo um debate sobre matérias que
devem ser tratadas com quem de direito. Eu cheguei a conversar inclusive com o Presidente
eleito sobre essa matéria e com o Ministro indicado da Fazenda, mas não tive assim o privilégio
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que ter ainda, como V. Exa. teve, a anuência do futuro Ministro-Chefe da Casa Civil. Então, eu
não vou polemizar. Vou segurar o projeto, porque assim entendo. Eu sou municipalista. Defendo
a Federação. Esta é a Casa da Federação. E concordo com V. Exa. que esse bônus deve ser
repartido com Estados e Municípios brasileiros, que também têm dificuldade nos seus ajustes
fiscais.
Então, eu já li matéria divergente e vou aguardar com serenidade sobre esse assunto, a ser
tratado antes de ele vir para uma discussão no Plenário desta Casa.
Senador Paulo Rocha.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Apenas para concluir,
Sr. Presidente.
Eu agradeço a palavra de ordem.
Apenas para concluir e, obviamente, sem querer polemizar com V. Exa. – a serenidade é a
marca de V. Exa., sempre com o nosso apoio na condução desses trabalhos –, mas esse tema
será, em última instância, discutido neste Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Sim.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – É natural que seja
discutido neste Plenário.
Podemos aqui encerrar a discussão e aprovar o texto sem que haja qualquer emenda que
aqui modifique o projeto vindo da Câmara dos Deputados ou podemos fazer um acordo na
Câmara. As duas propostas, se atenderem aos Estados e Municípios, são razoáveis, Sr.
Presidente; não me oponho a nenhuma delas.
Trago apenas essa contribuição de que é possível, sim, que o Governo compreenda, se essa
for a posição majoritária do Senado e da Câmara dos Deputados, que é possível já no texto, no
acordo com a Câmara, garantir a participação dos Estados e Municípios. Mas V. Exa., como
sempre, soube e saberá conduzir bem essa matéria. E eu darei aqui, modestamente, a minha
contribuição para garantir essa participação tão necessária. Se é à União, é também aos Estados
e aos Municípios, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Concedo a
palavra pela ordem ao Senador Paulo Rocha.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) – É
sobre a questão, Presidente. Há um outro...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Quero deixar
bem claro ao Plenário que nós estamos votando a indicação do Embaixador Antônio Francisco
Costa. Enquanto isso, estou dando a palavra aos Senadores, que podem usar a palavra para
discutir o que acharem conveniente.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, quero retomar aqui no Plenário a conversação que está havendo
entre os Líderes. Inclusive, a minha Bancada, a do PT, entrou nessa conversação, nessa
negociação com o Líder do atual Governo, no sentido de que essa matéria, por causa desses
interesses que estavam envolvendo... Não é só o interesse da União, nós reconhecemos, mas
principalmente dos Estados e dos Municípios, que querem participar dessa discussão e que veem
esses interesses através de emendas que foram colocadas aqui no Plenário do Senado Federal.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

67

Nesse entendimento com o Líder do atual Governo, para amadurecer esses entendimentos e
dar tempo para poder assegurar também o interesse de todos, a gente acertou que a matéria
entraria dia 27, inclusive com o entendimento da Mesa de que no dia 27 ela estaria
amadurecida, atendendo a esses vários interesses.
Portanto, a posição da nossa Bancada é a de manter a matéria para o dia 27.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Hoje está
divertido este Plenário. Alguém já está fazendo a pauta para o dia 27 de que a Mesa ainda não
tomou conhecimento.
Senador...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Ataídes.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Não. O Senador
Fernando Bezerra tinha pedido a palavra. Depois é V. Exa.
Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO. Pela ordem.) –
Sr. Presidente, queria agradecer a V.Exa. por ter reconsiderado o nosso pedido.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador, perdoeme, mas não houve reconsideração. Eu não tinha recebido o requerimento.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – O.K.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Reconsideração é
quando a gente nega e volta atrás.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Então, estou
aqui pedindo, pela ordem, para agradecer a V.Exa. por colocar o nosso requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Ao tomar
conhecimento, coloca em votação.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Após a votação
do embaixador.
Só quero agradecer a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu é que
agradeço a V.Exa. pela informação. É que a Mesa ainda não tinha... A Secretaria-Geral da Mesa
ainda não tinha comunicado à Mesa a decisão.
Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Maioria/MDB - PE. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, queria, inicialmente, fazer uma simples indagação: está na Ordem do Dia o
projeto que trata da cessão onerosa. V. Exa. já deliberou se esse projeto terá iniciada a sua
discussão ou não? Se não, ele estará na Ordem do Dia de Amanhã ou V. Exa. vai reunir os
Líderes para definir, ouvir e deliberar sobre o dia em que o projeto de cessão onerosa virá ao
Plenário para debate e deliberação? Seriam essas as minhas indagações.
Agora, queria também fazer um contraponto à colocação do Senador Aécio Neves. Na
realidade, nós temos um Governo que finda o seu mandato no dia 31 de dezembro e temos um
novo Governo eleito que iniciará o seu mandato a partir de 1º de janeiro. É importante que o
Plenário saiba que a cessão onerosa é iniciativa do atual Governo. E o atual Governo considera
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importante que a matéria possa ser deliberada e apreciada ainda este ano, para que sua
discussão e sua deliberação sejam concluídas.
Nós, ao longo da tramitação do projeto de cessão onerosa no Senado Federal, firmamos um
acordo de procedimento, qual seja, votaríamos a cessão onerosa, inclusive o seu requerimento de
urgência, como assim o fizemos, ao lado da tramitação do PL 209, que inicialmente tratava da
imputação de multa às distribuidoras de energia e a este projeto, pelo entendimento que foi feito
com diversos Senadores e diversas lideranças, incluímos a questão do risco hidrológico, incluímos
a questão da Cemig e incluímos, também, a questão referente à participação da União, através
da ANP, na implantação da infraestrutura de distribuição de gás através da criação da entidade
chamada de Duto Brás ou de Brasduto.
Esses foram os três pontos negociados no âmbito da Comissão de Infraestrutura. Na
sequência, quando a matéria veio a Plenário, através da iniciativa do Senador Otto Alencar, do
Senador Lindbergh Farias e com a presença do Governador do Piauí, Wellington Dias, que
falava em nome dos Governadores atuais e dos Governadores eleitos, foi encampada uma
proposta de participação de Estados e Municípios através do FPE e do FPM na partilha dos
recursos do fundo social, em que o fundo social ficaria com 50% para a saúde e educação, 20%
para a implantação de infraestrutura de distribuição de gás e 30% para Estados e Municípios.
Esse foi o acordo que eu retratei no meu relatório, que está para ser deliberado pelo
Plenário do Senado.
Portanto, o atual Governo, no acordo que celebrou com diversas lideranças, propõe a
votação do projeto cessão onerosa sem nenhuma emenda – sem nenhuma emenda! – para que
daqui ele possa ir à sanção do Presidente Michel Temer. Ocorre que, nesse ínterim, houve uma
reunião de Governadores com o novo Presidente e com o futuro Ministro da Economia, reunião
a qual contou com a presença do nosso Presidente do Senado Federal, em que o Ministro de
Economia do novo Governo disse que poderia partilhar os recursos do pré-sal, e aí ele não
especificou se eram os recursos do bônus de assinatura ou se eram os recursos do fundo social.
Então, eu quero aqui dizer que, se é do bônus, ele precisa manifestar claramente para que a
gente possa conhecer, porque eu, hoje, falei com o Ministro Eduardo Guardia, que é o Ministro
da Fazenda do atual Governo, e ele me comunicou que o Ministro da Economia do Presidente
Jair Bolsonaro...
Obrigado.
O Ministro da Economia do Presidente Jair Bolsonaro...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Maioria/MDB - PE) – Vou tomar!
... não tinha ainda manifestado a ele a posição do novo Governo em relação à partilha dos
recursos do pré-sal.
Então, quero deixar claro que já existe o entendimento que foi formado com diversas
lideranças, e o entendimento é nos recursos do fundo social e nada de recursos do bônus de
assinatura.
O bônus de assinatura, Sr. Presidente, é importante para o atual Governo, mesmo que ele
não venha a receber esses recursos, certamente será no outro Governo, mas ele é importante
para o cumprimento da cláusula de ouro, que o próximo Governo vai enfrentar, ele vai precisar
desses R$100 bilhões que serão disponibilizados com os recursos da cessão onerosa, para cumprir
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a cláusula de ouro, porque não se pode emitir título da dívida pública para poder pagar
obrigações de despesas discricionárias.
Por isso é que estamos querendo trazer esses esclarecimentos para que a matéria possa ser
devidamente debatida e possa ser deliberada conforme foi acordado.
Portanto, eu pergunto a V. Exa., encerrando a minha participação: essa matéria vai ter
iniciada a discussão, se não vai e quando a matéria será deliberada? Se será dia 27, como ficou
acordado, ou se isso vai ser ainda definido por decisão de V. Exa.?
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Presidente Eunício,
aqui.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador
Capiberibe, vou pedir permissão a V. Exa...
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Queria falar da
tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu vou pedir
permissão a V. Exa., porque o Senador Dalirio, autor desse projeto, tinha inclusive a solicitação
de um outro requerimento, sem ser o requerimento que foi votado anteriormente. Então, me
comprometi com o Senador Dalirio de dar a palavra a ele, enquanto os Senadores votassem,
porque esse projeto está na pauta e só a ele cabe a solicitação de manutenção ou de retirada.
Então, quero ouvir o Senador Dalirio Beber e, em seguida, tomarei as providências
necessárias e darei a palavra a V. Exa., pedindo desculpas a V. Exa.
Senador Dalirio.
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC. Para encaminhar.) –
Este é um momento importante, em função de tudo aquilo que foi dito nesta Casa, nesta última
semana, com relação ao Projeto, PLS 396, de minha autoria.
Ele foi apresentado no ano de 2017, até porque vem se arrastando desde 2010, com a
aprovação da Lei Complementar 135, que fez alterações na Lei Complementar 64, estendendo a
inelegibilidade até então de três anos para oito anos. E ficou – digamos – a discussão em torno
da retroatividade do dispositivo da Lei Complementar 135 com relação àqueles que já tinham
sentenças dos tribunais eleitorais, no sentido de que a inelegibilidade foi aplicada por três anos.
Vencido este prazo, o cidadão que foi punido com esta inelegibilidade passava a ter novamente a
plenitude dos seus direitos políticos.
De tal sorte que entendi que, tendo em vista opiniões contraditórias, distintas, dentro do
próprio Judiciário, era importante o Legislativo se manifestar no sentido de esclarecer se, de
fato, a retroatividade da lei complementar deveria ser assim considerada ou se, nos casos
julgados, ou seja, decisões da Justiça que tinham transitado em julgado, elas deveriam ser
cumpridas e, a partir daí, se estabeleceria um novo tempo.
Eu fico em dúvida com relação a isso. Se nós estivéssemos hoje aqui discutindo, em vez do
PLS 396, uma nova lei complementar que visasse estender o prazo de oito anos para doze anos,
esses doze anos atingiriam todos aqueles que tiveram decisões dos tribunais eleitorais no sentido
de que a inelegibilidade deles teria sido de oito anos? Como é que ficaria? A qualquer tempo,
nós legisladores poderíamos esticar a punição dada por um tribunal que transitou em julgado,
ou seja, colocaríamos uma insegurança jurídica ainda maior.
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Mas fiquei feliz, fiquei feliz, ao ver que o próprio Supremo Tribunal Federal tem opiniões
totalmente divergentes com relação a essa questão pontual da irretroatividade da Lei
Complementar 135 no que diz respeito à extensão de três para oito anos de inelegibilidade.
Também ouvi várias manifestações de Parlamentares, de Senadores, de Senadoras, aqui
nesta Casa, em que pese ter chegado...
(Soa a campainha.)
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – ... somente agora em
razão de problemas com o meu voo de Florianópolis para Brasília. E respeito a todos. Mas eu
faço a seguinte pergunta: se alguém for punido hoje pela Lei da Ficha Limpa, tendo a sua
inelegibilidade decretada por oito anos, e for aprovado o PLS 396, muda alguma coisa? Não,
absolutamente, não muda nada.
(Soa a campainha.)
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Com PLS 396 ou
sem PLS 396, continua a inelegibilidade a ser de oito anos. O projeto apenas diz que as
sentenças daqueles que foram punidos no passado, ou seja, lá antes de 2010, e que transitaram
em julgado não poderiam ser mais discutidas.
De qualquer forma, estou sensibilizado com as manifestações, inclusive do nosso Líder
Paulo Bauer, que me perguntou se eu me sentiria constrangido se companheiros tucanos
assinassem um requerimento pedindo que o regime de urgência caísse. Não fico constrangido. O
interesse nosso é fazer com que aqui se produzam boas leis e que elas, de fato, tenham o destino
necessário para pacificar a jurisprudência e os entendimentos nessas questões.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Ele suspendeu uma
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive suspendendo uma eleição suplementar
convocada para o dia 9 de dezembro agora, e exatamente em função da plausibilidade da tese de
que não se pode pensar na retroatividade da Lei Complementar 135.
Então, só para resumir: o objetivo desse projeto não foi desfigurar a Lei Complementar
135, de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, projeto com origem na iniciativa popular,
que sempre contou com o meu respeito e apoio. Sou a favor da Lei da Ficha Limpa – não tenho
nenhum benefício se esse projeto vier a ser aprovado –, que considero um avanço contra a
corrupção em nosso País.
Minha intenção foi preencher uma lacuna deixada pelo Parlamento...
(Soa a campainha.)
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – ... tão somente no
alcance de uma lei nova em relação ao passado e a situações pendentes. Não há como negar que
esse espaço deixado pelos legisladores gerou insegurança jurídica, tanto que o Judiciário foi
instado a intervir novamente na interpretação da aplicação de uma lei.
A matéria é controversa. O placar apertado de 6 a 5 em 2015 no Plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre o aumento dos prazos de inelegibilidade para os casos de réus já objetos
de sentenças judiciais e apenados com prazo de três anos com base na Lei Complementar 64
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demonstra, de forma inequívoca, a preocupação com o respeito à Constituição Federal, que, em
seu art. 5º, inciso XXXVI, determina que lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.
A insegurança jurídica é tamanha que, no último dia 14, o Ministro Alexandre de Moraes
cassou decisão do TSE e manteve o Prefeito de Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, no
cargo de Prefeito, acatando a tese da plausibilidade jurídica sobre a aplicação incorreta da
retroatividade da Lei da Ficha Limpa.
Portanto, a minha iniciativa nunca foi desrespeitosa ao Supremo Tribunal Federal, até
porque aquela Corte tem manifestado o seu entendimento quanto à possibilidade de suas
decisões serem alteradas por intermédio da iniciativa legislativa, cujo ativismo se vê no mundo
jurídico pelo fenômeno conhecido por reação e por superação legislativa.
(Soa a campainha.)
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Outrossim, imagino
que, diante dessa decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, existe grande
possibilidade de o próprio Supremo voltar a discutir no Plenário essa questão para pacificar e
harmonizar a aplicação dessa lei ainda nos casos pretéritos, ou seja, aqueles casos anteriores a
2010.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Para concluir,
Senador.
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Como podem ver,
minha proposta não altera em nada a Lei da Ficha Limpa. Ninguém, homem público ou não,
merece ser apenados duas vezes.
Decido, portanto, retirar o PLS 396, de 2017, certo de que jamais quis criar tamanha
celeuma, tampouco causar constrangimento aos meus pares. Não havendo o desejo desta Casa,
da sociedade e, especialmente, da população do Estado de Santa Catarina na apreciação desta
matéria, peço apoio...
(Soa a campainha.)
O SR. DALIRIO BEBER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – ... dos nobres
colegas para que retiremos esta proposta e sigamos em frente no enfrentamento das questões
mais relevantes para o Brasil.
Esta é a minha mensagem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu quero só
chamar atenção do Plenário para duas questões.
Primeiro, registrar com alegria a presença do nosso colega Ministro das Relações
Exteriores, que exerceu o papel de Ministro das Relações Exteriores do Brasil com seriedade,
como lhe é peculiar, com dignidade e, acima de tudo, com o sentimento que eleva todos nós, que
é o sentimento democrático do nosso querido Senador e hoje Ministro das Relações Exteriores
Aloysio Nunes Ferreira, que se encontra aqui conosco. Registro também a presença do Ministro
das Cidades, Alexandre Baldy, que está aqui também nesta tarde de hoje nos visitando. Seja
bem-vindo.
O Ministro Alexandre Baldy tem se destacado pelo seu papel incansável de rodar o Brasil,
levando vidas, alegria para as pessoas que recebem as suas residências, também na área de
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saneamento, na área de mobilidade urbana. Então, meus parabéns a V. Exa. também pelo
trabalho exercido.
E eu quero...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Só um
minutinho.
Eu quero, ouvindo – enquanto eu não encerro aqui – as ponderações do Senador Dalirio
Beber, que é o autor do projeto, que ele pede a retirada. Foi apresentado o requerimento de
retirada da matéria em caráter definitivo, que será publicado na forma regimental. Como essa
matéria...
Só quero um minuto da atenção dos Senadores.
Como essa matéria já teve parecer na Comissão de Constituição e Justiça, para cumprir o
Regimento, eu submeto o requerimento de V. Exa., Senador Dalirio Beber.
Em votação.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de retirada (Requerimento nº 539/2018 – Vide item 2.2.2
do Sumário).
O Projeto de Lei do Senado nº 396, de 2017–Complementar, vai definitivamente para o
arquivo desta Casa.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO) – Pela ordem, Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Pela ordem,
Senador.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - TO. Pela ordem.) –
Quero agradecer imensamente ao Senador Dalirio por ter tomado essa decisão, porque eu sei que
não é fácil você protocolar um projeto e pedir a sua retirada. Portanto, agradeço imensamente
essa decisão do Senador Dalirio Beber.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP) – Presidente, pela ordem. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador, pela
ordem.
Eu vou encerrar a votação e vou dar a palavra ao Senador Armando, para o relatório da
medida provisória. Vamos votar na sequência.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP. Pela ordem.) – Presidente, obviamente, primeiramente, cumprimento o
Senador Dalirio pela correta posição, e eu tenho certeza de que foram as melhores razões que
motivaram o Senador na iniciativa. Eu acho que a iniciativa também de retirada do projeto é
algo que merece um aplauso de todos nós, todas as Sras. e os Srs. Senadores, neste momento.
E, me permita, Sr. Presidente, eu queria também estender os cumprimentos aos dois
colegas ministros que estão aqui presentes, o Ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e o nosso
querido, me permita assim, meu querido colega, amigo, Senador Aloysio Nunes. Em especial,
Senador Aloysio Nunes, neste momento eu faço questão de registrar, Senador Aloysio, a forma
altiva, a forma serena como V. Exa., na condição de Chanceler, conduziu o Itamaraty, conduziu
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o nosso Ministério das Relações Exteriores. De forma altiva, diante do mundo, representou o
nosso País na esfera global e, em especial, de forma serena, cumprindo as prerrogativas,
cumprindo os princípios que diz a nossa Constituição sobre qual deve ser o papel do Brasil na
seara internacional, ou seja, a defesa dos direitos humanos em escala planetária e o
multilateralismo. V. Exa. se portou conforme diz a nossa Constituição. Eu quero, neste
momento, fazer questão de registrar isso no Plenário do Senado, ao cumprimentar os dois
ministros, mas, em especial, fazer esse registro a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu agradeço a
fala de V. Exa. e vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação – Vide item 2.2.1 do Sumário)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Votaram SIM 54
Sras. e Srs. Senadores; NÃO, 3.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Sr. Antonio Francisco da Costa e Silva Neto, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Costa Rica.
Será feita a devida comunicação à Presidência da República.
Senador Armando Monteiro, vou pedir a atenção de V. Exa. e do Plenário.
Como eu disse, a Presidência recebeu os Ofícios nºs 1.190 – eu peço a atenção do Plenário
– e 1.195, de 2018, da Câmara dos Deputados, comunicando, com eu disse antes, a inexatidão
do texto dos autógrafos anteriormente enviados por aquela Casa – e encaminhados novos
autógrafos corrigidos –, referentes ao Projeto de Lei de Conversão 27, de 2018, proveniente da
Medida Provisória 843, de 2018.
Os ofícios, que serão publicados na forma regimental, basicamente comunicam a
substituição das expressões "por cento" por "pontos percentuais" nos dispositivos que especificam
(Vide item 2.1.6 do Sumário).
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - AP.
Fora do microfone.) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Vou dar a
palavra ao Senador Armando Monteiro para a leitura.
Na sequência, darei a palavra a V. Exa. pela ordem, a não ser que seja algo muito urgente.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE. Para discutir.) – Sr.
Presidente, quero só informar, como V. Exa. já adiantou, que a comunicação do Presidente da
Câmara foi feita por identificar inexatidão no texto dos autógrafos do Projeto de Lei de
Conversão nº 27. Quero dizer aos companheiros que isso em nada modifica o mérito do projeto,
tampouco a grade de incentivos, que foi definida depois de longo processo de discussão entre o
Parlamento e o Poder Executivo. Por exemplo, essas inexatidões dizem respeito ao art. 2º, pois
onde foi colocado "porcentagem", na realidade, trata-se de ponto percentual. É por assim dizer
uma sinonímia equivocada: onde está escrito "1%", leia-se "um ponto percentual".
No art. 9º, foi retirada a palavra "ainda" no que se refere à habilitação de empresas.
No art. 11-C, foi grafada erroneamente a palavra "administradas", e não "administrados".

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

74

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

Dessa forma, Sr. Presidente, nós entendemos que as alterações devam ser efetuadas para a
remessa dos novos autógrafos à Presidência da República, nos termos do art. 325 do Regimento
Interno do Senado Federal.
É esse o nosso entendimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Esse é o relatório
do Senador Armando Monteiro, fazendo a correção da matéria.
Antes da discussão, eu vou dar a palavra a quem, há mais de 20 minutos, está aguardando,
ao Senador Capiberibe.
Na sequência, abrirei a discussão do texto que foi encaminhado pela Câmara, que nós
vamos votar novamente, desconsiderando o texto anterior.
Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - AP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, serei muito breve.
Apenas quero fazer um apelo a esta Casa e a V. Exa. em nome dos agricultores familiares
do nosso Brasil. A gente sabe que a agricultura industrial contribui, e muito, com a balança
comercial do Brasil, mas é a agricultura familiar que leva comida para as nossas mesas. Eu
gostaria de solicitar a V. Exa. que pautasse o PLC nº 4, de 2017, que cria a Semana Nacional
da Agricultura Familiar.
É um projeto de um Deputado que vem da agricultura familiar, o Deputado Heitor Schuch,
lá do Rio Grande do Sul. Solicito a V. Exa. que paute esse projeto, que é muito importante, pois
é a agricultura familiar que coloca os alimentos em nossa mesa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Como defensor
da agricultura familiar – V. Exa. também o é –, quero dizer que V. Exa. está de pronto
atendido: eu determino à Mesa, à Secretaria-Geral da Mesa, que paute o projeto.
O Senador Romero Jucá tem a palavra para discutir.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/MDB - RR. Para discutir.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, é apenas para registrar o apoio ao relatório do Senador Armando
Monteiro, dizer da importância dessa correção. Na verdade, trata-se da correção de uma
formalidade. A matéria foi votada da forma como foi e, depois, nos autógrafos, houve um
equívoco. Portanto, a Câmara dos Deputados já solicitou a devida correção.
Quero ressaltar o cuidado de V. Exa. de colocar em votação essa matéria. Mesmo sendo um
ajuste formal, tendo em vista a importância da matéria, é muito importante que ela possa ser
homologada pelo Plenário do Senado. Portanto, quero encaminhar o voto favorável e dizer que
essa é uma matéria importante para a economia brasileira, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Concedo a
palavra, para discutir a matéria, ao Senador Governador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Social Democrata/DEM - GO. Para discutir.) –
Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, eu só quero neste momento reafirmar aqui um compromisso que foi feito
quando da votação dessa medida provisória, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no
Senado, relativamente àquilo de que foi excluído o Centro-Oeste, em relação a esses benefícios
que foram concedidos à Região Nordeste do Brasil.
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Naquele momento fui procurado por todas as Lideranças da Câmara dos Deputados e
também daqui, do Senado Federal – o Senador Fernando e também o Senador Armando
Monteiro –, para que nós, na próxima medida provisória, mesmo sabendo que o tema não seria
correlato àquilo que realmente vem expresso nas próximas medidas, que tratam do setor
elétrico, fizéssemos uma inclusão de modo a que os incentivos do Centro-Oeste também fossem
prorrogados até 2025. Esse, Sr. Presidente, é o pedido que faço à Mesa.
Ao mesmo tempo, pergunto ao Senador Armando Monteiro se tem realmente esse
entendimento e se teremos, por parte dele e de todas as Lideranças aqui, o cumprimento desse
acordo que foi feito desde a votação primeira, na Câmara dos Deputados, onde, por uma falta
de texto para que nós fizéssemos uma emenda aglutinativa, não foi possível naquele momento
incluir o Centro-Oeste única e exclusivamente na prorrogação até 2025. No entanto, conforme
entendimento, foi levado a conhecimento nosso que, mesmo em outra medida provisória que não
tivesse o assunto temático específico, seria incluída a emenda que daria ao Centro-Oeste a
oportunidade que foi dada ao Nordeste, única e exclusivamente em relação ao tempo, ou seja,
até 2025.
Sendo assim, eu agradeço ao colega e requeiro à Mesa, Presidente, e ao Senador Fernando
Coelho que possam confirmar esse entendimento feito por nós no momento dessa votação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – O Senador
Fernando Bezerra está aqui ao meu lado, Senador Caiado, reafirmando o compromisso que foi
assumido com V. Exa.
Senador Reguffe, na sequência.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Sr. Presidente, eu sei que é uma questão apenas
formal, porque o projeto já foi votado – é apenas um acréscimo ao projeto. Mas como eu votei
contrário...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador, só um
minuto – Senador, só um minuto. Eu quero esclarecer a V. Exa. o seguinte: o projeto que foi
votado, que veio da Câmara e que a Câmara comunicou a esta Mesa que havia um equívoco, eu
estou tornando sem efeito aquela votação e submetendo o que ele manda para esta Casa,
dizendo que esse é um projeto efetivo. Como esse projeto é efetivo, só para esclarecer a V. Exa.
Tem o parecer favorável do Senador Armando Monteiro, que foi designado Relator. Então, só
para registrar a V. Exa. que nós estamos votando novamente a matéria e tornando sem efeito
aquela votação já anteriormente feita, com o erro que veio da Câmara. Eu não assumi a
responsabilidade de bancar apenas através de um ofício, e, sim, através da votação do Plenário
desta Casa.
Tem a palavra V. Exa.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF. Pela ordem.) – Agora, Sr. Presidente, como eu estou
vendo, como eu vi aqui que o projeto se mantém praticamente o mesmo projeto que foi votado e
que se mantém a isenção fiscal para as montadoras de automóveis no valor de R$2 bilhões por
ano – R$2 bilhões só no ano que vem –, eu não tenho como ser favorável. Eu quero registrar o
meu voto contrário.
Com os mesmos R$2 bilhões, nós poderíamos construir 20 hospitais públicos novos – com
R$100 milhões se constrói um hospital público. Com os mesmos R$2 bilhões, nós poderíamos
construir, por ano, no Brasil, 20 hospitais públicos ou poderíamos retirar a tributação sobre
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remédios no Brasil. A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios; o Canadá não cobra
impostos sobre remédios; a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do
preço de um remédio são apenas impostos. E eu não posso acreditar que seja mais importante
para a população brasileira incentivar a compra de automóveis do que tornar os remédios mais
acessíveis para a população. Então, com os mesmos R$2 bilhões, nós retiraríamos metade de
toda a tributação sobre remédios no Brasil ou poderíamos construir 20 hospitais públicos novos
por ano.
Então, por ser contra essa isenção fiscal de R$2 bilhões – respeito a opinião dos outros;
esta é uma Casa democrática –, o meu voto é contrário, Sr. Presidente, a esse projeto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP) – Presidente, Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador
Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP. Para discutir.) – Presidente, pelas mesmas razões, nenhum destaque.
Inclusive apoio as iniciativas vindas da necessidade de geração de empregos, de manutenção das
montadoras no Nordeste, inclusive da extensão no dispositivo do projeto para Goiás. Mas o
problema é mérito; é, neste momento, a renúncia para a indústria automobilística. Parece-me
que essa renúncia, para as condições em que estão as contas públicas brasileiras, em especial
para as condições, a partir de 1º de janeiro, para o próximo Governo que virá – veja, eu digo
isso repetindo sempre que não votei no Presidente eleito nem no primeiro nem no segundo turno
–, não me parece que, neste momento, aprovarmos uma renúncia tributária de R$2 bilhões, que
é o valor total dessa medida provisória, seja uma medida adequada.
Por conta disso, e já adiantando que não faremos nenhum pedido de verificação
obviamente, respeitando a posição da maioria do Plenário, eu quero registrar a nossa posição
também contrária não às emendas, repito, aqui destacadas, mas em especial ao mérito da
medida provisória, ao incentivo fiscal para a indústria automobilística. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – O Senador Paulo
Rocha pede a palavra. Desculpe.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA.
Para discutir.) – Sr. Presidente, eu já fiz essa intervenção da outra vez. Claro que isenção fiscal
é muito questionável.
Neste caso, nós vamos encaminhar favoravelmente, uma vez que não só é uma região
importante que precisa alavancar o seu desenvolvimento. A indústria automobilística é uma
indústria importante, porque ela provoca outras cadeias produtivas.
Essa isenção é importante, portanto, para incentivar a indústria automobilística na Região
Nordeste. Ela não só vai gerar emprego, mas vai gerar renda em outras cadeias produtivas, que
é o que está precisando o nosso Nordeste para alavancar o seu desenvolvimento.
Portanto, nós encaminharemos "sim".
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senadora Lídice
da Mata.
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A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA.
Para discutir.) – Sr. Presidente, falo para encaminhar em nome do PSB, Sr. Presidente, e
também esclarecer uma questão.
Esses benefícios fiscais já estão previstos até 2020, não há acréscimo nenhum, pelo
contrário. E nós, quando falamos do que era possível fazer com esses benefícios fiscais, temos
que acrescentar que eles são geradores neste momento, geram emprego e renda para a população
onde estão situados esses parques automotivos. E não apenas emprego e renda, geram também
desenvolvimento científico, inovação tecnológica, engenharia voltada para a tecnologia e
inovação automotiva.
Então, não é algo que possa ser considerado secundário para o desenvolvimento do País ou
mesmo para o desenvolvimento dessas regiões, que, durante anos, viveram à sombra do
desenvolvimento do Sul-Sudeste, sem um parque industrial que pudesse gerar empregos de
qualidade, de qualidade salarial e com exigência de qualificação profissional no nível que estes
empregos geram no Nordeste brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, eu compreendo a posição de alguns companheiros, mas considero
um equívoco que essa posição esteja sendo propagandeada como uma posição que prejudica o
Brasil, porque não é verdade: nós não podemos construir apenas hospitais; os hospitais
necessitam, depois de ser construídos, de um enorme esforço de manutenção. A geração de
emprego e renda que esses parques automotivos significam para a Bahia, para o Ceará, para
Pernambuco, com impacto nos outros Estados nordestinos, certamente têm, inclusive sobre a
saúde desses Estados, da população desses Estados, um impacto muito positivo.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero, em nome do PSB, encaminhar favorável ao projeto da
medida provisória.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador Lasier,
depois Senador Humberto Costa.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS.
Pela ordem.) – Presidente, só para pedir a leitura, hoje, ao final da sessão, da Medida Provisória
848, das santas-casas. Hoje estiveram em Brasília dezenas de presidentes de santas-casas,
ansiosos com essa medida provisória, que distribui verba do Fundo de Garantia para hospitais
filantrópicos e santas-casas.
Então, eu queria apenas pedir a leitura ainda na sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador Lasier, é
lamentável, mas, mais uma vez, o texto que foi encaminhado pela Câmara dos Deputados
contém um erro...
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Sim, mas já foi corrigido.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Mas até agora a
Mesa não...
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Não, mas chega. O Deputado Otavio Leite está vindo para cá...
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu... eu... eu...
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
... e traz a correção ainda em tempo.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Pois é, mas olha
bem: nós estamos votando aqui, a segunda vez, uma correção de matéria. Então, o Deputado
falou aqui com a Mesa, pedindo para eu votar de ofício uma correção de matéria. Jamais eu
farei isso enquanto eu for Presidente. Se vier o ofício da Câmara, eu vou submeter a votação da
medida provisória com os termos que vierem da Câmara.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Que vierem da
Câmara.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Agora, aprova-se
uma coisa no Plenário da Câmara, a CCJ encaminha outra? Fica muito difícil para o Senado...
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
É, houve uma...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – ... fazer esse tipo
de comportamento. Eu não o farei...
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Sim.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – ... diferente do
que me manda a Constituição e o Regimento.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Houve uma omissão, Presidente, por parte da Câmara, que já estão corrigindo. O documento já
está pronto, ficaram de...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Espero que
chegue a tempo, antes do vencimento.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Deve chegar.
Perfeito, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – É o que eu
desejo.
Senador Humberto Costa, e na sequência vou colocar em votação a matéria.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT PE. Para discutir.) – Sr. Presidente, eu também quero me manifestar aqui favoravelmente a
essa proposição, que trata exatamente da manutenção da prorrogação dos benefícios fiscais à
indústria automobilística nos Estados do Nordeste, especialmente Pernambuco, Bahia e Ceará,
que é fundamental para o desenvolvimento desses Estados.
Eu tive oportunidade de ser Relator dessa matéria em 2012, quando ela foi originalmente
aprovada, e agora essa prorrogação é fundamental, até pelo fato de que esses investimentos que
foram feitos nesses Estados, ou pelo menos no Estado de Pernambuco, no caso a Fiat e Jeep,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

79

produziram desenvolvimento importante, geração de empregos, desenvolvimento tecnológico, e
por todas essas razões se justifica que nós possamos conceder esses benefícios fiscais.
Então, quero registrar aqui o meu encaminhamento para que se vote favoravelmente a essa
matéria. É uma forma de se fazer política industrial no nosso País e é uma forma de se fazer
também política de desenvolvimento regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu vou colocar
em votação. Eu vou colocar em votação.
Senador Lasier, Senador Lasier, e vou consultar aqui a Mesa.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Sim, Presidente. Não podemos...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Só um
minutinho.
Essa medida que está vindo chega hoje? É aberto mesmo o microfone. Que data que ela
vem e quando é que ela vence? (Pausa.)
Ela vence 14 de dezembro. Então, nós temos prazo para que seja corrigida e a gente pode
votar até terça-feira. É isso? O.k.
Senador Lasier, não há problema porque está vindo a correção e há prazo para votarmos a
medida provisória. Deixei o microfone aberto de propósito para ficar registrado. Ela tem prazo
até 14 de dezembro. Se ela não tivesse prazo, eu iria aguardar a sessão para que a gente pudesse
votar. Mas, como ela tem prazo, eu vou receber a correção vinda da Câmara...
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
E podemos ler hoje?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – ... e podemos
votar amanhã ou na próxima terça-feira.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) –
Sim. Mas, pergunto: lemos hoje ainda?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Se chegar. Eu
não posso ler se não chegar. Se chegar a tempo, antes de encerrar a sessão, farei isso.
Em votação os termos da medida provisória corrigidos pela Câmara dos Deputados. É a
Medida Provisória 843, que virou o Projeto de Lei de Conversão 27, com as devidas correções.
Nós estamos votando novamente.
Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Randolfe e do Senador Reguffe.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Quero registrar o meu voto contrário, Sr.
Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Será feita a
devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Os Srs.
Senadores acabaram de votar.
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Serão confeccionados novos autógrafos para envio à sanção e será feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
O próximo item da pauta é uma matéria que já está bastante...
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – ... há bastante
tempo – já dou a palavra a V. Exa. – sobre a mesa, que trata do Projeto de Lei nº 68, de 2018
(nº 1.220, de 2015, da Casa de origem), que disciplina a resolução do contrato por
inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em
parcelamento de solo urbano.
Pareceres da CAE 69, de 2018, sobre o projeto, Relatora do vencido: Senadora Simone
Tebet, contrária ao projeto; 101, de 2018, sobre as Emendas de Plenário, do Relator: Senador
Armando Monteiro, favorável às Emendas 15, 17, 20, 25, 26 e 27, Plenário; e nºs 18 e 21, na
forma das subemendas oferecidas; e contrário às Emendas 16, 19, 22, 23, 24 e 28 de Plenário.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia, nos termos do Recurso nº 13, de 2018.
As Emendas 1 a 14 da CAE são consideradas inexistentes por não terem sido adotadas
pela Comissão, nos termos do art. 124-I do Regimento Interno.
Foram apresentadas as Emendas 15 e 28, de Plenário, perante a Mesa.
Discussão do projeto e das emendas em turno único. (Pausa.)
Eu concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata, que pediu a palavra pela ordem.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PSB - BA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, só para novamente esclarecer a questão, eu volto a dizer da
importância dessa medida provisória que nós acabamos de votar e quero assegurar a esses dois
companheiros de muita luta, e gosto muito deles, que se, eventualmente, até o fim do meu
mandato, que é o fim deste ano, Senador Jorge Viana, para esta Casa vier algum projeto de
implantação industrial, seja no Distrito Federal ou no Amapá, eu votarei com a mesma
convicção que votei com isto, porque essas receitas não são necessariamente receitas perdidas.
Quando você faz renúncia fiscal, não quer dizer que essas receitas já existissem.
Então, eu voto com convicção nesta matéria. Não existiriam se não houvesse, inclusive a
vinda dessa... E geram novas receitas para o Estado. Portanto, eu voto com tranquilidade,
votaria se fosse para o Distrito Federal, como votaria se fosse para o Amapá, porque desejo que
tanto o Distrito Federal quanto o Amapá possam ter um estímulo à sua industrialização.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Em votação o
projeto, com parecer contrário...
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – ...sem prejuízo
das emendas.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) –
Esclarecimento do encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Pois não.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) –
O senhor vai colocar em votação o projeto vindo da Câmara?
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – É o que me
manda o Regimento. Primeiro, eu vou votar o projeto originário e, depois, vou votar as emendas
com pareceres favoráveis e, depois, com pareceres contrários. É assim que me manda o
Regimento.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) – E
onde fica o Relator? A proposta do Relator não vai...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Não, tem que
estabelecer a proposta que veio da Câmara.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) –
Só ressalvar o destaque?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Calma! Calma!
Deixem-me dirigir os trabalhos aqui. Um minutinho.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) –
Só para ficar claro o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Está bastante
claro: eu vou votar o projeto...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senador Paulo
Rocha, V. Exa. dá atenção à Mesa, porque senão eu vou votar uma matéria, e V. Exa. não vai
entender.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) –
Desculpe, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu vou votar o
projeto, ressalvadas as emendas contrárias e as emendas favoráveis. É assim que me manda o
Regimento. Estou votando a base. Depois é que nós vamos votar as emendas contrárias e as
emendas favoráveis. É assim que me manda o Regimento. Então, estamos votando a base do
projeto.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Está difícil hoje.
O Bandeira está mais solicitado hoje do que banqueiro com dinheiro disponível para emprestar.
Entendeu, Senador Paulo Rocha? (Pausa.)
Então, está entendido.
Em votação o projeto com parecer contrário, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que aprovam o projeto permaneçam como se acham
– o texto-base. (Pausa.)
Aprovado o projeto com os votos contrários dos Senadores Paulo Rocha, Simone Tebet...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP) – Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – ... Reguffe,
Senadora Lídice, não... Marta Suplicy e Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/REDE - AP) – Obrigado, Presidente. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Senadora Rose
também votou contrário. (Pausa.)
Não? Quero ouvir V. Exa.
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES) – Não foi votação...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – O Bandeira está
me dizendo que V. Exa. votou contrário. Eu quero ouvir V. Exa.
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES) – Não, não. Não votei contrário.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Ah, V. Exa.
votou com o projeto.
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES. Pela ordem.) – Presidente, apenas sobre o projeto, PLS 392, que, conforme V. Exa. falou,
seria colocado em votação nesta terça-feira.
V. Exa. sabe da importância desse projeto, que é para liberação do fundo de garantia, para
o qual há o apoio de toda a Casa. Inclusive, agradeço ao Senador Lasier, que retirou sua
emenda, e ao Senador Raupp, pelo seu requerimento, e peço a V. Exa. para colocar em
votação...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – A matéria está
dependendo de a Câmara encaminhar o texto novamente.
Tudo ao mesmo tempo, eu não consigo...
Perdão, Senadora.
Senadora Rose, por gentileza, V. Exa. quer incluir em pauta o projeto...
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PODE ES) – É que eu havia solicitado a V. Exa. na semana retrasada, e V. Exa. falou que logo após o
feriado poderia colocar em votação. Todos participaram da construção desse momento.
Então, eu queria solicitar a V. Exa., porque é muito importante para os trabalhadores
brasileiros a liberação do seu fundo de garantia no caso de demissão, que não é o que acontece.
O fundo de garantia – V. Exa. já falou em outras oportunidades – é do trabalhador.
Portanto, é isso que eu solicito a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – O.k.
A Mesa entendeu o posicionamento de V. Exa. e vai analisar, como disse a V. Exa., para
pautar essa matéria, que, como disse V. Exa., é extremamente relevante e importante.
Eu vou pedir permissão à Mesa, aos membros desta Casa... Há, agora, lá no Itamaraty,
uma discussão de que eu preciso, como Presidente desta Casa, participar, por solicitação da
Receita Federal e do próprio Presidente da República, que estará presente.
Portanto, vou encerrar esta sessão agora, voltando amanhã com as emendas a serem
votadas no primeiro item da pauta de amanhã.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
Só para esclarecer: votamos o texto-base...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Está bom.
O texto-base nós já votamos.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Pronto. E
amanhã vamos votar...
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Há emendas
contrárias e emendas favoráveis a serem votadas amanhã.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Amanhã vamos
votar as emendas e os destaques. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – As emendas...
Bom, se tiver destaque encaminhado até essa votação, vou votar os destaques, mas não me
consta destaques encaminhados à Mesa.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Então, só as
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Não foram
apresentados destaques antes da votação nominal.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Só emendas.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Eu anunciei,
Senador Ricardo Ferraço...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – É que eu não
ouvi V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Perdoe-me. É
exatamente isso. É por isso que às vezes eu fico...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – É o Senador
Jucá. O Senador Jucá está tumultuando aqui. V. Exa. está vendo.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Não, o Senador
Romero nunca tumultua.
Eu respeito muito o Plenário, mas, quando eu peço a atenção, eu tenho muito cuidado para
não estar parecendo que eu estou chamando a atenção de Senador. Nós somos todos iguais nesta
Casa. Mas é exatamente para não gerar dúvidas, não gerar dúvidas. A gente faz aqui, muitas
vezes, na totalidade das vezes, aquilo que nós entendemos que é correto no exercício do nosso
mandato e muitas vezes somos acusados de coisas que não fazemos. Então, a transparência é
essencial e é natural aqui, nesta Casa, principalmente para este Plenário. Então, eu quero deixar
bem claro que nós votamos o texto-base. Já está votado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco Maioria/MDB - CE) – Nós vamos votar
as emendas com pareceres favoráveis e, depois, com pareceres contrários no dia de amanhã,
porque, lamentavelmente, tenho que me retirar para uma sessão importante, porque eu tenho
que representar o Congresso Nacional.
Neste momento, está encerrada a votação e encerrada a sessão. Convocada nova sessão
para amanhã, no horário de 16h... Às 14h, não deliberativa... Sessão às 14h e Ordem do Dia às
16h, como sempre às quartas-feiras. Então, está encerrada a votação.
O Senador Jorge Viana pede para registrar a ausência dele. A Mesa já, de ofício, deferiu a
presença do Senador Jorge Viana, sempre tão presente nesta Casa.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48 minutos.)
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OF. Nº 076/2018-BLOMOD
Brasília, 1~ de novembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Vicentinho Alves
(PR/TO) para compor, em substituição ao Senador Telniário Mota (PTB/RR), como membro
Titular, a Comissão de Assuntos Econômicos - CAE.

Atenciosamente,
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Of. Nº. 73/2018-BLDPRO

Brasília, 20 de novembro de 2018.
À Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Assunto: Indicação à CTFC.

Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, e cumprindo aos
dispostos Regimentais desta Casa, nos termos do art. 78, faço as seguintes
indicações para a composição Comissão de Transparência, Governança,
Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor:
•

Senador CIRO NOGUEIRA (PP/PI), para vaga de titular, em

substituição ao Senador GLADSON CAMELI (PP/AC);
•

Senador GLADSON

CAMELI

(PP/AC),

para

vaga

de

suplente, em substituição ao Senador WILDER MORAIS
(DEM/GO).

./'l

Respeitosamente,

//1/~~
/ r~

.

,

~;dorCIR.Ó NOGUEIRA
Líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista

Recebido em

Plenáno.

Em20 / f( / ~

~rra~,
Senado Federal - Ala das Lideranças I Anexo II, Bloco B, 2° Andar
BrasíLia-DF - CEP: 70.165-900-Tel: (61) 3303-9032-Fax: (61) 3303-9035
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Mensagens do Presidente da República
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 108, DE 2018
(nº 628/2018, na origem)
Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 35,100,000.00 (trinta e cinco milhões e cem mil dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Pará e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do "Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO II".

AUTORIA: Presidência da República
DOCUMENTOS:
- Texto da mensagem
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Página da matéria
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Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.
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Mensagem no 628

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 US$ 35,100,000.00 (trinta e cinco milhões e cem
mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Pará e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará –
PROFISCO II”, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda.

Brasília, 12 de novembro de 2018.
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EM nº 00108/2018 MF
Brasília, 25 de Setembro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Trata-se de concessão da garantia da República Federativa do Brasil para contratação de
operação de crédito externo a ser celebrada entre o Estado do Pará - PA e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID no valor de até US$ 35.100.000,00 (trinta e cinco milhões e cem mil
dólares dos Estados Unidos da América), de principal, cujos recursos se destinam ao financiamento
parcial do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará – PROFISCO II.
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 e o Banco Central do Brasil efetuou o registro da
operação.
4.
A Secretaria do Tesouro Nacional analisou as informações referentes ao Mutuário,
manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à
referida operação de crédito desde que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja
verificada a adimplência do Ente nos termos da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018 , formalizado o
contrato de contragarantia e que as condições prévias ao primeiro desembolso do contrato de
empréstimo estejam substancialmente cumpridas.
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. Outrossim, pronunciou-se favoravelmente 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, além de verificada a vigência de liminar favorável ao Estado do Pará nos autos da Ação
Civil Originária nº 3.133, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.
6.
Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o envio de
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,
Página 3 de 184
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Assinado eletronicamente por: Eduardo Refinetti Guardia
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Aviso no 548 - C. Civil.
Em 12 de novembro de 2018.

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 US$ 35,100,000.00
(trinta e cinco milhões e cem mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o
Governo do Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujos
recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Modernização da Gestão Fiscal
do Estado do Pará – PROFISCO II”.
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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SEI/MF O 0922074 • Parecer

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal, Financeira e Societária
Coordenação-Geral de Operações Financeiras Externas da União

PARECER SEI Nº 92/2018/COF/PGACFFS/PGFN-MF

Operação de crédito externo a ser celebrada entre o Estado do Para - PA e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento - Bm, com garantia da
Repúblicà Federativa do Brasil, no valor de até US$ 35.100.000,00
(trinta e cinco milhões e cem mil dólares dos EUA), de principal, cujos
recursos destinam-se ao financiamento parcial do Projeto de
Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO II, sob o
aspecto de legalidade da minuta contratual. Operação sujeita à
autorização do Senado Federal.
Constituição Federal, art. 52, V e VII; DL n 2 l.312, de 1974; DL nº 147,
de 1967; Lei Complementar n 2 101, de 4 de maio de 2000; Resoluções
do Senado Federal n2s 48, de 2007, e 43, de 2001, amba.s com alterações.

a

Processo SEI nº Processo nº 17944.102243/2017-81

I
1. Vem à analise da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN a anexa proposta de celebração de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, para exame e parecer da minuta contratual que antecede à análise autorizativa do Senado Federal de que trata o art. 52, inciso
V, da Constituição da República, com as seguintes características:

MUTUÁRIO: Estado do Pará - PA;
MUTUANTE: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID;
GARANTIDOR: República. Federativa do Brasil;
NATUREZA DA OPERAÇÃO: empréstimo externo;
VALOR: até US$ 35.100.000,00 (trinta e cinco milhões e cem mildólares dos EstadosUnidos daAmérica), de principal;
FINALIDADE: financiar parcialmente oProjétode Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Para - PROFISCO II.
2. Inicialmente importa observar que o pronunciamento desta PGFN restringe-se tão-somente aos aspectos jurídicos extrínsecos da garantia da União. As
formalidades prévias à contratação são aquelas prescritas na Constituição Federal; no Decreto-Lei n2 1.312, de 15 de fevereiro de J974; na Lei Complementar
n2 101 , de 4 de maio de 2000; na versão atualizada das Resoluções do Seriado Federal n2 43, consolidada e republicada em 10 de abril de 2002, e n2 48, de 21
de dezembro de 2007; na Portaria n2 497, de 27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria n2 650, de 112 de outubro de 1992, ambas do então Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, e Portaria MF nº 151, de 2 de abril de 2018, do Ministro da Fazenda, como se acham em vigor; e nos demais dispositivos
legais e regulamentares pertinentes. Tais requisitos, conforme demonstrar-se-á, foram obedecido$.

II

3. A Secretaria do Tesouro Nacional - STN emitiu o Parecer SEI nº 286/2018/COPEM/SURIN/STN-MF, de 26 de abril de 2018 (SEI n" 0850491), onde
consta:
(a) verificação dos limites de endividamento das Resoluçõês n2 40 e 43, ambas de 2001, do Senado Federal;
(b) análise dos requisitos legais e normativos referentes à concessão da garantia da União.

H

4. No tocante à verificação dos limites de endividamento constantes dos incisos I, e III do art. 7° da Resolução nº 43/2001, nos termos do art.32º parágrafo
6° da LRF, e art.1° e incisos da Portaria MF n.151, de 12 de abril de 2018 e em conformidade com a Portaria STN n2 9, de 5 de janeiro de 2017, estabeleceu a
Secretaria do Tesouro Nacional - STN o prazo de 270 dias para validade da análise.
5. Segundo informa a STN no supra mencionado Parecer, item 2, o Chefe do Poder Executivo do Ente prestou informações e apresentou comprovações por
meio documental e por meio de formulário eletrônico, mediante o Sistema de Análise de Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e
Municípios - SADIPEM, de que trata a Portaria nº 9/2017, da Secretaria do Tesouro Nacional.
6. O mencionado Parecer SEI N2 286/2018/COPEM/SURIN/STN-MF apresenta conclusão favorável à c.oncessão da garantia da União, uma vez que o
Estado cumpre, por força de decisão judicial, os requisitos para a concessão de garantia da União desde que, previamente à assinatura do contrato de garantia:
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(b) seja verificada, pelo Ministério da Fazenda, o disposto no§ 5º do artigo lº da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018; e
(c) seja formalizado o respectivo contrato de contragarantia entre o Ente e a União.

7. Quanto à capacidade de pagamento do Ente, conforme informação prestada pela STN no item 43 do Parecer acima mencionado, de acordo
com
o previsto no inciso II do art. 12 da Portaria MF nº 501/2017, a operação de crédito de que trata este parecer é elegível, relativamente aos riscos
do
Tesouro Nacional, à garantia da União, por ser contratada junto a organismo multilateral de crédito com a finalidade de financiar projeto
de
investimento para melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo
Poder
Executivo Federal.

dJlrovação do Jlrojeto Jlela COFIEX

8. Foi recomendada a obtenção de financiamento externo para o projeto pela Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o Decreto
nº
3.502, de 12 de junho de 2000, mediante a Recomendação nº 07/0121 , de 28 de abril de 2017, homologada por seu presidente em 22 de maio de 2017
(SEI
nº 0264032).

Existência de autorizªção legislativa Jlara a contratação de op..Jm!ção de crédito externo e o/f!rta de contragarantia à garantia a ser f!,restada
Jlela U11ião

9. Conforme análise realizada pela Coordenação-Geral de Haveres Financeiros - COAFI/STN, no termos ínsitos ao Memorando SEI nº 41/2018/GECEM
III/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 14/2/2018 (SEI nº 0850013), as contragarantias oferecidas pelo ente são consideradas suficientes para ressarcir a União,
caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação, tal como previsto na Lei Estadual nº 8.553 , de 20/ 11 /2017 (SEI nº O183862),
que autoriza o Poder Executivo a contratar a presente operação de crédito e a vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição
constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias de impostos estabelecidas no artigo 155, nos termos do § 4º do
artigo
167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.
1O. Em cumprimento ao art. 40, § l º, da LRF, o Ente deverá assinar contrato de contragarantia com a União previamente à concessão da garantia.

Previsão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária
11. Declaração do Chefe do Poder Executivo, assinada digitalmente no SADIPEM em 20/06/2018 (SEI nº 0792770, fls. 21-28), informa que a operação
em
questão está inserida no Plano Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 2016-2019, estabelecido pela Lei Estadual nº 8.335, de 29/12/2015.
12. A declaração citada informa, ainda, que constam da Lei Estadual nº 8.587, de 28/ 12/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício
de 2018, dotações necessárias e suficientes para a execução do Programa em tela, quanto ao ingresso dos recursos, ao pagamento dos encargos e ao aporte
de
contrapartida.

Situação de adimP.,lência do Ente em relação ao garantidor
13. A propósito da verificação de adimplência do Estado, esta 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, §22, da LRF e o art. 10, §42, da Resolução n2 48, de 2001, do Senado Federal, e Portaria MF nº 151, de
12 de
abril de 2018.

Certidão do Tribu11al de Contas do Estado do Pará
14. O Estado do Pará apresentou, na forma do art. 21 da Resolução nQ 43/2001, do Senado, a Certidão datada de 14 de junho de 2018, do Tribunal
de Contas do Estado do Pará (SEI nº 0793040), em que atesta:

a) quanto ao último exercício analisado (2015): relativamente à Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento dos artigos 11
(cumprimento das competências tributárias), 19 inciso II e 20 inciso II (limites de despesa com pessoal), 33 (operações de crédito com
instituições financeiras), 37 (operações vedadas), 52 (publicações do RREO), 55, §2° (publicações do RGF) todos da Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF); em relação à Constituição Federal, o atendimento aos arts. 198 § 2º (limite de Saúde), 212 (limite
de Educação) e 167 inciso III (Regra de Ouro) todos da Constituição Federal;
b) quanto aos exercícios não analisados (2016 e 2017): relativamente à Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento dos artigos 11
(exercício da competência tributária), 19 inciso II e 20 inciso II "a" (despesas com pessoal), 52 (publicações do RREO) e 55, §2º
(publicações do RGF) da Lei Complementar nº 101 /2000 (LRF); o atendimento aos arts. 198 § 2º (limite de Saúde), 212 (limite de
Educação) e 167, III (Regra de Ouro) da Constituição Federal.
c) quanto ao exercício em curso (2018), o Tribunal de Contas do Estado do Pará verificou o cumprimento do disposto nos artigos 11
(exercício da competência tributária), 19 inciso II e 20 inciso II (despesas com pessoal), 52 (publicações do RREO) e 55 (publicações
do RGF) da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como art. 167 inciso III (Regra de Ouro) da Constituição Federal.
15. Relativamente às despesas com essoal verificou-se na Certidão do
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(IRRF) sobre a folha de pagamentos dos servidores estaduais do cômputo das despesas de pessoal. Conforme explicitado pelo Parecer da STN, se tais .valores
fossem incluído no cálculo, constatar-se-ia que Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios teriam descumprido o limite máximo para gasto
com pessoal, em contrariedade ao disposto no art. 23 c/c art. 66 da LRF.
16. Contudo, o Estado do Pará obteve no Supremo Tribunal Federal tutela provisória nos autos da Ação Civil Originária nº 3.133 (SEI nº 0840666) em
21/06/2018, cuja decisão monocrática foi vazada nos seguintes termos:
( ... ) defiro a tutela provisória, tão somente para que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange aos limites de
gastos com pessoal, por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, não configure empecilho à
realização de operações de crédito que envolva o Estado do Pará.
17. A Assessoria da Secretaria Geral do Contencioso, órgão da Advocacia Geral da União, em1tm o Parecer · de Força Executória nº
00098/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 03 de julho de 2018 (SEI nº 0840849), em que concluiu que a decisão monocrática tem força executória, respondendo
os questionamentos fonnulados pela STN nos seguintes termos:
Em que pese a decisão em análise não tenha feito menção expressa às operações de crédito as quais teria vigência, é certo que o
pedido consignado na exordial vincula o pedido aos contratos ali listados. Sendo assim, em atenção ao princípio da vinculação ao
pedido, tem-se que a liminar obtida pelo Estado do Pará alcança tão somente os contratos referidos em sua petição inicial ( ... ) Por
força da decisão em apreço, º• ent.e central está impedido de aplicar as restrições relativas ao descumprimento dos limites de gasto com
pessoal, previstas no § 3° do art. 23 da LRF, por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
do Pará. Não se tratou, destaque-se, do prazo para eliminação do excedente de gasto, mas apenas das restrições que decorrem do
descumprimento do limite. Sendo assim, embora o § 4° do art. 23 da LC 101/2001 não tenha sido objeto do decisium, é possível
deduzir que, por decorrência lógica, tais restrições também não poderiam ser impostas no caso de descumprimento do limite de gasto
com pessoal por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará no primeiro quadrimestre do último
ano do mandato do titular do Poder Executivo do mestno Estado.
18.Considerando que a operação sob exame encontra-se entre as listadas pelo Estado do Para em sua petição inicial, a STN entendeu que estaria coberta pela
decisão supra mencionada.

Declaraç_ão do chefg do Poder Executivo do Ente quanto ao exercício não analisado e ao em curso

19. O relatório SADIPEM, assinado digitalmente pelo chefe do Executivo do Estado em 20/06/2018 (SEI nº 0792770, fl. 22-24) atesta o cumprimento dos
artigos 11,23, 33, 37, 52, 55, § 2º da LRF e artigos 167, III, 198, § 2º e 212 da Constituição Federal em relação aos exercícios não analisados, inclusive o
exercício em curso.

Limite de Restos a Pagw:.
20. Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar, consoante arts. 40, §2Q e 25, inciso IV, alínea c, ambos da LRF, côrh o
disposto na alínea c do inciso II do art. 10 da RSF nQ 48/2007, do Senado Federal, Chefe do Poder Executivo do Estado do Pará (Sei nº 0792770, fl 26)
declarou que o Ente não contrairá, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele
ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguintes sem que haja suficiente dispúnibilidade de caixa para este efeito.

Limite de Parcerias Público-Privadas
21. Confonne Declaração do Chefe do Poder Executivo no SADIPEM (SEI nº 0792770); o Ente não tem contrato na modalidade Parceria Público-Privada.

Parecer Jurídicó da Procuradoria-Geral do Estado
22. Para fim do disposto na P01taria MEFP nQ 497, de 1990, alterada pela Portaria MEFP nQ 650, delQ de outubro de 1992, a Procuradoria0 Geral do Estado
emitiu Parecer Nº 119/2018-PGE, datado de 2 de abril de 2018 (SEI nº 0921766), em que conclui pela regularidade da contratação e legalidade das obrigações
constantes da minuta contratual.

Registro da OJl_eração no Banco Central do Brasil
23. A Secretaria do Tesouro Nacional informou, no item 48 do citado Parecer SEI NQ 286/2018/COPEM/SURIN/STN-MF, que a operação de crédito sob
análise está inscrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Eletrônico (ROF) nº TA821599 (SEI nº 0805990).

IIl

24. O emprésttmo ser:í concedido pelúBanco Interamericano de Desenvolvimento - BID e as cláusulas estipuladas são as usualmente utilizadas nas operações
de crédito celebradas com essa instituição (minutas contratuais anexadas sob o número SEI 0197042).
25. Foi, no mais, observado o disposto no art. 82, da Resolução n2 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.
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26. O mutuário é o Estado do Pará, 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.
27. A concessão da garantia da União para a operação de crédito em exame depende de autorização do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 52,
inciso V da Constituição Federal, pelo que se propõe o encaminhamento do assunto à consideração do Senhor Ministro da Fazenda para que, entendendo
cabível, encaminhe a matéria para exame do Senado Federal, sob a ressalva de que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, sejam tomadas as
seguintes providências: (a) verificada a vigência da decisão judicial mencionada nos item 16 do presente parecer; (b) comprovado o atendimento substancial
das condições especiais de primeiro desembolso do contrato; (c) verificada a adimplência do Ente, nos termos da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018; e (d)
formalizado o contrato de contragarantia.

É o parecer que submeto à superior consideração

Documento assinado eletronicamente
ANA RACHEL FREITAS DA SILVA
Procuradora da Fazenda Nacional
De acordo. À aprovação da Senhora Procuradora-Geral de Consultoria Fiscal e Financeira.

Documento assinado eletronicamente
MAURÍCIO CARDOSO OLIVA
Coordenador-Geral

De acordo. Ao Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Documento assinado eletronicamente
ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal e Financeira

Fazenda.

Aprovo o parecer. À Secretaria-Executiva deste Ministério para posterior encaminhamento ao Gabinete do Senhor Ministro da

Documento assinado eletronicamente
FABRÍCIO DA SOLLER
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Lima Vieira Bittencourt, Procurador(a) da Fazenda Nacional, em 02/08/2018, às 08:13,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 12, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maurício Cardoso Oliva, Coordenador(a)-Geral de Operações Financeiras Externas da União, em
02/08/2018, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Rachel Freitas da Silva, Procurador(a) da Fazenda Nacional, em 02/08/2018, às 14:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabrício da Soller, Procurador(a)-Geral da Fazenda Nacional, em 02/08/2018, às 17:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda .gov.br/sei/controlador externo.phRl
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 0922074 e o código CRC EA8A8549.
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Referência: Processo nº 17944.102243/2017-81
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MCEX7702
PCEX7702 ~ REGISTRO DE DADOS DE REFERENCIA

NUM. OPERACAO /
(C.G.C./C.P.F.)
C

TA821599
050548610001

Marque com:

TIPO OPERACAO /
NOME DO IMPORTADOR

VALOR

FINANCIADO

3611
CRED BID/BIRD/FONPL
GOVERNO DO ESTADO DO PARA

35.100.000,00

'C' P/ CONSULTA
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REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

MCEX577A

PCEX577A - CARACTERISTICAS GERAIS
1. MODALIDADE DA OPERACAO: 3611

2. MOEDA DE REGISTRO ..... : 220
3. VALOR DA OPERACAO ..... :
4. JUROS (S/N) . .......... s

5. ENCARGOS (S/N) ........ :
6. TITULARES:
a) CADEMP
b) TIPO

NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018
L CRED BID/BIRD/FONP
CONCLUIDO
DOLAR DOS EUA
35100000,00
CERT. AVERBACAO:
CA/AP/CR ORIGEM:

s

e) VLR PARTICIPACAO

d) DETALHAR

------------------------------------------------------------------------------41193

102 DEV ESTADO/MUNICIPIO
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
583242
208 ORGAN INTERN CREDOR
BANCO INTERAMERICANO DE DES.- BID
40967
300 GARANT REPUBLICA

35100000,00

35100000,00
RFB - MIN. DA FAZENDA - SECR. DO TESOURO NAC.

- - - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - __ Opcao:'X' em 'd'-mostra titular

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
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02/07/2018 15:27
MCEX577B

PCEX577B - CARACTERISTICAS DO PRINCIPAL-----------------NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02022018
CONCLUIDO
07.OBJETO DO FINANCIAMENTO
a) BENS . . . . . . . . . . :
e)
e)
08.
a)

SEGURO CREDITO:
ALUGUEL BASICO:
VLR. ANTECIPADO ....... :
DT.PAGAMENTO.:

b) TECNOLOGIA/SERV.:
d) INGRESSO MOEDA .. :

35100000,00

b) CONDICAO:
09.VLR. A VISTA .. :
a) DT. PAGAMENTO. :
b) CONDICAO:
10. VLR. FINANCIADO:
35100000,00
a) NUM.PARCELAS:
40
(vezes)
b) PERIODICIDADE.:
6 (meses)
e) CARENCIA .... :
66
(meses)
d) PRAZO ...... .
300 (meses)
e) INIC.CONTAGEM:
(ddmmaaaa)
f) CONDICAO: 10090 ASSINATURA CONTRATO
g) VLR.PARCELA .... :
h) MULTIPLICADOR .. :
i) BASE .... :
11.VLR.RESIDUAL .... :
12.MEIO DE PAGAMENTO .... : 2 MOEDA
( Informe 'SIM' para expandir o esquema de pagamento de principal ___ )
ENTRA=SEGUE
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02/07/2018 15:27
MCEX577C
--------------------

--~------------------ PCEX577C - CARACTERISTICAS DE JUROS

NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018
CONCLUIDO
13. PERIODO DE JUROS ......... : 01
14. PRAZO VALIDADE DO PERIODO:
300

Abrir proximo período :
(meses)

15. FORMA DE PAGAMENTO ....... : P
16. CONDICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . : 10090
17. DT.INICIO CONTAGEM ....... :

(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO)
ASSINATURA CONTRATO

18. MEIO PAGAMENTO . . . . . . . . . . . : 2
19. PERIODICIDADE . . . . . . . . . . . . : 6
20. TAXA FIXA . . . . . . . . . . . . . . . . :
21. TAXA VARIAVEL . . . . . . . . . . . . :
a) TAXA
2391

(S=sim,N=nao)

MOEDA

O

0000 (00,0000) % ao ano
b) SPREAD

e) DETALHAR (x)

LIBOR-USS-3 MESES

d) CRITERIO DE SELECAO ......... :

------------ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
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02/07/2018 15:27
MCEX577C

--------------------- PCEX577C - CARACTERISTICAS DE JUROS --------------~----NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018
CONCLUIDO
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PERIODO DE JUROS ...•.••.. :
PRAZO VALIDADE DO PERIODO:
FORMA DE PAGAMENTO ....... :
CONDICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . :
OI.INICIO CONTAGEM ....... :
MEIO PAGAMENTO ........... :
PERIODICIDADE ............ :
TAXA FIXA . . . . . . . . . . . . . . . . :
TAXA VARIAVEL ............ :
a) TAXA

JUSTIFICATIVA DA TAXA

01
300
P
10090
2
6

Abrir proximo período :
(S=sim,N=nao)
(meses)
(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO)
ASSINATURA CONTRATO
MOEDA

O , 0000 (00, 0000) % ao ano
b) SPREAD

e) DETALHAR (x)

2391

(LIBOR - 03) + MARGEM DE CUSTO BID) + (SPREAD), CONFORME ARTIGO 3.03 D
AS NORMAS GERAIS

PF3/15=RETORNA
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REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577D
--------------------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS------------------

NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018
CONCLUIDO

23. ENCARGO .............. : 1
24.COD.ENCARGO .......... : 1000
COMISSAO DE COMPROMI
25. VLR FIXO ............. :
26.PERCENTUAL ........... :
0,7500
27.BASE ................. : 10000 - SALDO NAO DESEMBOLSA
28.CONDICAO DE PAGAMENTO:
7
PERIODICAMENTE
29.DATA DE PAGAMENTO .... :
(DDMMAAAA)
6
30.PERIODICIDADE ........ :
31.NUM.PARCELAS ......... :
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO:
O VALOR NAO PODERA EXCEDER A 0.75% SOBRE O SALDO NAO DESEMBOLSADO DO E
MPRESTIMO, A CONTAR 60 DIAS APÓS O CONTRATO.

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
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S I S C O M
X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

02/07/2018 15:28
MCEX577D
PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS-----------------NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018
CONCLUIDO

23. ENCARGO .............. : 2
24.COD.ENCARGO . . . . . . . . . : 500
25.VLRFIXO ............. :
26.PERCENTUAL .........•. :

OUTROS ENCARGOS

1,0000

27.BASE ................. : 10030 - VALOR FINANCIADO
28.CONDICAO DE PAGAMENTO:
2
MEDIANTE APRESENTACAO DE COBRANCA
29.DATA DE PAGAMENTO .... :
(DDMMAAAA)
30.PERIODICIDADE ........ :
6
31.NUM.PARCELAS .......•. :
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO:
PODERA SER COBRADO PERCENTUAL MAXIMO DE 1% DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, DIV
IDIDO PELO NUMERO DE SEMESTRES COMPREENDIDOS NO PRAZO DE DESEMBOLSO.

ENTRA=SEGUE
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02/07/2018 15:28
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577J
PCEX577J REGISTRO DE DADOS COMPLEMENTARES
----------NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018
CONCLUI DO

54.INFORMACOES COMPLEMENTARES:
COM CONSENTIMENTO DO FIADOR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO TESOURO N
ACIONAL, O MUTUÁRIO - DEVEDOR - ESTADO - PODERÁ, CONFORME CLÁUSULA ESP
ECIFICA PRESENTE NO CONTRATO ENTRE AS PARTES, SOLICITAR AO BANCO UMA C
ONVERSÃO DE MOEDA OU CONVERSÃO DE TAXA DE JUROS EM QUALQUER MOMENTO DU
RANTE A DO CONTRATO DE ACORDO COM O DISPOSTO DO MESMO.
55.DADOS DE IMPOSTO DE RENDA:
a)RESPONSABILIDADE .. : 4 (l=CREDOR, 2=DEVEDOR, 3=AMBOS, 4=ISENTO)
ATENCAO: OBSERVAR O ART.880,DO DECRETO NR. 3.000,DE 26.03.1999, SOBRE REMESSA DE RENDIMENTOS PARA FORA DO PAIS.
56.DADOS DO RESPONSAVEL PELA OPERACAO - PELO DEVEDOR
NOME.: SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
CARGO: GOVERNADOR DO ESTADO
E-MAIL:

CPF .. : 1430904291
TELEFONE: ( 091)
32015669

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
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s
O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

02/07/2018 15:28
MCEX577R
--------------REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018

TIPO DE EVENTOS
4001 MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA

CONCLUIDO
CONTRATO CAMBIO SITUACAO

MARQUE SUA OPCAO COM 'X' PARA DETALHAR
---------------------------------------------------------------------- PAG.
1
ENTRA=SEGUE
F6=MENU
F9=TRANSACAO
Fl2=ENCERRA
F3=RETORNA
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SIS COM E X
02/07/2018 15:28
ANALISE/EFETIVACAO DE OPER. FINANCEIRAS
PCEX577X
-------------------------------- DADOS DE EVENTOS --------------------------OPERACAO: TA821599 DE: CONCLUIDO
TIPO DO EVENTO .......... : 4001 - MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA
DATA DO EVENTO .......... : 29/11/2017
VALOR .. : 35100000,00
DESCRICAO DO EVENTO:
MANIFESTAÇÃO POSITIVA QUANTO A NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - LINHA DE CRÉ
DITO - DO CREDOR BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO DEVE
DOR GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, NO VALOR DE USO 35100000, OBJETIVANDO O
FINANCIAMENTO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÂO FISCAL DO ESTADO D
O PARÁ, TENDO COMO GARANTIA O AVAL DA UNIÃO.

RESPONSAVEL PELO EVENTO.: SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE

--------~---------------------------------~---------------------------~-------ENTRA=SEGUE

Página 21 de 184

F3=RETORNA

F6=MENU

F9=TRANSACAO

F12=ENCERRA

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SISBACEN EMFTN/RUY
TRANSACAO PCEX770
-----------------------

S I S C O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
CONSULTA DE OPERACAO FINANCEIRA

Quarta-feira

109

02/07/2018 15:29
NCEX577X
---------------------

NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018
EVENTOS NECESSARIOS PARA A CONCLUSAO DO REGISTRO:

4001

MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA

ENTRA=SEGUE
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02/07/2018 15:29
NCEX577O
---------------------

NUMERO DA OPERACAO: TA821599 DE: 02/02/2018

EVENTOS NECESSARIOS PARA GERACAO DE ESQUEMA DEFINITIVO:

EVENTO:
7001
6012

SITUACAO:
NAO INCL.
NAO INCL.

CONTRATO/FATURA/Doe FORMAL
ASSINATURA DO CONTRATO-DATA

---~--------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
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SEI/MF - 0850491 - Parecer

01/08/2018
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

PARECER SEI N" 286/2018/COPEM/SURIN/STN-MF

Processo nº 17944.102243/2017-81
Operação contratual externa (com garantia da União) entre o Estado do Pará - PA e o Banco
lnteramericano de Desenvolvimento, no valor de US$ 35.100.000,00.
Recursos destinados ao financiamento do Projeto de Modernização dá Gestão Fiscal do Estado
do Pará - PROFISCO li.
VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES E CONCESSÃO DE GARANTIA DA
UNIÃO
1. Trata o presente parecer da solicitação feita pelo Estado do Pará para a verificação do cumprimento dos limites e condições necessários à contratação de operação de crédito com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento· BID e de pedido de concessão de garantia da União, nos tennos da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
das Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 43/2001 e nº 48/2007. Tal operação possui as seguintes características (SEI 0792770, fls. 2 e 8): · ·

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor da operação: USS 35.100.000,00 (trinta e cinco milhões, cem mi(dólares dos EUA);
Destinação dos recursos: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PRO FISCO n;
Juros: Taxa de juros baseada na Libor Trimestral, acrescida de margem variável;
Atualização monetária: Variação cambial;
Liberação: US$ 4.971.670,48 em 2018; US$ 7.254.799,65 em 2019; US$ 11.076.075,01 em 2020; US$ 8.645.615,73 em 2021 e US$ 3.151.839,13 em 2022;
Contrapartida: US$ 195.0000,00 em 2018 ; US$ 195.0000,00 em 2019; US$ 1.365.000,00 em 2020; US$ 1.365.000,00 em 2021; e US$ 780.000,00 em 2022;
Prazo total: 300 (trezentos) meses;
Prazo de carência: até 66 (sessenta e seis) meses;
Praw de amortização: 234 (duzentos e trinta e quatro) meses;
Lei(s) autorizadora(s): Lei estadual n• 8.553, de 20/ 11/2017;
Demais encargos e comissões: Comissão de crédito de até 0,75%a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo; e recursos para inspeção e supervisão de até 1% do valor do
empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos.

2. Por intermédio do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações deCrédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADIPEM), de que trata a Portaria nº 09/2017 da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN), foram submetidas a esta STN infonnações para comprovação do contido nos arts. 21 a 25 da RSF nº 43/2001 , sob a fonna de fonnulário eletrônico
disponibilizado ao Ente no SADIPEM, assinado em 20/06/2018 pelo Chefe do Poder Executivo do Ente da Federação (SEI 0792770). Os seguintes documentos foram enviados
eletronicamente como documentos anexos no SADIPEM: a. Lei Autorizadora (SEI 0183862); b.Pareccr do Órgão Jurídico (SEI 0403691); e. Parecer do Órgão Técnico (SEI 0643160); d.
Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (SEI 0793040); e. Quadros de Despesas com Pessoal (SEI 0643292 e SEI 0793340).

Il. VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONI>IÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
3. O Ente interessado, em cumprimento do disposto no § 1• do art. 32, da LRF, bem como do inciso 1, do art. 21 , da RSF nº 43/2001, encaminhou Parecer do Órgão Têcnico (SEI 0643160),
em que atestou a relação custo-beneficio e o interesse econômico social da operação, bem como apresentou a análise das fontes alternativas de financiamento. A propósito, conforme a Nota n'
436/2013 - STN/COPEM, de 13/06/2013 (SEI 0798847), é possível entender demonstrada a relação custo-beneficio nos pareceres têcnicos que apresentem os beneficies de forma qualitativa.
4. O Ente interessado. em cumprimento do disposto no§ 1° do art. 32, da LRF, bem como do inciso 1, do art. 21 , da RSF nº 43/2001, mediante o Parecer do Órgão Jurídico (SEI 0403691) e
Declaração do Chefe do Poder Executivo efetuada no SADIPEM (SEI 0792770, fls. 21-27), atestou que cumpre os requisitos para contratação do empréstimo e concessão da garantia da União
prescritos na citada Resolução e na Lei Complementar n" 101/2000. Ademais, a comprovação do cumprimento do inciso II do§ Jº do art. 32 .da LRF foi realizada por meio dos citados Parecer
Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo, atestando a inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da operação pleiteada.
5. De acordo com as disposições sobre a matéria, constantes das RSF nºs 40/2001 e 43/2001 , foram verificados os seguintes limites quantitativos, considerando-se o valor e os dispêndios da
operação sob exame:
a. Limite referente ao art. 6°, § 1°, Inciso Ida RSF nº 43/2001 - receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital - exercício anterior. Enquadrado, confonne quadro
abaixo:

J

[

de operações
Receitas
,. __ ,. __________ .
. ·.

. . .

ajustada
de crédito do exercício anterior
· ... '·•·---'-----'·•-•'----·--...:------•--'--------'-·-·- ·--~
.

.

.

'

'

. .

. ..

.

b. Limite referente ao art. 6º, § !º, Inciso li da RSF nº 43/2001 - receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital - exercício corrente, Enquadrado, confonnc
quadro abaixo:

2.636.578.624,45
0,00
0,00

era ões realizadas em um exercício financeiro
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!Liberações programadas
U,~79473.ssJ,so
844.646.163,31

* Projeção da RCL pela taxa média de 1,304481700% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.
d. Limite referente ao art. 7º Inciso II da RSF nº 43/2001 - comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos (CAED) em relação
à RCL. Enquadrado, conforme
9uadro abaixo:
_ _ _ __

19,84 -··-· -

• Projeção da RCL pela taxa média de /,304481700% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.
e: Limite referente ao art. 7°, Inciso Ili da RSF nº 43/2001 - rela ão entre a Dívida Consolidada Lí uida DCL

e a RCL. En uadrado conforme uadro abaixo:

CL

6. Salientamos que a projeção da RCL constante nas alíneas "e" e "d" do item anterior tem como base a RCL do Demonstrativo da Receita Corrente
Liquida (RREO - 2º Bimestre de 2018),
homologado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi (SEI 0794231 ). Adicionalmente, assinalamos que
os dados referentes à relação DCL/RCL
(alínea "e" do item anterior) têm como fonte o Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida (RGF - l º Quadrimestre de 2018), homologado no Siconfi
(SEI 0794326).
7. Considerando as alterações introduzidas pela RSF nº 36/2009, que alterou a RSF nº 43 /2001, o limite a que se refere o item "d" foi calculado
para (i) todos os exercícios financeiros em
que há pagamentos previstos da operação pretendida; e, quando o prazo de amortização supera 2027, para (ii) os exercícios financeiros em que há
pagamentos até 31 de dezembro de 2027,
sendo considerado para fins de verificação de limites o período que resultou no cálculo mais benéfico para o Ente. Dessa forma, considerou-se o comprometimento
anual de 2,28%, relativo ao
período de 2018-2043.
8.

Relativamente ao cumprimento dos limites estabelecidos nas RSF nº 40 e 43 , de 200 I, registramos:
a. Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital (exercício anterior): Enquadrado;
b. Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital (exercício corrente): Enquadrado;
c. MGA/RCL menor que 16%: Enquadrado;
d. CAED/RCL menor que 11,5%: Enquadrado;
c. DCL/RCL menor que 2: Enquadrado.

9.
Nos tcrrnos do§ Iº do art. 32 da RSF nº 43/2001 , a comprovação do cumprimento dos requisitos de que tratam o art. 16 e o inciso VIII do art.
21 , da RSF nº 43/200! , passou a ser
responsabilidade da instituição financeira ou do contratante, conforrne seja o caso, por ocasião da assinatura do contrato, não havendo mais verificação
prévia destes requisitos por parte da
STN. Ademais, também deverá ser observada a adimplência relativa a precatórios, requisito tratado no artigo 97, § 10, inciso !V, c no artigo
104, parágrafo único, ambos do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
1O.
No que concerne ao art. 21, inciso IV, da RSF nº 43 /2001 , a Certidão do Tribunal de Contas competente (SEI 0793040) atestou o cumprimento
pelo Ente do disposto na LRF
relativamente ao .último exercício analisado (2015), aos exercícios não analisados 2016 e 2017 e ao exercício em curso 201 .
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11. Em consonância com o disposto na Portaria STN nº 896, de 31/10/2017, a qual estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação por meio do
Siconfi, verificamos mediante o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC (SEI 0806019), que o ente homologou as informações constantes da referida
Portaria.
12. Em atendimento aos preceitos da Portaria STN nº 756, de 18/12/2015, o Ente inseriu e finalizou as informações relativas às dívidas públicas interna e externa de que tratam o§ 4° do art.
32 da LRF e o art. 27 da RSF nº 43/2001 mediante o preenchimento do Cadastro da Dívida Pública (COP) no SADIPEM (SEI 0406775 e SEI 0806007).
13.

Quanto ao atendimento do art. 51 da LRF, considera-se que o Estado encaminhou suas contas ao Poder Executivo da União (SEI 0806019).

14. Em relação à adimplência financeira com a União quanto aos financiamentos e refinanciamentos concedidos e às garantias honradas, o Ente encontra-se adimplcnte nesta data conforme
consulta ao Sistema de Acompanhamento de Haveres de Estados e Municípios (SAHEM), instituído por meio da Portaria do Ministério da Fazenda nº 106, de 28/03/2012, e disponível no
endereço sahem.tesouro.gov.br (SEI 0806036).
15. Em consulta à relação de mutuários da União situação cm 14/06/2018 (SEI 0806311), verificou-se que o Ente consta da relação de haveres controlados pela Coordenação-Geral de
Haveres Financeiros (COAFI). Em decorrência disso, consultou-se a Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM), que, conforme M'emorando
SEI nº 20/2018/GEAFI 1/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 26/03/2018 (SEI 0673371 ), atestou que a operação em análise não constitui violação dos acordos de refinanciamento firmados com
a União, nos termos do inciso IV do art. 5° da RSF nº 43/2001. Informação válida até 30/09/2018.
O

DESPESA DE PESSOAL
16. Relativamente às despesas corn pessoal, verificou-se na Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-i'A), de 14/06/2018 (SEI 0793040), que aquele órgão segue a orientação
disposta na Resolução nº 16.769/2003-TCE/PA (SEI 0849297), que autoriza a exclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a folha de pagamentos dos servidores estaduais do
cômputo das despesas de pessoal. Dessa forma, na referida certidão é atestado que, seguindo o contido na Resolução supracitada, os poderes e Órgãos do Estado do Pará não extrapolaram os
seus respectivos limites máximos para gastos com pessoal nos terceiros quadrímestres de 2015, 2016 e 2017, além do !º quadrimestre de 2018.
17. De outra forma, o Estado do Pará apresentou na aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo" do SADIPEM a apuração das despesas de pessoal do 1º quadrimestre de 2018 para cada
poder e órgão (SEI 0792770, fls. 23-24) segUindo o disposto na LRF e no Manual de Dcmotistrativos Fiscais (MDF) da STN, onde as despesas com o IRRF são consideradas 11a apuração da
despesa de pessoal. Conforme essa apuração, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios descumpriram o limite máximo para essa despesa em relação à RCL.
18. Adicionalmente, o Estado do Pará encaminhou quadros demonstrativos com as despesas de pessoal dos Poderes e Órgãos, em posições quadrimestrais, desde o 2º quadrimestre de 2016
até o 1º quadrimestre de 2018 (SEI 0643292 e SEI 0793340), onde são consideradas as despesas com o IRRF nas despesas de pessoal. Conforme esses quadros, verifica-se que a Assc.mbleia
Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios descumpriram o limite máximo dessa despesa em relação à RCL em todo o referido período, não atendendo, portanto, ao art. 23, combinado
com o art. 66, ambos da LRF, pois extrapolaram sistematicamente os limites de despesas com pessoal nos últimos cinco quadrimcstres.
19. Assim, diante do descumprimento de limites de despesa. com pessoal observado por esta Secretaria e considerado que o exercício financeiro de 2018 é o último ano do mandato dos
Chefes do Poderes Executivo e Legislativo Estadual, em deve ser observado o disposto no § 4º do art. 23 da LRF, esta Secretaria entendeu serem aplicáveis ao Ente, de forma imediata, as
sanções previstas no§ 3° do art. 23 da LRF:

"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art.20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, .,em prejuízo das medidas previstas no art.22, o
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências prevl,tas nos §§ 3° e
4ºdo art. I 69 da Constituição.
§ I º No caso do inciso Ido§ 3º do art. I 69 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.
§ 2° É.facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequaç·ão dos vencimentos à nova carga horária.

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
ll • obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
lll - comratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ilo refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com .pessoal

§4" As restrições do§ 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder oü órgão
referidos no art. 20.
(. ..)

66.

Art.
Os prazos estabelecidos nos arts. 23,31 e 70 seríío duplicados no caso di! crescim~nto reaiÚ.xoOu nega/jvo dô Produtolntemo Bruto (J>IB)naciona/, regional ou estadual
por pei•íodo igual ou superioi· a quatro trimestres." (Grifo nosso)
20.
Tendo em vista a comunicação feita por esta STN acerca da impossibilidade cm dar prosseguimento à análise das operações de crédito em tramitação até que o Ente Federativo
comprovasse o cumprimento dos limites de pessoal, conforme determinado pelo § 3° do artigo 23 da LRF,este recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), obtendo tutela provisória na Ação
Cível Originária (ACO) 3.133, de 21/06/2018 (SEI 0840666), em que o Ministro Rciaior Gil mar Mendes deferiu liminar nos segUintes termos:

~(~J.m<Jira a tutela~. tão somente P.JWLl/1/e o descumprimento da Lei de Re,pon<qbiüdade Fisca{,..l1!J..JII.I.Uil/<ge aos limites de g ~ , . f l J J r pane da Am!mh/eia
l&gi<lativa e do Tribunal de Contas dos Município.< do Estado do Par4, lWU{}llfjg1JEU111pecüho à ,ealizaçíJQ..dup.J:J:ações de crédito que envolva o Estgdo do Pará.
R~forço que a có1icessão desta liminar não significa qüe a União deverá necessariamente avalizar as operações, mas somente prosseguir na análise dos demais requisitos. "
21
Diante da decisão obtida a favor doEstado, foire~lizadaconsulta à Advocacia Geral daUnião (AGU), por intennédio do Ofício SEl nº 842/2018/COPEM/SURlN/STN-MF, de
26/06/20 18 (SEI 08407 13), solicitando.o posicionamento daquele órgão jurídico quanto ao alcance eaforça executória dess_a decisão.
22.
A AGU, por sua vez, expediu o Parecer de Força Executôría nº 98/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 29/06/2018 . (SEI 0840849), _com o _seguinte posicionam~nto em relação aos ·
questionamentos realizados:

"4.

Estes foram os contratos listados na petição inicial:
"O Estado do Pará está negociando 04 (quatro) contratos de empréstimo com os seguintes agentes financeiros e respectivas quantias:
1. BID - Banco lnteramericano de Desenvolvimento: US$a35.100.000,00 (trinta e cinco milhões.e cem mil de dólares americanos), correspondentes, nos dias de hoje, a
R$-I 32.327.000,00 (cento e• trinta e dois milhões, trezentos e vinte e sete mil reais) --financiamento do Programa PROF!SCO. ll, programa de apoio à gestão e integração
dos fiscos do Brasil. Trata-se de linha de crédito especifica para modernização da administração fazendária dos Estados. A negociação para contratação da operação de
crédito foi autorizada pela União. por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, que a campanha todo o processo juntamente com o Estado e o banco financiador A
capacidade de endividamento e austeridade fiscal do Estado receberam manifestação favorável, tendo a negociação para operação de crédito sido autorizada pela
Recomendação n. º 071012 I /20 I 7 do COFIEX/Mínistério do Planejamento. O empréstimo foi aprovado pêlo agente financiador - BID. Os contratos de empréstimo,
garantia e contragarantia estão aptos à assinatura (ANEXO OI)

(..)
JO.

Dito isso, passa-se à análise dos questionamentos específicos sobre o tema:
a) a liminar obtida pelo Estado do Pará na ACO 3133 alcança todas as operações de crédito listadas no parágrafo l deste Oficio, bem como quaisquer outras operações
que vierem a ser pleiteadas pelo ente?

as

E,n que pese. a decisão em análise não tenha fei(o. menção expressa às operações de crédito
quais teria vigência, é certo qué Opedido coftSignado na. exordial
vincula o pedido aos contratos alí listados. Sendo assim, em atenção ao princípio da vinculação ao pedido, tem-se que a liminar obtida pelo Estado do Pará alcança tão
somente os contratos referidos em sua petição inicial (transcritos no item 4 desta manifestação). De outra/Orma, estar-se~ia diante de decisão extra petita.

b) considerando que foi detectada a extrapolação do limite de despesas com pessoal da Assembleia Legislativa no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do
titular do referido órgão, a decisão liminar contida 11a ACO 3133 também tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art.23, § 4º da LRF?
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Sendo assim, embora o§ 4" do art. 23 da LC 101/2000 não tenha sido objeto do decisum, é possível deduzir que, por decorrência lógica. tais restrições também
não
poderiam ser impostas no caso de descumprimento do limite de gasto com pessoal por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Município
do Pará na
primeira qttadrimestre da último ano do mandato do titular cio Poder Executivo do mesmo Estado.

( .... )
12.

Ante o exposto, concluo que a decisão liminar proferida na ação civil originária nª 3. J33 temfórça executória e deve ser cumprida nos termos deste
parecer.n

23. Assim, considerando que a operação de crédito com o BID objeto deste Parecer se encontra na relação das operações de crédito objeto da petição do
Estado, esta se encontra amparada
pela decisão liminar proferida na ACO nº 3. 133.
24. Por oportuno, é importante registrar que o Estado do Pará possuía medida liminar contra a União, proferida pelo STF no âmbito da Ação Cautelar
(AC) nº 1.637, apensado à ACO nº
1.023, no sentido de afastar a aplicação do disposto no art. 23, § 3° da LRF, na verificação do cumprimento de limites e condições para a contratação de operações
de crédito e para concessão
de garantia da União ao Estado do Pará.
25. Porém, após decisão monocrática de 10/08/20 17 (SEI 0849512), proferida pelo famo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, e do Acordão de 24/11 /2017 (SEI
0849516), exarado pelo Tribunal
Pleno do STF na ACO nº 1.023, que confirmou a decisão monocrática, houve a restrição dos efeitos da medida liminar concedida na AC nº 1.637. Tal entendimento
foi apresentado no Parecer
n.000035/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 26/02/2018 (SEI 0460372), em que a Secretaria-Geral de Contencioso (SGCT) da AGU concluiu:
"( ..) Nesse sentido, vê-se que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento pela impossibilidade de aplicação de sanções ao
Poder Executivo estadual por
atos ele desrespeito a limites orçamentários praticados pelo Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e das entes da Administração
Pública indireta.
Entretanto, a Corte Suprema, no presente caso, restringiu os efeitos da decisão 'exçlusivamente em relação à inobseYVânçia do limite esnecifico de desfl.e.rn
de Jl.essoal n.eln Ministério
Público estadual e pelo Ministério Público junta ao TCE. relativos aos três relatórios g:uadrimestrais de 2006', não abarcando outras hipóteses.

Dessa forma, o acórdão em análise não afastott a aplicação da disposto 110 § 3°, do art. 23 da LRF deforma irrestrita, mas apenas com relação às apontadas
especificidades da caso
concreto." (grifos no original)

26. Registre-se que a AC nº 1.637 teve decisão de extinção da cautelar sem julgamento de mérito em 02/03/2018 (SEI 0849520) e seu trãnsito em julgado
ocorreu em 24/05/2018 (SEI
0849551). A ACO nº 1.023, por sua vez, transitou em julgado na data de 27/02/2018 (SEI 0849553).
27. ASGTC, a pedido desta Secretaria, também se manifestou, por meio da Nota n. 00240/20 18/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 28/05/2018 (SEI 0842506),
em relação às operações de crédito
contratadas anteriormente à referida decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes:
"Nesse contexto, vê-se que a decisão proferida na ACO nº J.023/PA não impós a retroação dos SettS ~feitos às operações cujas ver/ficações do cumprimento
de limites e condições
tenham sido concluídas por força de liminares concedidas no âmbito da AC 11º 1.637/PA, tendo em vista que, co~firmando a liminar concedida nos autos
daquela ação cautelar, o
Ministro relatar da ACO nº 1.023/PA apenas determinott a sua retificação quanta ao cômputo do IRRF no cálculo do limite de despesa de pessoal."

III - REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO
28. No que se refere aos aspectos atinentes à concessão da garantia da União, dispostos na LRF, nas Resoluções do Senado Fede.ral nº 40/2001, 43/200
l e 48/2007 e na Portaria MEFP nº
49711990, este parecer trata estritamente:
a. da verificação do cumprimento, pelo interessado, dos requisitos legais e nonnativos obrigatórios para a obtenção da garantia da União indicados na seção
III.1 ; e
b. da instrução do processo relativamente a seus riscos e demais infonnações indicadas na seção 111.2, considerada subsídio necessário para que o Secretário
do Tesouro Nacional se
manifeste expressa e conclusivamente, de acordo com sua avaliação, sobre a oportunidade e conveniência da concessão da garantia da União, relativamente
aos riscos para o Tesouro
Nacional.
HI.l - REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS PARA CONCESSÃO DA GARANTIA DA UNIÃO

29. Entende-se que a verificação do cumprimento dos arts. 10, II, "c", e 11, parágrafo único, "j" e "1", da RSF nº 48/2007, foi realizada e atendida no item
"li. VERIFICAÇÃO DE LIMITES
E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" deste Parecer.
RECOMENDAÇÃO DA COFJEX
30. A Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), por meio da Recomendação nº 07/0121 (SEI 0264032) de 28/04/2017, autorizou a preparação
do programa com financiamento no
valor de até USS 35. 100.000,00, provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com contrapartida de até US$ 3.900.000,00.
DÍVIDA MOBILIÁRIA
31. Relativamente à observância do limite da dívida mobiliária do Ente garantido, confonne estabelecido no art. 10, inciso 11, alínea "e" da RSF nº 48/2007,
é de se informar que, até a
presente data, o Senado Federal, no âmbito de sua competência constitucional, ainda não dispôs sobre os limites da referida dívida mobiliária de estados,
municípios e Distrito Federal.
Entretanto, confo,mc definido nas RSF nº 40/2001 e 43/2001, a dívida pública consolidada inclui a dívida mobiliária, tendo sido o limite da primeira atestado
no parágrafo 5° deste Parecer.
OPERAÇÕES POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
32.
No que tange ao limite referente às operações por antecipação de receita orçamentária, verificou-se, a partir do Demonstrativo das Operações de Crédito
constante do RGF do !º
quadrimestre de 2018 (SEI 0794326, fl. 13), que o Ente não possui valores contratados em operações dessa natureza.
RESTOS A PAGAR
33. Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar, consoante artigos 40, §2º e 25, inciso IV, alínea e, ambos da LRF,
combinados com o disposto na
alínea "e" do inciso li do art. 10 da RSF nº 48/2007, é entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), confonne exarado no Parecer
PGFN/COF nº 468/2008, que tais
limites referem-se, exclusivamente, ao art. 42 da LRF, único limite legal existente para tal efeito. O referido art. 42 dispõe o seguinte:
Ar/. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referida no ar/. 20. nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa
que não possa ser C1tmprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caüa para este efeito.
PGrágrafo único. Na ·determinação dll disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar ai.é o final do
exercício.
34. Dessa fonna, segundo Declaração do Chefe do Poder Executivo (SEI 0792770, fl. 26), o Ente não contrairá, nos dois últimos quadrimestres de seu
mandato, obrigação de despesa que
não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito.
INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA E NO PLANO PLURIANUAL

35. A Declaração do Chefe do Poder Executivo, assinada digitalmente no SADIPEM em 20/06/2018 (SEI 0792770, fls. 21-28), informa que a operação
em questão está inserida no Plano
Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 2016-2019, estabelecido pela Lei estadual nº 8.335, de 29/12/2015. A declaração citada infonna ainda que constam
da Lei estadual nº 8.587, de
28/1212017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2018, dotações necessárias e suficientes para a. execução do Programa cm tela,
quanto ao ingresso dos recursos,
ao pagamento dos encargos e ao aporte de contrapartida.
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - CONTRATAÇÃO E CONTRAGARANTIAS
36. A Lei estadual nº 8.553, de 20/1 1/2017 (SEI 0183862), autoriza o Poder Executivo a contratar a presente operação de crédito e a vincular, como contragarantias
à garantia da União, as
cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias estabelecidas no artigo 155, nos tennos do § 4°
do artigo 167, todos da Constituição
Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.
GASTOS MÍNIMOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO
37. O Tribunal de Contas competente, mediante Certidão emitida em 14/06/2018 (SEI 0793040), atestou para os exercícios de 2016 e 2017 o cumprimento
do artigo 198 da Constituição
Federal. Adicionalmente, a mesma Certidão atestou para o exercício de 2017 o cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal. Ademais, o Chefe do
Poder Executivo, em Declaração
preenchida e assinada eletronicamente no SADIPEM, atestou o cumprimento dos artigos citados para o exercício de 2017 (SEI 0792770, tls. 25-26).
EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
38. Sobre o cumprimento do art. 11 da LRF relativo aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, a Certidão do Tribunal de Contas competente informa
que houve pleno cumprimento das
competências tributárias pelo Ente (SEI 0793040).
DESPESAS COM PESSOAL
39.

Relativamente às despesas com pessoal, entende-se atendido o requisito legal conforme análise constante nos parágrafos 16 a 27 deste parecer.
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40. A Lei nº 11.079/2004, alterada pela Lei nº 12.766/2012, q11e institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP) no âmbito dos Poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, estabelece, em seu art. 28, que a União não poderá conceder garantia aos demais entes caso a soma das despesas de caráter continuado derivadas
do conjunto das parcerias por eles contratadas tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos
subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.
41. A esse respeito, o Ente atesta no SADIPEM, por meio da Declaração do Chefe. do Poder Executivo, de 14/05/2018, que n.ão firmou, até aquela data, contrato na modalidade de PPP (SEI
0792770, fl. 26), o que corrobora a informação constante em seu RREO relativo ao 2° bimestre de 2018 (SEI 0794231, fl. 32°33).
LIMITE PARA A UNIÃO CONCEDER GARANTIAS
42. Quanto à observância do limite para a União conceder garantias, é de se informar que há margem para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro do limite estabelecido no artigo
9º da RSF nº 48/2007. Conforme as informações contidas no Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores do Relatório de Gestão Fiscal da União relativo ao 1º quadrimestre de
2018 (SEI 079951 I, fl. 8), o saldo total das garantias concedidas pela União encontra-se em 38,26% da RCL.
CAPACIDADE DE PAGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL
43. De acordo com o previsto no inciso li do art. 12 da Portaria MF nº 501/2017, a operação de crédito de que trata este parecer é elegível, relativamente aos riscos do Tesouro Nacional, à
garantia da União, por ser contratada junto a organismo multilateral de crédito com a finalidade de financiar projeto de investimento para melhoria da administração das receitas e da gestão
fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal.
CONTRAGARANTIAS À GARANTIA DA UNIÃO
44.
Em cumprimento ao art. 40, § !º da LRF, e art. 10, inciso Ili, da RSF NºA8, foi realizada pela COAFI a.análise da suficiência das contragarantias à garantia da União, segundo a
metodologia estabelecida na Portaria MF nº 501/2017. Conforme informação consignada no Memorando SEI nº 41/2018/GECEM 1/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 05/07/2018 (SEI
0850013, fls. 3-7), as contragarantias oferecidas pelo Ente são consideradas suficientes para ressarcir a União, caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação.
CUSTO-BENEFÍCIO, CONDIÇÕES FINANCEIRAS e FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO
45.
Entende-se que o Parecer Técnico (SEI 0643160), em conformidade com a Nota nº 436/2013-STN/COPEM (SEI0798847), juntamente com os dados básicos e as abas "Dados
Complementares" e "Cronograma Financeiro" preenchidas no SADIPEM (SEI 0792770, fls. 2, 8-10), atendem ao disposto nos incisos V e VI do art. 3° da Portaria MF 497/1990.
ADIMPLÊNCIA COM A UNIÃO
46.

Em relação à adimplência financeira com a União, cumpre informar que, na presente data, o Ente se encontra adimplente, conforme já mencionado no parágrafo 14 deste pareceL

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
47. Quanto à adimplência do ente relativamente ao pagamento de precatórios, em atendimento ao disposto
verificação da adimplência deverá ser feita por ocasião da assinatura do contrato de garantia.
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art. 97, inciso IV, alínea a, e no art. 104, Parágrafo Único, ambos do ADCT, a

REGISTRO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - ROF
48.

Verificou-se que a operação de crédito sob análise está inscrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Eletrônico (ROF) nº TA821599 (SEI 0805990).

CUSTO EFETIVO DA OPERAÇÃO
49. A Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública - CODIP, tendo em vista o disposto no Capítulo lil da Portaria MF 501/2017, manifestou-se favoravelmente quanto ao custo da
operação, por meio do Memorando SEI nº 69/2018/GEOPE/CODIP/SUDIP/STN-MF (SEI 0821390, fls. 3-4), de 26/06/2018. O custo efetivo da operação foi apurado em 4,20% a.a. para
uma duration de 11,79 anos. Considerada a mesma duration, o custo de captação estimado para emissões da União em dólares é de 6,51 % a.a., portanto, superior ao custo efetivo calculado
para a operação. Nessa condição, não há restrição para eventual inclusão de cláusula contratual que permita a securitização da operação de crédito, conforme deliberação do Grupo Estratégico
do Comi te de Garantias da STN registrada na ata de sua 11' Reunião (SEI 0827712).
MINUTAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE GARANTIA
50. Em atendimento ao art. 3º, VIII, da Portaria MEFP nº 497/1990, estão presentes no processo as minutas do contrato de financiamento (SEI 0197042, fls. 4-19, e SEI 0197054) e de
garantia (SEI 0197042, fls. 20-24).
ATRASOS E HONRAS DE AVAL
51. Tendo em vista o disposto nos incisos I e II do artigol3 da Portaria Mi' 501/2017, foi realizada consulta ao Relatório Semanal de Honras de Aval, emitido pela Gerência de Controle de
Obrigações da Dívida Pública (GECOD) da Coordenação-(ieral de Contrnle da Dívida l'úbiica (CODJV), com posição cm ó6/07/2018 (SEI 0798825), em que foi verificado não haver, cm
nome do Estado do Pará, registro referente à honra de garantia pela União a operações de crédito poreste reaHzadas ou registro de pagamentos em atraso de parcelas de operação de crédito
com garantia da União que sejam impeditivos a concessão de garantia da União a novos contratos de financiamento do Ente.

111,2 · INFORMAÇÕES Rl/,LATIVAS AOS RISCOS J>ARA ú TESOURO NACIONAL
ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
52. Encontram-se no processo as minutas do contrato de empréstimo (SEI 0197042, fls. 4-19), das Condíções Gerais do contrato (SEI 0197054) e do contrato de garantia (SEI 197042, fls,
20-14) referentes à operação pleiteada. Em relação aos riscos para o Tesouro Nacional, destacam-se. os pontos abaixo, os quais refletem condições normalmente aceitas pelo Ministério da
Fazenda em operações com organismos multilaterais.

Prazo e condições para o primeiro desembolso
53. As condições prévias ao primeiro desembolso estão descritas na Cláusula 3.01 das Disposições Especiais do contrato (SEI 0197042, fl. 8) e no Artigo 4.01 das Normas Gerais (SEI
O197054, fl. 14). O Estado do Pará terá um prazo de 180 dias a partir da entrada em vigência do contrato para cumprir as condições prévias ao primeiro desembolso estipuladas.
54. Por sua vez, o Governo Federal exige que ó BID informeocumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso pelo Estado. Essa exigência constirui condicionante à
assinatura do contrato de garanha entre o Governo Federal e esse organismo multilateral. A condicionante minimiza os riscos para o Tesouro Nacional, uma _v ci que o Estado do Maranhão não
incorrerá em pagamento desnecessário de comissão de compromisso e estará apto a iniciar a execução do projeto logo após a formalização do contrato de empréstimo.

Vencimento antecipado da dívida e cross default
55. A minuta do contrato prevê circunstâncias cm que o B[D terá direifode declarar o vencimento antecipado do empréstimo por razões financeiras e não-financeiras, conforme estabelccidó
nos Artigos 8.01 e 8.02 das Nonnas Gerais, CAPÍTULO VIII (SEI 0197054; fls. 32-33).
56. Adicionalmente, a minuta do contrato prevê o cross default com outros contratos do ente com o BID, confonne estabelecido nos itens (a) e (c) do artigo 8.()1 (SEI 0197054, fl , 32), e no ·
item (a) do artigo 8.02, das Normas Gerais (SEI 0197054, fl. 33).
57. A respeito destas hipóteses, cumpre informar que a Secretaria do Tesouro Nacional acompanha o pagamento de todos os empréstimos garantidos pela União, de forma a evitar que seja
declarado o vencimento antecipado de uma dívida pelo não pagamento de uma obrigação financeira. No entanto, a respeito das hipóteses de vencimento antecipado por razões não financeiras,
cumpre informar que tal risco não é gerenciável por parte da STN.
58.
Cabe esclarecer, também, que o BID acompanha periodicamente a execução dos projetos a fim de assegurar-lhes o desenvolvimento satisfatório. Também exige que os mutuários
apresentem relatórios semestrais com relação à execução dos projetos em seus aspectos técnicos e financeiros, assim como realização de auditoria externa. No entanto, cumpre informar que a
STN não acompanha a execução dos projetos.
AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE GARANTIAS
59.
Em 21/12/2015, 1nediante a Portaria STN nº 763, foi instituído, no âmbito do Tesouro Nacional, o Comitê de Garantias, fórum colegiado interno que tem como objetivo subsidiar a
atuação da STN no que se refere à concessão de garantias da União. A Portaria STN nº 109, de 25/02/2016, aprovou o regimento interno do referido Comitê, atribuindo a seus Grupos
Técnicos a avaliação técnica e a deliberação acerca da admissibilidade dos pleitos de concessão de garantia.
60.
O Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da STN entendeu, em sua 5' Reunião Extraordinária, ocorrida em 05/05/2016 (SEI 0850072), que, até que haja
definição sobre procedimentos em atendimento ao Art. 40 do RI-CGR, as operações externas, financiadas por Organismos Multilaterais, que tenham contragarantias suficientes, tenham
Capacidade de Pagamento A, B ou C* (C* somente com pronunciamento favorável do Secretário do Tesouro Nacional, conforme art. 9º da Portaria MF nº 306/2012), e cumpram os demais
limites e condições da legislação, conforme análise da COPEM, estão recomendadas, condicionadas à manifestação favorável da Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública (CODIP)
quanto ao custo de cada operação individualmente.
61. Cabe esclarecer que a Portaria MF nº 306/2012 foi revogada pela Portaria MF nº 501/2017, em que foi definido, no inciso l do art. 12, que são elegíveis à concessão dê garantia da
União, relativamente ao risco do Tesouro Nacional, operações de crédito que, além de atenderem aos artigos 7° e 9° daquela Portaria, sejam contratadas junto a organismos multilaterais de
crédito ou instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a finalidade de financiar projetos de investimento para melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal,
financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal.
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63.
Assim, considerando a elegibilidade da operação, conforme Portaria MF nº 501/2017, art. 12 11, bem como a manifestação favorável da CODJP, a operação
em análise é elegível à
garantia da União nos termos da deliberação da 5' Reunião Extraordinária do Grupo Técnico e do inciso II do art. 12 da Portaria MF nº 501/2017.
64. Registre-se que em 23/05/2018 foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional nº
01, de 10/04/2018, com previsão, em
seu artigo 1°, de vedação à concessão de garantia da União à operação de crédito cujo contrato de financiamento contenha cláusula com previsão de
vencimento antecipado decorrente de
inadimplência ou descumprimento de obrigação do mutuário em outros contratos de financiamento que não sejam garantidos pela União, com vigência a
partir de sua publicação.
65. Tal vedação teria por consequência impactar as cláusulas contraruais da presente operação de crédito relatadas na seção "Vencimento antecipado da
dívida e cross default" deste Parecer.
Entretanto, na 16' Reunião do Grupo Estratégico do referido Comitê ocorrida cm 28/05/2018, o colegiado decidiu pela revogação da citada Resolução,
conforme ata juntada ao processo no
documento SEI 0830448. Assim, não há impedimento para a celebração do contrato da presente operação de crédito.
REGIME DE RÉCUPERAÇÃO FISCAL DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 159/2017
66. Em 22 de maio de 2017, foi publicada a Lei Complementar - LC nº 159, de 19 de maio de 2017, que institui o Regime de Recuperação Fiscal -- RRF
dos .estados e do Distrito Federal DF. Dentre os dispositivos constantes dessa LC, destaca-se o artigo 17, o qual, em suma, impede a União de executar contragarantias, durante a vigência
do RRF, em caso de inadimplência em
operações de crédito que sejam por esta garantidas e que foram contratadas anteriormente à homologação do pedido de adesão do ente ao refendo Regime.
67. Ao estabelecer esse mecanismo, o mencionado artigo implica em uma elevação dos riscos a que o Tesouro Nacional está sujeito ao conceder garantia
em operações de crédito de estados
e Distrito Federal após a publicação da citada Lei Complementar, caso da operação de crédito objeto deste Parecer. Assim, faz-se relevante salientar que
a concessão da garantia da União para
o presente caso eleva o montante total de dívidas garantidas que podem vir a ser honradas pela União sem a execução imediata da contragarantia,
nos termos do artigo 17 da citada Lei
Complementar, caso o ente tomador do recurso faça adesão ao RRF.
68. Ainda no que tange ao RRF, o art. 13, inciso III, da Portaria MF nº 501/2017, veda a concessã9 de garantia da União a novos contratos de financiamento
de entes que apresentarem
elevado tisco de aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, verificado mediante o atingimento cumulativo de pelo menos 90% dos três requisitos constantes
nos incisos I, II e III, do caput do
art. 3° da LC nº 159/2017. De acordo com o Memorando nº 41 /2018/GEAFI V/COREM/SURIN/STN-M F (SEI 0804165, tls. 2-3), a COREM apurou
que se encontra em risco de aderir ao
RRF o Estado de Minas Gerais. Dessa forma, a operação em comento não se enquadra na vedação do citado inciso llI do artigo 13 da Portaria MF nº 501/2017.
IV. CONCLUSÃO
69. Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a verificação dos limites e condições constantes da RSF n' 43/2001,
o Ente CUMPRE, por força
de decisão judicial, os requisitos prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o art. 32 da LRF, amparado pela Tutela Provisória na
Ação Cível Originária 3. l 33 , de
21 /06/2018 (SEI 0840666), e pelo Parecer de Força Executória nº 98/2018/ ASSSGCT/SGCT/AGU, de 29/06/2018 (SEI 0840849).
70. Em relação à garantia da União, tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, entende-se que o Ente CUMPRE, por força
de decisão judicial, amparado pela
Tutela Provisória na Ação Cível Otiginátia 3.133, de 21/06/2018 (SEI 0840666), e pelo Parecer de Força Executória nº 98/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU,
de 29/06/2018 (SEI 0840849), os
requisitos legais e normativos apontados na seção 111.1, necessários para a obtenção da garantia da União, que fica condicionada:
a. ao cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso;
b. à verificação, pelo Ministério da Fazenda, do disposto no§ 5º do art. l " da Portaria MF nº 151 , de 12/04/2018; e
e. à formalização do respectivo contrato de contragarantia.
71. Ressalte-se que deverá ser observado o disposto no inciso VI do artigo 21 da RSF nº 43/2001 e no § 4° do artigo I Oda RSF n' 48/2007.
72. Considerando o disposto no § 1º, do art. 1º, da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018, o prazo de validade da verificação de limites e condições para
contratação da operação de crédito e
para a concessão de garantia pela União é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir de 06/07/2018, uma vez que operações de crédito contratadas
pelos Estados com organismos
multilaterais de crédito com a finalidade de financiar projetos de investimento para amelhotia da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira
e patrimonial, no âmbito de programa
proposto pelo Poder Executivo Federal (PROFISCO) são excepcionadas dos limites de endividamento previstos nos incisos !, II e Ili do art. 7º da RSF
nº 43, de 2001. Entretanto, caso a
operação não seja contratada até 31/12/2018 e o referido prazo de validade esteja vigente, será necessária análise complementar desta STN, nos termos do
§ 2° do art. l º da Portaria MF nº 151 ,
de 12/04/2018.
73.
Encaminhe-se o presente pleito pára manifestação conclusiva do Secretário do Tesouro Nacional, acerca da oportunidade e conveniência da concessão
da garantia da União,
relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, nos termos do art. 6°, 1, "a" da Portaria MEFP nº 497/1990.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Ruy Takeo Takahashi

Documento assinado eletronicamente
Helena Cristina Dill

Auditor Federal de Finanças e Controle

Gerente da GEPEX/COPEM

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.

Documento assinado eletronicamente
Marcelo Callegari Hoertcl
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente

Renato da Motta Andrade Neto
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Secretário do Tesouro Nacional.

Documento assinado eletronicamente
Pricilla Maria Santana
Subsecretária de-Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Em relação à manifestação sobre oporrunidade, conveniência e viabilidade, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, da garantia
ora analisada, entendo que a presente
operação de crédito deva receber a garantia da União. Encaminhe-se o processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN para as providências
de sua alçada
Documento assinado eletronicamente

Mansueto Facundo de Almeida Júnior
Secretário do Tesouro Nacional
Documento assinado eletronicamente por Ruy Takeo Takahashi, Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 06/07/2018, às 11:01, conforme horário oficial
de Brasília, torn fundamento
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Documento assinado eletronicamente por Helena Cristina Oill, Gerente, em 06/07/2018, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto

nº 8 539-

de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Callegari Hoertel, Coordenador(a), em 06/07/2018, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6 2, § 12 , do
Decreto n• 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Coordenador(a)-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios, em 06/07/2018, às 11:31, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6•, § 1•, do Decreto n• 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pricilla Maria Santana, Subsecretário(a} de Relações Financeiras Intergovernamentais, em 06/07/2018, às 11:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 12, do Decreto n2 8 539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mansueto Facundo de Almeida Junior, Secretário(a) do Tesouro Nacional, em 06/07/2018, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no art. 6 2,

§

1•, do Decreto n• 8.539. de 8 de outubro de 2015.

~l!I
i

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site h!!g://sei.fazenda.gpv.br/sei/controlador externo.QhP.:?acao-documento cqnferir&id orgao acesso externo-O, informando o

código verificador 0850491 e o código CRC 1A589791.

Referência: Processo n" 17944.102243/2017-81

SEI n' 0850491

Criado por ruy.takahashi, versão 5 por ruy.takahashi em 06/07/2018 11:00:43.
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06/07/2018

Memorando SEinº41/2018/GECEM I/COAFI/SURIN/STN~MF

Ao Senhor Coordenador-Geral da COPEM

Assunto: Cálculo de suficiência de contragarantia. Portaria nº 501, de 23/11/2017. Estado do Pará.
Referência: Ao responder este Memorando, favor indicar expressamente o Processo nº l 7944.102038/201804.

1.
Referimo-nos ao Memorando SEI nº 311, por meio do qual foi solicitada, nos termos do art. 7º
da Portaria nº 501, de 23 de novembro de 2017, a verificação do cumprimento dos requisitos necessários à
obtenção da garantia da União para operações de crédito pleiteadas pelo Estado do Pará, tendo em vista a a
atualização no SADIPEM do cronograma financeiro da operação de crédito a ser contratada com a
Corporação Andina de Fomento (Processo 17944.101797/2018-41 ), ocorrida após a manifestação dessa
Coordenação'-Geral feita pelo Memorando SEI nº 39/2018/GECEM I/COAFI/SURIN/STN-MF, de
02/07/2018.
2.
Assim, com a atualização informada, de acordo com a metodologia presente na Portaria em
questão, têm-se, para o ente federativo nas operações citadas:
a) Margem

R$ 12.768.753.518,53

b) OG

R$

37.735.521,04

3.
Assim, tendo em vista que o valor da 'Margem' é superior ao valor da 'OG', são consideradas
suficientes as contragarantias oferecidas nos termos do arL 7° da Portaria nº 501/2017 pelo Estado do Pará.
4.
Ademais, cabe salientar que a atual análise está posicionada nesta data, sendo subsidiada por
dados de receitas pertencentes ao Balanço Anual referente ao ano de 2017, extraído 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 obtidas do SADIPEM. As taxas de
câmbio utilizadas na conversão para reais .. de operação em moeda estrangeira seguiram as orientações
contidas no art. 7° da Portaria nº 501/2017 e no art. 2° da Portaria nº 1.049/2017.

5.
Da mesma forma, 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.
Anexos:
I - [MARGEM e OG] (SEI nº 0846151).

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente
RAFAEL SOUZA PENA
Coordenador de Haveres Financeiros
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SEI/MF - 0846151 - Memorando

Documento assinado eletronicamente por Rafael Souza Pena, Coordenador(a) de Suporte aos
Haveres Financeiros, em 05/07/2018, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
httR://sei.fazenda.gov. br/sei/controlador externo.RhP-1
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=O. informando o código verificador 0846151 e
o código CRC 2C86DA59.

Referência: Processo nº 17944.102038/2018-04.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE HAVERES FINANCEIROS - COAFI

CÁLCULO DA MARGEM DE CONTRAGARANTIA
ENTE:
VERSÃO BALANÇO:
VERSÃO RREO:

Balanço Anual (DCA)

Balanço Anual (OCA) de 2017
10.669 .644.260, 79

RECEITAS PRÓPRIAS
ITCD
1.1.1.2.07.00.00
ICMS
1.1.1.3.02.00.00
IPVA
1.1.1.2.05.00.00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
FPE
1. 7 .2.1.01.01.00
IP I EXPORTAÇÃO (UF)
1.7.2.1.01.12.00
IRRF
1.1.1.2.04.00.00
3.2.00.00.00.00
DESPESA COM SERVIÇO DA DÍVIDA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.00.00.00.00
3.3.20.00.00.00
3.3.30.00.00.00
3.3.40.00.00.00
3.3.41.00.00.00
3.3.45.00.00.00
3.3.46.00.00.00

-º·-ºº-·-ºº-·º-

0- - 1 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
335
LEGAIS
3.3.60.00.00.00
3.3. 70.00.00.00
3.3. 71.00.00.00
3.3.73.00.00.00
3.3. 74.00.00.00
3.3.75.00.00.00
3.3. 76.00.00.00
3.3.80.00.00.00

1-----·--·

12. 768. 753.518,53

Margem

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 62 bimestre de 2017
ICMS

Total dos últimos 12
meses

IPVA

ITCD

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
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Total dos últimos 12
meses
Despesas Empenhadas

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

IRRF

Serviço da Dívida Interna

até o Bimestre (b)
Despesas Empenhadas
até o Bimestre (b)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

meses

121

Cota-Parte do FPE
Transferências da LC nQ 87 /1996

~----------- -Serviço da Dívida Externa

Total dos últimos 12
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Transferências Constitucionais e Legais

Margem
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INISTÉRIO DA FAZENDA
CRETARIA DO TESOURO NACIONAL
ORDENAÇÃO-GERAL DE HAVERES FINANCEIROS - COAFI
CÁLCULO DA OPERAÇÃO COM GARANTIA (OG)

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Operação nº 1

Operação nº 3

Operação nº 2

ntificação da operação de
' dito (nº e/ou credor) :

Identificação da operação de
créd ito (nº e/ou credor):

Identificação da operação de
crédito (nº e/ou credor) :

eda da operação:
lor da operação (USD - dólar
s EUA):

Moeda da operação:
Va lor da operação (USO - dólar
dos EUA):

Moeda da operação:
Valor da operação (USO - dólar
dos EUA):

xa de câmbio (R$/USD lar dos EUA):
ta da taxa de câmbio
/USD - dólar dos EUA):
tal de reembolsos(USOlar dos EUA):
meiro ano de reembolso:
imo ano de reembolso :

Taxa de câmbio (R$/USD dólar dos EUA):
Data da taxa de câmbio
(R$/USD - dólar dos EUA):
Total de reembolsos (USO -

Taxa de câmbio (R$/USO dólar dos EUA):

d. de anos de reembolso:
tal de reembolso em reais :
embolso médio(R$):

Total de reembolso em rea is:

Data da taxa de câmbio
(R$/USD - dólar dos EUA):
Total de reembolsos (USO dólar dos EUA):
Primeiro ano de reembolso :
Último ano de reembolso :
Qtd. de anos de reembolso :
Total de reembolso em reais:

Reembolso médio(R$):

Reembolso médio(R$) :

dólar dos EUA) :
Primeiro ano de reembolso :
Último ano de reembolso:
Qtd, de anos de reembolso :

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
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Meroorando SEI nº 69/2018/GEOPFJCODIP/SUDIP/SIN-MF

Ao Coordenador-Geral da COPEM

Assunto: Análise de Custo - Operação de crédito de interesse . do Estado do Pará com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento -BID.
Referimo-nos ao Memorando nº 290/2018/COPEM/SURIN/S1N/MF-DF (SEl nº 0802105),
1.
de 25/06/2018, o qualsolicita manifestação desta Coordenação-Geral .acerca do custo da operação de crédito
pleiteada pelo Estado do Pará com o Banco Interamericano de Desenvolvitnento (BID), no valor de US$
35.100.000,00 (trinta e cinco mifuões e cem mil dólares).
Após efetuar a análise, encontraroos mn custo efetivo para a operação de 4,20% a.a.,
2.
comduration de ll,79 anos, com base nas informações fornecidas pe)aCOPEM.
Informamos que o custo de captação estimado para emissões da União em dólares, com
3.
mesma duration, é de 6,51 % a.a., superior ao custo efetivo calculado paraa operação.
Deste modo, sob a análise de estrita responsabilidade dessa Coordenação-Gerat não vemos

4.

óbice à contratação sob as condições financeiras propostas,
Anexo, segue o fluxo de pagamentos da operação (SEI nº 0807246).

5.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente
LUIS FELIPE VITALNUNES PEREIRA

Coordenador-Geral da CODIP

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Vital Nunes Pereira,
Coorde11ador(a)-Geral de Operações da Dív.ida Pública, em 26/06/2018,
àsl9:57, conforme horário oficial de Brasína, com fundamento no art.. 6°, §
_ __ _.,,, 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

. r:C!! A autenticidade deste documento

pode ser conferida no site
: http://sei.fazenda.gov .br/sei/co ntro lado r externo .php?
acao=documento conferir&id orgao acesso · externo=0, informando o
~l~~ código verificador 0807036 e o código CRCF.F69A774.

~;i;~~;;

SEI nº 0807036

Referência: Processo nº 17944.102043/2018-17.
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Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública - CODIP
Gerência de Operações - GEOPE

Interessado

Estado do Pará

Credor

Nº Amortizações
Periodicidade

B10

Valor

35.100.000,00

Moeda

Carência (meses)***
Com. de Compromisso (a.a.)

uso

Data de início*

28/06/2018
25,0

Prazo Total (anos)

40
Semestral
66
0,75%
1,00%

Com. de Abertura (flat)
Com. de Avaliação
Indexador

$

Libor 3m
0,90%
0,90%
306

Spread 1
Spread 2
Início do Spread 2

* Data considerada, para efeitos de simplificação dos cálculos, como data hipotética de assinatura e de pnme1ro
desembolso (hipótese mais conservadora).

** Data de referência das estimativas das curvas de juros utilizadas no cálculo.
••• Considera sistema de pagamentos antecipados.

-

~~~~
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28/06/2018
28/12/2018
28/06/2019
28/12/2019
28/06/2020
28/12/2020
28/06/2021
28/12/2021
28/06/2022
28/12/2022
28/06/2023
28/12/2023
28/06/2024
28/12/2024
28/06/2025
28/12/2025
28/06/2026
28/12/2026
28/06/2027
28/12/2027
28/06/2028
28/12/2028
28/06/2029
28/12/2029
28/06/2030
28/12/2030
28/06/2031
28/12/2031
28/06/2032
28/12/2032
28/06/2033
28/12/2033
28/06/2034
28/12/2034
28/06/2035
28/12/2035
28/06/2036
28/12/2036
28/06/2037
28/12/2037
28/06/2038
28/12/2038
28/06/2039
28/12/2039
28/06/2040
28/12/2040
28/06/2041
28/12/2041
28/06/2042
28/12/2042
28/06/2043

i /'Totãl H\

' ~~,-

4.971.670,48

7.254.799,65

-

11.076.075,01

8.645.615,73

3.151.839,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)'.'. ')'/{

~p

-

4.971.670,48
4.971.670,48
12.226.470, 13
12.226.470, 13
23.302.545, 14
23.302.545, 14
31 .948.160,87
31.948.160,87
35.100.000,00
35.100.000,00
35.100.000,00
34.222.500,00
33.345.000,00
32.467.500,00
31.590.000,00
30.712.500,00
29.835.000,00
28.957 .500,00
28.080.000,00
27 .202.500,00
26.325.000,00
25.447.500,00
24.570.000,00
23.692.500,00
22.815.000,00
21.937.500,00
21 .060.000,00
20.182.500,00
19.305.000,00
18.427 .500,00
17.550.000,00
16.672.500,00
15.795.000,00
14.917 .500,00
14.040.000,00
13.162.500,00
12.285.000,00
11 .407.500,00
10.530.000,00
9.652.500,00
8.775.000,00
7.897.500,00
7.020.000,00
6.142.500,00
5.265.000,00
4.387.500,00
3.510.000,00
2.632.500,00
1.755.000,00
877.500,00

-

877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
877.500,00
>

351.000,00
114.864,26
114.236,58
87.205,33
87.205,33
44.977,80
44.732,02
12.016,39
11.950,72

86.960,79
90.838,70
239.038,61
250.529,56
459.216,72
463.978,40
626.003,43
626.356,36
683.344,96
681.278,33
684.107,47
668.342,32
654.521,56
635.402,42
624.947,50
606.045, 12
595.756,23
577.020,09
566.322,70
550.369,29
526.778, 19
507.601 , 11
493.931,87
474.793,76
460.801 ,13
441 .699,80
427,378,31
410.554,86
393.655,32
374.193,83
346.946,16
327.852,45
312.356,21
293.440,90
277.744,75
260.430,77
243.111, 17
224.552,08
208.454,83
189.896,92
168.804,51
150.901,91
134.698,94
117.708,78
100.761 ,11
83.398,28
66.995,56
49.904,63
33.406,93
16.589,30

-

. . ywç ». ,:sx > ·•· >>•,·

-

-

.JJ>:

•n

4,t

351.000,00
201.825,05
205.075,29
326.243,95
337.734,89
504.194,52
508.710,41
638.019,82
638.307,08
683.344,96
681.278,33
1.561 .607,47
1.545.842,32
1.532.021,56
1.512.902,42
1.502.447,50
1.483.545, 12
1.473.256,23
1.454.520,09
1.443.822, 70
1.427.869,29
1.404.278, 19
1.385.101 ,11
1.371.431,87
1.352.293, 76
1.338.301 ,13
1.319.199,80
1.304.878,31
1.288.054,86
1.271.155,32
1.251.693,83
1.224.446, 16
1.205.352,45
1.189.856,21
1.170.940,90
1.155.244, 75
1.137.930,77
1.120.611,17
1.102.052,08
1.085.954,83
1.067.396,92
1.046.304,51
1.028.401,91
1.012.198,94
995.208,78
978.261, 11
960.898,28
944.495,56
927.404,63
910.906,93
894.089,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

::c,cr,

.~

·

40.
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SURJAM DO
ITUIUMA

ESTE DO
PROCESSO DE RE
PROMESSA DE CONTRATO.

MINUTA - negociada em 29 de novembro de 2017

Resolução DE-~~,1~,

MINUTADE
CONTRA.TO DE EMPRÉSTIMO Nº __JOC-_

entre o

ESTADO DOPARÁ

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará-PROFISCO II~ PA

(Data suposta de a.Úin11tUfa)

LEG/SGO/CSC/EZSHARE-620307903-9745
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ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA .SUJEITA ÀS MUDANÇAS QUE SURJAM DO
PROCESSO DE REVISÃO E APROVAÇÃO PELO BANCO E NÃO CONSTITUI UMA
PROMESSA DE CONTRATO.

MINUTA DE
CONTRA TO DE EMPRÉSTIMO
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Este contrato de empréstimo, doravante denominado ''Contrato", é celebrado entre o
ESTADO DO PARÁ, doravante denominado "Mutuário", e o BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO, doravante denominado, individualmente, "Banco" e, juntamente
com o Mutuário, as "Partes", no âmbito do Convênio de Linha de Crédito Condicional para
Projetos de Investimento (CCLIP) Nº ___, assinado entre o Banco e a REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL em
de - ~ - - d e
As obrigações do Mutuário estabelecidas neste Contrato são garantidas pela
REPÚBLICA
FEDERATIVA
DO
BRASIL,
doravante
denominada
"Fiador",
nos tennos do Contrato de Garantia Nº _"""'jOC-

-----~---

CAPÍTULO I
Obieto, Elementos Integrantes do Contrato e Definições Particulares
CLÁUSULA 1.01. Obieto do Contrato. O objeto deste Contrato é acordar os termos e
condições em que o Banco concede um empréstimo ao Mutuário para contribuir ao
financiamento e execução do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará PROFlSCO II - PA, cujos aspectos principais acordam-se no Anexo Único.
CLÁUSULA 1.02. Elementos Integrantes do Contrato. Este Contrato é integrado por estas
Disposições Especiais, pelas Normas Gerais (datadas de Maio de 2016) e pelo Anexo Único, e
sua interpretação estará sujeita às regras previstas no Artigo 1.02 das Normas Gerais.
CLÁUSULA 1.03. Defmicões Específicas. Além dos termos definidos nas Normas Gerais, os
seguintes termos, quando utilizados com letra maiúscula neste Contrato, terão o significado
indicado a seguir. Qualquer referência ao singular se aplica ao plural e vice-versa.

(a)
Para fins deste Contrato, as alíneas 10, 44 e 53 do Artigo 2.01 das Normas Gerais
terão as definições contidas nesta Cláusula:
"1 O.

"Contrato" terá o significado atribuído no preâmbulo das Disposições Especiais
deste Contrato."

"44.

"Normas Gerais" significa o conjunto de artigos que compõem esta Segunda
Parte do Contrato e refletem políticas do Banco aplicáveis uniformemente a s
contratos de empréstimo."

IOC-
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"53.

"Prática Proibida" significa as práticas que o Banco proíbe com relação às
atividades que financía, nos termos descritos nas Políticas de Aquisições e nas
Políticas de Consultores. Se o Banco estabelecer novas práticas proibidas ou
modificar as existentes, estas serão consideradas Práticas Proibidas para os fins
deste Contrato a partir do dia em que, tendo sido levadas ao conhecimento do
Mutuáriü pelo Banco, o Mutuário aceite, por escrito, sua aplicação."

(b)

"CCLIP" é uma Linha de Crédito Condicional para Projetos de Investimento que
consta do Documento GN-2246-1, aprovado pela Diretoria Executiva do Banco
em 16 de julho de 2003 e reformulado pelo Documento GN 2246-9, de 2 de
novembro de 2016.

(c)

"CCLIP-PROFISCO II" é a CCLIP para o Programa de Modernização da Gestão
Fiscal no Brasil - PROFISCO II, aprovada pela Diretoria Executiva do BID por
meio da Resolução DE-__/_, em_ de~__ de 20_, da qual o Empréstimo
objeto deste Contrato constitui uma Operação Individual.

CAPÍTULO II
O Empréstimo
CLÁUSULA 2.0l. Montante e Moeda de Aprovação do Empréstimo. Nos tem10s deste
Contrato, o Banco se compromete a conceder ao Mutuário, e este aceita, um empréstimo no
montante de até tJS$35.100.000,00 (trinta e cirtcúmílhôes e
mil I)ólares), .doravante
denominado "Empréstimo".

c~rn.

CLÁUSULA :2.02. Solicitação de ·desembolsos .· e .· moeda •· dof desembolsos. >( à) ·O Mutuário
poderá solicitar ao Banco desembolsos do Empréstimo de acorclo como disposto noCapítllloJV
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 uma moeda distinta do Dólar
de acordo com o disposto no Capítulo V das Nonnas Gerais.

CLÁUSULA 2.03. Disponibilidade de moeda. Se o Banco não tiver acesso à moeda
solicitada pelo Mutuário, o Banco, de comum acordo com o Mutuário e com anuência do
Fiador, poderá ~fetuar o desetnbolso do Empréstimo .e111 outra.moeda ele sua esco}ha..

a

CLÁUSULA 2.04. Prazo para desembolsos. O Prazo Original de Desembolsos será de 5
(cinco) anos contados a partir da data de entrada em vigor dest.e Contrato. Qualquer prorroga.ç~o
do Prazo Original. de Desemb.olsos deverá contar com a anuência do Fiador e estará sujeita ao
previsto no Artigo 3.02(g) das Normas Gerais.
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-3CLÁUSULA 2.05. Cronograma de Amortização. (a) A Data Final de Amortização é[_ de
- - - ~ - de ___] 1• A VMP Original do Empréstimo é de [ ___ (________, anos ]2,
(b)
O Mutuário deverá amortizar o Empréstimo mediante o pagamento de prestações
semestrais, consecutivas e, na medida do possível, iguais. O Mutuário deverá pagar a primeira
prestação de amortização no dia 15 de [março/setembro] de 20_, e a última no dia 15 de
[março/setembro] de 20_. 34
(c)
As Partes poderão acordar a modificação do Cronograma de Amortização do
Empréstimo de acordo com o estabelecido no Artigo 3.02 das Nonnas Gerais.
CLÁUSULA 2.06. Juros. (a) O Mutuário deverá pagar juros sobre os Saldos Devedores
diários a uma taxa que será detenninada em confonnidade com o estipulado no Artigo 3.03 das
Nonnas Gerais.
(b)
O Mutuário deverá pagar juros ao Banco semestralmente no dia 15 (quinze) dos
meses de março e setembro de cada ano. O primeiro desses pagamentos será realizado a partir da
primeira dessas datas que ocorra após a entrada em vigor do Contrato, de acordo com o indicado
no Artigo 3.01 das Normas Gerais.
CLÁUSULA 2.07. Comissão de crédito. O Mutuário deverá pagar uma comissão de crédito
nas datas estabelecidas na Cláusula 2.06(b) deste Contrato, de acordo com o disposto nos
Artigos 3.01, 3.04, 3.05 e 3.07 das Nonnas Gerais.
CLÁUSULA 2.08. Recursos para inspeção e vigilância. O Mutuário não estará obrigado a
cobrir os gastos do Banco a título de inspeção e vigilância gerais, exceto se o Banco estabelecer
o contrário de acordo com o disposto no Artigo 3.06 das Normas Gerais.
CLÁUSULA 2.09. 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. As Partes acordam que
todas as solicitações de Conversão de Moeda ou de Conversão de Taxa de Juros deverão contar
com a anuência prévia do Fiador, que será manifestada pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) do Ministério da Fazenda.

1
Se o Mutuário escolher meses específicos para O pagamento de amortização e juros, se utilizará esta opção,
deixando-se em branco a Data Final de Amortização, que será preenchida no momento da assinatura do Contrato. A
Data Final de Amortização será de no máximo 25 anos, contados a partir da data de assinatura do Contrato de
Empréstimo.
1 Se o Mutuário escolher meses específicos para o pagamento de amortização e juros, se usará esta opção, deixandose em branco o valor da VMP. A VMP será recalculada no momento da assinatura do Contrato e não poderá ser
maior que 15,25 anos.
3 Incluir uma data de até 25 (vinte e cinco) anos a partir da data de assinatura do Contrato.
4
Esta redação se utilizará caso o Mutuário desejar escolher os meses do ano em que efetuará o pagamento de
prestações de amortização, independentemente da data de assinatura do Contrato, ou quando se fü:ar uma data exata
como data final de amortização. A primeira parcela deverá ser paia no 1,razti
{sessenta
a
contar da data de assinatura do Contrato de Empréstimo.
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-4(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 Principal ou a uma
Moeda Local, que o Banco possa inten11ediar eficientemente, com as devidas considerações
operacionais e de gestão de risco. Entender-se-á que qualquer desembolso denomínado em
Moeda Local constituirá uma Conversão de Moeda, ainda que a Moeda de Aprovação seja tal
Moeda Local.
(b)
Conversão de .Taxa de Juros. O Mutuário poderá solicitar, em relação à
totalidade ou a uma parte do Saldo Devedor, que a Taxa de Juros Baseada na LIBOR seja
convertida a uma taxa fixa de juros ou qualquer outra opção de Conversão de Taxa de Juros
solicitada pelo Mutuário e aceita pelo Banco.

CAPÍTULO III
Desembolsos e Uso de Recursos do Empréstimo
CLÁUSULA 3.01. Condições especiais. prévias ao primeiro desembolso. O primeiro
desembolso dos recursos do Empréstimo está condicionado a que se cumpram, de maneira
satisfatória para o Banco, além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Normas
Gerais, as seguintes condições:

(a)

Que o Mutuário tenha constituído a Unidade Coordenadora do Projeto (UCP) e
tcnllad~signado seus membros, de acordocomoprevisto no parágrafo4.02 do
Anexo Único;
Que o Mutuário tenha aderido ao Regula1nento Operacional do Programa (ROP),
previa1nente aprovado pelo . Banco pará todas as operações individuais de
empréstimo dentro da CCLIP-PROFISCO II; e

(e)

Que o Mutuário tenha criado a Comissão Especial de Licitações (CEL) para a
realização dos processos de aquisições e contratações do Projeto.

CLÁUSULA 3.02. Uso dos recursos do Empréstimo. Os recursos do Empréstimo somente
poderão
ütiliz!1ºs
p~gat despesas que cumprmrt os segttintes . requisitos> (i). qµe sejam
necessáriasp.a rao>fr()jeto .•. e . ~stejamemconsonânciacomosobjetiyosdomesIUo; •. {ii}qllesejam
efetuadas de acordo com as disposições deste Contrato e as políticas do Banco; (iii) que sejam
adequadamepteregis~radas e respaldadas nos sistemas ·. do Mutu~riog.\l do .· Ó rgão.Exectltor;t(iv)
que sejam efetuadas ·após
. [data de ·• aprovação. daProposta •· de Empréstimo] . e
antes do vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas prorrogações. Tais despesas serão
doravante deno111ir1adas "Despesas Elegíveis".

.ser

para.

CLÁUSULA 3.03. Taxa de câmbio• Pªfª Justificar despesas_xe~lizadas em Moeda• Lo<:al
do país do Mutuário. Para. efeitos do disposto no Artigo. 4.10 das Nonnas Gerais, .as Partes
ac?rdmn que

atax.a. de câmbi? aplicável. será a indicada nojnciso (b)(i) d?. referid?. Artigo.•Para
Mº~ LQ~li' (lé<.)oda

a.

,têit<>s . . de . ,etern1inar equivalência d.e despesa$ inct)nidas. eITI
C<lntmpart:i.d.a l~l ou µo r~mOOlSQ de despesu.'4 a tiéb.ito do Empré.4:ltimo, a

ta1<a

•

*

\J
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acordada será a taxa de câmbio de compra fixada pelo Banco Central na data efetiva em que o
Mutuário, o Órgão Executor ou qualquer outra pessoa fisica ou jurídica a quem se tenha
delegado a faculdade de efetuar despesas, efetue os pagamentos respectivos a favor do
empreiteiro, fornecedor ou beneficiário.
CLÁUSULA 3.04. Suspensão de desembolsos. Para fins deste Contrato, o inciso (e) do
Artigo 8.01 das Normas Gerais terá a seguinte redação:

"(e) Quando, a critério do Banco, o objetivo do Projeto ou o Empréstimo possam ser
afetados desfavoravelmente ou a execução do Projeto possa se tornar improvável como
consequência de: (i) qualquer restrição, modificação ou alteração da competência legal, das
funções ou do patrimônio do Mutuário ou do Órgão Executor, confonne o caso; ou (ii) qualquer
modificação ou emenda de qualquer condição cumprida antes da aprovação do Empréstimo pelo
Banco, que tenha sido efetuada sem a anuência escrita do Banco. Nesses casos o Banco poderá
requerer do Mutuário ou do Órgão Executor informações justificadas e pormenorizadas. Após
receber dita informação ou decorrido um tempo razoável, a critério do Banco, sem que o
Mutuário ou o Órgão Executor tenha apresentado tais informações, o Banco poderá exercitar seu
direito a suspender os desembolsos."

CAPÍTULO IV
Execução do Projeto
· CLÁUSULA 4.0l. Contrapartida Local. (a) Para os efeitos do estabelecido no Artigo 6.02
das Normas Gerais, estima-se o montante da Contrapartida Local em US$3.900.000,00 (três
milhões e novecentos mil Dólares).

(b)
O Banco poderá reconhecer, corno parte dos recursos da Contrapartida Local,
despesas que: (i) sejam necessárias para o Projeto e que estejam em consonância com os
objetivos do mesmo; (ii) sejam efetuadas de acordo com as disposições deste Contrato e com as
políticas do Banco; (iii) sejam adequadamente registradas e respaldadas nos sistemas do
. . . .. . (data de
Mutuário ou do Órgão Executor; (iv) tenham sido efetuadas após .
aprovação da Proposta de Empréstimo) e antes do vencimento do Prazo Original de Desembolso
ou suas prorrogações; e (v) em matéria de aquisições, sejam de qualidade satisfatória e
compatível com o estabelecido no Projeto, entregues ou terminadas oportunamente e tenham um
preço que não afete desfavoravelmente a viabilidade econômica e financeira do Projeto.
CLÁUSULA 4.02. Órgão Executór. O Mutuário, pc,r interrnédfo de sua
da Fazenda (SEF A), será o Órgão Executor do Projeto.

Scctetatía de Estadõ

CLÁUSULA 4.03. Contratação de obras e servi$o$ difêrentg d:e consultoriaie .aguisi~lo
de bens. (a) Para efeitos do disposto no Artigo 2.01(51) das Normas Gerais, as Partes fazem
constar que as Políticas de Aquisições são as datadas de março de 2011, reunidas no documento
GN 2349-9, aprovado pelo Banco em 19 de abril de 201 I. 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 díSJ)(1$ições das PoiítiMS de A•arasiíê<>es
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modificadas, uma vez que estas sejam levadas ao conhecimento do Mutuário e o Mutuário aceite
por escrito sua aplicação.
(b)
Para a contratação de obras e serviços diferentes de consultoria e a aquisição de
bens, poderà ser utilizado qualquer um dos métodos descritos nas .Políticas de Aquisições, desde
que tal método tenha sido identificado para respectiva aquisição ou contratação no Plano de
Aquisições aprovado pelo Banco. Também poderá ser utilizado o sistema ou subsistema de país
nos termos descritos no Artigo 6.04(b) das Nonnas Gerais.

ª•

( c) . . A conconência pública internacional 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 intemadonal conforme estabelecido. pelo. Banco na
página www.iadb.org/procurement, o Mutuário poderá optar pela adoção do novo limite. Abaixo
desse.• limite, o método de seleção• .será •detennina.do de acordo com a. comptexidade e
características da aquisição ou contratação, o qual deverá estar refletid.o no Plano de Aquisições
aprovado pelo Banco.
N.o que se refere. ao método. de lici.tação pública nacional, os. respectivos
(d)
procedimentos de licitação pública nacional poderão ser utilizados desde que, a ..critério do
Banco, tais procedimentos garantam economia, eficiência, transparência e compatibilidade geral
com Seção das Políticas de Aquisições e levando ent conta, entre outros, o .disp()Sto no
parágrafo 3.4 de tais Políticas.

a

I

No

à

<e)
9uese refere utHização .do método 1elicit,1ção p~blicanacional, ~ste poderá
serutilizadodesd7 q~.e ·. ªs .• contratações ou .aquisições sejam rn<llizadas em confonnidade com º
documento ou documentos de licitação acordados entre o Mutuário e o Banco.

(f)
O Mutuário se compromete a obter, antes da adjudicação do contrato
correspondente a cada uma das obras do Projeto, a posse legal dos imóveis onde se construirá a
respectiva obra, as servidões ou outros direitos necessários para sua construção.

CLÁUSULA 4.04.

Seleção e contratação de serviços de consultoria. (a) Para efeitos do
PoHtiCas(de
disposto . no Artigo 2.01(52) .dasN.ormas Gerais, asPartes f~filljQ!lstar que
Consultores são as clatadas de março de201 .1,.reunidas nodo.cutn~pto GN-2350-9,.aprovadopelo
Banco .em 19 .de .abrilde. 2011.
as .Políticas de .Consultores.foremmodifi~ad~s pel~ Banco, a
seleção e contratação de serviços de consultoria serão realizadas de acordo cornas.disppsições
das Políticas de Consultores modificadas, uma vez que estas sejam levadas ao conhecimento do
Mutuário e o Mutuário aceite por escrito sua aplicação.

as

Se

(b)
Para a seleção e contratação de serviços de consultoria, poderá seLütilizado
qualquer um dos métodos de.scritos nas Políticas de Consultores, desde que tafmétodo tenhasido
id.entificado para a respectiva contratação no Plano de Aquisições aprovado pelo .Banco.
Também poderão ser utilizados os sistemas de país nos termos descritos no Artigo• 6.04(b. das
Normas Gerais.

Q~
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(e)
O limite que determina a composição da lista curta com consultores internacionais
será de US$ 1.000.000,00 (um milhão de Dólares). Abaixo desse 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 em confonnidade com o disposto no Artigo 6.04(c) das Nonnas Gerais, o Mutuário
deverá utilizar ou, conforme o caso, fazer com que o Órgão Executor utilize, o sistema de
execução e acompanhamento de planos de aquisições que o Banco determine ou aprove.
CLÁUSULA 4.06. Regulamento Operacional do •Programa (ROP}. O Mutuário se
compromete a executar o Projeto utilizando o ROP previamente aprovado pelo Banco para todas
as operações individuais de empréstimo da CCLIP-PROFISCO II. Em caso de contradição ou
inconsistência entre as disposições deste Contrato e as disposições do ROP, as disposições deste
Contrato prevalecerão sobre tal documento.
CLÁUSULA 4.07. Condições especiais de execução. Antes do início das atividades do
Projeto cujos produtos sejam destinados diretamente à Procuradoria Geral do Estado (PGE), à
Secretaria de Estado da Administração (SEAD), à Secretaria de Estado de Planejamento
(SEPLAN) ou à Auditoria Geral do Estado (AGE), a SEFA deverá apresentar ao Banco
evidência de ter assinado um instrumento de cooperação com tais entidades, a fim de estabelecer
as responsabilidades dessas instituições na execução das atividades respectivas.
CLÁUSULA 4.08. Salvaguardas ambientais e sociais. Para fins deste Corttrato, o inciso (b)
do Artigo 6.06 das Normas Gerais terá a seguinte redação:
"(b)
O Mutuário se compromete a infonnar imediatamente ao Banco ou, conforme o
caso, a que o Órgão Executorinfonne ao Banco a ocorrência de qualquer evento que coloque em
risco o cumprimento dos compromissos ambientais e sociais estabelecidos nas Disposições
Especiais."

CAPÍTULO V
Supervisão e Avaliação do Projeto
CLÁUSULA 5.01. Supervisão da execltção do Projeto. Para efeitos do disposto no
Artigo 7.02 das Nortnas Gerais, os documentos que, até a data de assinatura deste Contrato,
foram identificados como necessários para supervisionar o progresso na execução do Projeto são
os seguintes:
(a)
Plano Operacional Anual (POA). Durante o Prazo Original de Desembolso ou
suas extensões, o Mutuário deverá apresentar ao Banco o POA. O primeiro POA deverá ser
elaborado para os primeiros 12 (doze) meses, contados a partir da entrada em vigor deste
Contrato. O segundo e seguintes POA deverão ser apresentados ao Banco até o dia 30 de
novembro de cada ano, para sua utilização durante o ano calendário seguinte. Os POA devem ser
atualitadpcS segundo
necessidades de ex.e~u.ção do Projeto e cada atu.alizaçâo
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aprovada pelo Banco.
(b)
Relatório Semestral de Progresso. Durante o Prazo Original de Desembolso ou
suas extensões, o Mutuário deverá apresentar ao Banco, com cópia para a Secretaria Executiva
do Ministério da Fazenda, os relatórios semestrais de progresso dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias seguintes ao tém1ino de cada Semestre.

CLÁUSULA 5.02. Supervisão . da gestão financeira do Projeto. (a). Para efeitos do
estabelecido no Artigo 7.03 das Nonnas Gerais, o Mutuário se compromete a apresentar ao
Banco, dentro do prazo de 120 ( cento e vinte) dias do encerramento de cada um de seus
exercícios fiscais, e durante o Prazo Original de Desembolso ou suas extensões, as
demonstrações financeiras do Projeto, devidamente auditadas por uma empresa de au.ditoria
independente aceitável ao Banco ou pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. O último desses
relatórios será apresentado dentro dos 120 ( cento e vinte) dias seguintes ao vencimento do Prazo
Original de Desembolso ou suas extensões.
(b)
Para efeitos do disposto no Artigo 7.03(a) das Nortnas Gerais, o exercício
financeiro do Projeto é o período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de cada
ano.

CLÁUSULA 5.03. Avaliação de• resultados. O Mutuário se compromete a apresentar ao
Banco as seguintes avaliações para determinar o grau de cumprimento do objetivo do Projeto e
seus resultados:
(a) . Avaliação .intermediária: · . . Caso / o · Banc9 . julgue.... nece~~an?, i 1everá .ser
apresentada ao Banco dentro dos 90 (noventa) dias do cumprimento dos 36 {trinta e seis) meses
contados da assinatura deste Contrato ou da data em que tenha sidodesembolsado cir1q_t1enta por
cento (50%) dos recursos do Projeto, o que ocorrer primeiro.

Avaliação final: Deverá ser apresentada ao Banco dentro dos 90 (noy~nta) dias da
(b)
data do último desembolso.
(c)
As avaliações mencionadas nos incisos (a) e (b) desta Cláusula deverão respeitar o
conteúdo previsto no Plano de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo Banco páràóprojeto.

CLÁUSULA 5.04. Planos e relatórios. Para fins deste Contrato, >oinciso (d) do Artigo 7.02
das Normas Gerais terá a seguintetedação:
"(d) Inform.are, confonne o caso, a que o ÓrgãoExecutor.informeaoBanco, no prazo
máximo de 30 {tri11ta) dias após tomar conhecimento. do início• de. qualquer processo, reclamação,
deman.da .ou. ação judicial, procedimento arbitral ou .admini.strativo rela.cionado eom •º• Projeto,
bem como manter. e, conforme o caso, a que o Órgão Executor mantenha o Banco informado
sobre a situação dos mesmos."
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CAPÍTULO VI
Disposições Diversas
CLÁUSULA 6.01.
assinatura.

Vigência do Contrato. Este Contrato entrará em vigor na data de sua

CLÁUSULA 6.02. Comunicações e •Notificações. (a) Todos os avisos, solicitações,
comunicações ou relatórios que as Partes devam realizar em virtude deste Contrato com relação à
execução do Projeto, à exceção das notificações mencionadas no seguinte inciso (b), serão
efetuados por escrito e se considerarão realizados no momento em que o documento
correspondente for recebido pelo destinatário no respectivo endereço indicado a seguir, ou por
meios eletrônicos nos termos e condições que o Banco estabeleça e infonne ao Mutuário, a
menos que as Partes acordem por escrito de outra forma.
Do Mutuário:
Endereço postal:
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA
A v. Visconde de Souza Franco, 11 O
Bairro Umarizal
CEP 66.053-000
Belém - Pará
E-mail: profisco@sefa.pa.gov.br
Do Banco:
Banco lnteramericano de Desenvolvimento
Representação do Banco no Brasil
SEM Quadra 802 Cj. F Lote 39
CEP 70.800.400
Brasília, DF
Brasil
Fax:

+55(61)3317~3112

(b)
Qualquer notificação que as Partes devam realíZllr cn1 virtudedesteContrtJ;to sob:r~
assuntos distintos daqueles relacionados com a execuçâ(}
incluindt>.as Sólicitações(iê
desembolsos, deverá realizar-se por escrito e ser enviada JJ<Jr correio registrado, ~~mail ~u fa.x,
dirigido a seu destinatário a qualquer dos endereços indicacfos a Si.'!guír; e será ct;,n_sjderada
realizada no momento em que for recebida pelo destinatárit) tl<t respêctivô end~> t>u por
meios eletrônicos nos termos e condições que o Banco êstahelc~a e ildbm1e \) MutuâritJ; a m:enc>S
que as Partes acordem por escrito outra fonna de notíficaç:ão.

dtrPn,Jeto,

!~,
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Do Mutuário:
Endereço postal:
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA
Av. Visconde de Souza franco, 110
Bairro Umarizal

CEP 66.053-000
Belém-Pará
DO Banco:
Banco lnteramericano de Desenvolvimento
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577

EUA
Fax: (202) 623-3096

á

(c)
O Banco e o Mutuário comprometem-se a encaminhar Secretaria de Assuntos
Internacionais~ SEAIN do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no endereço
abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Projeto.

~ú

Ministério
Planejamento,Desenvolvimento e .Gestão
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN
Ministérios, Bloco K, .5o andar
Esplanada
70040-906;Brasília, DF, Brasil

?ºs

Fax: +55 (61) 2020-5006
CLÁUSULA 6.03. Cláusula Compromissória. Para a solução de toda controvérsia derivada
ou relacionada ao presente Contrato e que não se resolva por acordo entre as Partes, estas se
submetem incondicional e irrevogavelmente ao procedimento e sentença do tribunal de
arbitragem a que se refere o Capítulo XII das No11nas Gerais.
CLÁUSULA 6.04. Pfá~ic~s Pr?ibidas. Para fins deste Contrato, o)nciso (a) do Artigo 9.0 l
das NorrnasGeraislerá a . seguinte redação:

"AR'rIGO 9.01.

Práticas Proibidas. (a) Além do estabelecido nos Artigos 8.0l(g) e
8.02(c) destas Nonnas Gerais, se o Banco, em conformidade com seus procedimentos de
sanções, determinar que uma firma, entidade ou indivíduo atuando como licitante ou
participando em uma atividade financiada pelo Banco, inclusive, entre outros, requerentes,
licitantes, • empreiteiros, empresas de consultoria .e consultores • individuais, p~ssoal,
subempreiteiros, subconsultores, fornecedores ou prestadores de serviços, concessionários,
intermediários financeiros ou Órgão Contratante (inclusive seus respectivos funcionários,
empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas) tenha
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Página 48 de 184

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

136

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

-11 -

cometido uma Prática Proibida com relação à execução do Projeto, poderá impor as sanções
que julgar apropriadas, dadas as circunstâncias do caso, incluindo:
(i)

Negar-se a financiar os contratos para a aquisição de bens ou para a
contratação de obras, serviços de consultoria ou serviços diferentes de
consultoria;

(ii)

Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco
quando houver evidência de que o representante do Mutuário ou,
conforme o caso, do Órgão Executor ou Órgão Contratante não tenha
tomado as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras, a
adequada notificação ao Banco após tomar conhecimento da Prática
Proibida) dentro de um prazo que o Banco considere razoável;

(iii) Emitir uma admoestação à firma, entidade ou indivíduo julgado
responsável pela Prática Proibida, com uma carta fonnal de censura por
sua conduta;
(iv) Declarar a firma, entidade ou indivíduo julgado responsável pela
Prática Proibida inelegível, de forma permanente ou temporária, para
participar em atividades financiadas pelo Banco, seja diretamente como
empreiteiro, fornecedor ou prestador, ou indiretamente, na qualidade
de subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de
serviços de consultoria ou serviços diferentes de consultoria; e
(v)

Impor multas que representem para o Banco um reembolso dos custos
referentes às investigações e autuações realizadas com relação à
Prática Proibida."

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mutuário e o Banco, atuando cada qual por intermédio
de seu representante autorizado, assinam este Contrato em 3 (três) vias de igual teor em
(local de assinatura), no dia acima indicado.

--------

ESTADO DOPARÁ

BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO

[Nome e título do representante autorizado}

[Nome e titulo do representante autorizado}
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LEG/SGO/C'SC/ EZSHARE-620307903-9747

ANEXO ÚNICO
O PROJETO
Projeto de Modêrnização da Gestão Fiscal do Estado do Patá - PRO FISCO II - PA
I.

Obietivo

1.01

O objetivo do Projeto é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado por meio da: (i)
modernização da gestão fazendária; (ii) melhoria da administração tributária; e (iii) melhoria
da gestão do gasto público.

II.

Descrição

2.01

Para atingir o objetivo indicado no parágrafo 1.01, o Projeto financiará atividades dos
seguintes componentes:

Componente I. Gestão fazendária e transparência fiscal

2.02

Este componente tem •como ·objetivo ·. melhorar os instrumenfos de gestão, modernizar a
infraestruturatecnológicae a relação do fisco cornos contribuintes, e financiará:
a)

Fortalecimento da governança pública .fazendária. Porrneio de: .(i)itnplantação de
rede de govemança que integra a gestão estratégica da Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFA) com outros órgãos do Estado; (ii) nova estrutura organizacionalda SEFA; (iii)
novos procedimentos de controle interno e disciplinar com base na análise de risco; ·e
(iv) desenvolvimento de normas e diretrizes para a governa11ça de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC).

b)

Implantação
gestão estratégica fazendária ..Pormeio.de: (i) novos procedimentos
de planejamento e gestão orientados a resultados;{ii) redesenho dosprindpais processos
estratégicos da gestãofazertdária;·(iii) criação ·de escritórios de processos e projetos; e
(iv) procedimentos para programação, preparação, execução e avaliação de projetos de
investimento público.

e)

Implantação da gestão de pessoas por competências. Por meio de: (i) novos

da

procedimentos de gestão do conhecimento baseados em competências organizacionais;
(ii) aperfeiçoamento do sistema infonnatizado de gestão de recursos humanos; e (iii)
plano de desenvolvimento de recursos humanos baseado em competências.
d)
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procedimentos de backup; e (iv) atualização de hardware e software do parque
tecnológico.
e)

Fortalecimento da gestão de compras e material. Por meio de: (i) novos
procedimentos automatizados de aquisição e contratação; e (ii) novos procedimentos
automatizados de gestão de materiais.
Melhoria da transparência e cidadania fiscal. Por meio de: (i) reestruturação do
Portal da Transparência do Estado, com unia melhor interação com a sociedade; (ii)
Melhoria do programa de educação fiscal e da nota fiscal cidadã; e (iii) fortalecimento
dos principais canais de comunicação.

g)

Modernização de unidades da SEFA. Por meio de procedimentos automatizados de
gestão do patrimônio, incluindo a melhoria da infraestrutura das unidades fazendárias.

Componente II. Administração tributária e contencioso fiscal
2.03

Este componente tem como objetivo aumentar as receitas próprias e simplificar o
cumprimento das obrigações tributarias, e financiará:
a)

Fortalecimento dos sistemas de administração tributária. Por meio de: (i) novo
sistema informatizado de administração tributária, incluindo cadastro de contribuintes,
arrecadação e cobrança, fiscalização, contet1cioso fiscal e concessão de benefícios; e (ii)
processo eletrôt1ico do contencioso tributário integrat1do a SEFA e a Procuradoria Geral
do Estado (PGE).

b)

Simplificação das obrigações tributárias. Por meio de: (i) implantação da Rede
Nacional para Simplificação de Registro e Legalização de Empresas - (REDESIM); (ii)
simplificação das obrigações dos contribuintes no Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED); e (iii) integração do sistema de administração tributária ao Portal de
Comércio Exterior.

e)

Fortalecimento dos instruméntos de polítiéa fiscal. Por meio de: (i) revisão da
legislação tributária estadual e deset1volvimento de ferramenta de suporte à consulta; e
(ii) revisão e ajuste dos procedimentos de gestão de concessão de beneficios fiscais.

/;-\
1

r

'.
{JK'--'
f /

d)

Melhoria do controle das obrigações tributárias acessórias. Por meio de: (i)
aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e controle do cumprimento das
obrigações tributárias; e (ii) implantação de platafonna tecnológica de integração dos
órgãos estaduais que gerenciam infonnação dos contribuintes.

e)

Implantação de novos instrumentos de fiscalização progressiva. Por meio do: (i)
fortalecimento e informatização da fiscalização preventiva, incluindo a malha fiscal e o
domicílio tributário eletrônico; e (ii) sistema de fiscalização repressiva, incluindo
fiscalização de fronteiras e metodologias de combate às fraudes estruturadas e aos
devedores contumazes.

t

)

\'
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f)

Melhoria e integração dos procedimentos de controle do contencioso fiscal. Por
meio de: (i) redesenho dos processos dos órgãos do contencioso; (ii) gestão do
contencioso fiscal orientado para resultados; e (iíi) implantação de sistema de
gerenciamento do contencioso tributário, integrado aos processos administrativos de
primeira e segunda instância e a PGE.

g)

Melhoria dos serviços de relacionamento com os contribuintes. Por meio de: (i)
_melhoria e expansão dos serviços prestados pela Web, incluindo a atualização do Portal
do Contribuinte e a criação de canais de mídia eletrônicos; e (ii) reformulação dos
procedimentos de atendimento presencial, incluindo a padronização das unidades de
atendimento e do sistema de gestão da qualidade do atendimento.
·

h)

Fortalecimento da gestão de cobrança e arrecadação. Por meio de: (i)redesenho de
procedimentos de cobrança e arrecadação, incluindo a conta corrente; (ii) novos
procedimentos de controle do crédito tributário info1matizados; e (iii) criação de um
centro avançado para estudos e pesquisas econômicas e fiscais, incluindo uma
metodologia para o cálculo da brecha tributária.

Componente III. Administração financeira e gasto público

2.04

Este componente está orientado a aumentar a eficiência do planejamento e execução
financeira, e financiará:

a) Modernfaaçãoda administraçãofinanceira .d<> >~st,dg. Porineio da í01gfantaç~o de
novo Sistema de Administração Financeira •com assegt1ipt~~ funcionalwa1es : (i) banco
de dados; (ii) . módulos de . planejamento e orçalll~mo; >(iií} m9dulp 9e execução
orçamentária, financeira, patrimonial e contábil; (iv) módulode alterações orçamentárias;
(v) módulo de gestão de programas; (vi) módulo de gestão da dívida pública; e (vii)
integração com outros sistemas corporativos.
b) Melhoria do planejamento financeiro. Por meio de novos procedimentos
i11formatizados para a projeção das receitas edespesas d() Estado.

e) ImpfaRtação de .~ º"ºS procedimentos de gfstão, de

c~strt~,?Ücos.

Pormeio ·de:.(i)
metodo.logi.as ·. para •. esti111ar os custos .públims; , •. ~ii).~is,~, i!±
bfflla(~~, :, ~te~~ t)
aos.sistetnas .corporativos·do Estado .que ger~tp iº'fQ~~~~ p~t1'1: ~;tm.~ <l$ ~tos dos
serviços públicos.

UI.

Plano de financiamento

3.01

O quadro a seguir resume a distribuição dos ret::ur:Sós
Local:
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Página 52 de 184

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

140

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

-4-

(Em US$)
Contrapartida
Cate orias
Banco
Local ___-+_..::;.=:z.Total
,==~-~-=~4""'-==;;.,__-f,,,.,,,_,,,.:::..o;.;::-,..
. Gestão do Pro rama.
1. 732.0
oi 1. 732.00

1. Monitoramento e A valiaçào

23s.oooj

2. Auditoria
B. Custos Diretos

33.035.0

3.9oo.oooba.93s.oo

Componente I. Gestão Fazendária e Transparência
Fiscal

13.348.ood

3.900.00,ff248.00ôl 44.2

Componente II. Administração Tributária e
Contencioso Fiscal

12.285.00

t

Componente III. Administração Financeira e Gasto
Público

i

l

1

7.402.000i

333.000
35.100.00

IV.

Execução

4.01

O Mutuário executará o Projeto por meio da SEFA.

4.02

Para a execução a SEFAestahelecerá uma Unidade Coordenadora do Projeto (UCP), que
contará com um coordenador geral, um coordenador técnico, um coordenador administrativo
e financeiro, um assistente têcnico de planejamento e monitoramento e um assistente
operativo para os processos de aquisições e contratações. A UCP coordenará as atividades do
Projeto, incluindo o acompanhamento, avaliação e auditoria, com a finalidade de monitorar a
correta execução e o alcance dos objetivos do Projeto.

4.03

As principais funções da UCP serão: (i)planejar e coodenar a execução das atividades; (ii)
preparar, implementar e atualizar os planos operacionais do Projeto, incluindo: Plano de
Execução do Projeto (PEP), Plano Operacional Anual (POA), Plano de Aquisiçoes (PA) e
Plano de Monitoramento e Avaliação (PME); (iii) supervisionar a execução e apresentar os
relatórios semestrais de progresso; (iv) realizar os processos de preparação de termos de
referência (TdR), licitação e aquisição de bens, seleção e contratação de serviços; (v)
apresentar as justificativas e os pedidos de desembolso ao Banco; (vi) preparar as
demonstrações financeiras; e (vii) apresentar a avaliação do Projeto.

4.04

O Projeto deverá ser executado em conformidade com o ROP aprovado pelo Banco para a
linha de credito CCLIP-PROFISCO II, no qual se estabelecerão, entre outros, os critérios de
elegibilidade dos projetos e produtos financiáveis e os aspectos de supervisão e
monitoramento.
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Empréstimo No. __/OC-BR
Resolução DE-_/_

CONTRATO DE GARANTIA

entre a

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

eo

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO II - PA

LEG/SGO/CSC/EZSHÁR.É-620307903-9746
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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
INTERAMERIC ANO DE DESENVOLVIM ENTO (a seguir denominado "Banco").
CONSIDERAND O:
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 Pará (a seguir denominado "Mutuário"), o Banco concordou em outorgar ao
Mutuário um Empréstimo até a quantia de US$ 35.100.000,00 (trinta e cinco milhões e cem mil
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.
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 CONTRATANT ES têm justo 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 Programa.
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 Programa 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 qualqu
classe de bens ou rendas que pertençam ao Fiador ou a qualquer de seus departamentos (
órgãos que não sejam entidades autônomas com patrimônio próprio.
•. • \

.
1
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5.

O Fiador se compromete a:
(a)

cooperar, no .âmbito d.e sua competência, para asse61Urar o cumprimento
dos objetivos do Empréstimo;

(b)

informar ao Banco, com a maior urgência possível, qualquer fato que
dificulte ou possa dificultar a consecução dos fins 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 Programa; e

(e)

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

de

6.
O Fiador concorda que tanto o principal quantffosJvros edemais encargos do
Empréstimo serão pagos sem nenhuma reduçãoou restrição,livres de quaisquerimpostos, taxas,
. direitos ou encargos estabelecidos nas kis da República Fed~i-atÍ\fa doBrnsil, que tanto este
Contrato como o Contrato de Empréstimo estarão isentos de qualquer imposto, taxa ou direito
aplicáveis ennelação à celebração, registro e execução de contratos.

e

7.

O Fiador só ficará exonerado darespo11sahilid?1.e9011traídacp111 p 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
fonnalidade processual, demanda ou ação prévia contra o Mutuário ou contra o próprio Fiador.
O Fiador, ainda, renuncia expressamente a quaisquer direitos, beneficios 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 respogsabilidade co11traida para com
o Banco se ocorrer: (a) omissão ou abstenção no exercício, porpartedo Banco, de quaisquer
direitos, faculdades ou recursos que lhe assistam contra o Mutuário; (b) tolerância ou
concordância do Banco com inadimplemento do Mutuá1io 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

qo

dtt

de Etllprêstifflt); ,esde que feitos .oom a ptévia anuêllcia
Fiad~r, Set11 pr!!j~íZ(l
que
est,o,te:ce.esta ÇlâU$Ula; o S:a.nco C(}ffiUOiCtlfá ao Fiador qualquer inadimplemertt(l.de•obrigação
d.0 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 fonna estabelecida no Capítulo XII 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 Nonnas Gerais. Se a controvérsia afetar tanto o
Mutuário quanto o Fiador, ambos deverão atuar conjuntamente designando um mesmo árbitro.

1O.
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 lnteramericano de Desenvolvimento
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.e. 20577
Estados Unidos da América
Fax: +1 (202)623-3096

Ao Fiador:
Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8° Andar
CEP 70.048-900
Brasília - D.F. - Brasil

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

Procurador(a) da Fazenda Nacional

[nome da pessoa que assina)
[cargo da pessoa que assina)

Nome:

/OC-BR
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Pânõrarnà Geral do Resultado.do Governo Centrar
Tabela 1.1 - Resultado Primário do Governo Central - Brasil - 2017/2018
.Jan-Jun
.·... . .
Variação (2Ô18/2011f

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco
Central
Resultado da Previdênciá Social
, ..

. . .

26.777,4
· -389,0
-82.867,1

31.Si9)
46,4
-7.954,3

·.•

a preços correntes

<

·. R$ Milhões

.Juriho
Variªção(~Ôl8/201 7) .

117;7%

-11,9%
9,6%

Em junho de 2018, o resultado primário do Governo Central, a preços correntes, foi deficitário em R$ 16,4 bilhões
contra déficit de 19,8 bilhões em junho de
2017 . Em termos reais, a receita líquida apresentou redução de (2,3%) enquanto a despesa total apresentou decréscimo
de (5,3%). São destaques do mês:
• a elevação das transferências por repartição de receita derivada da reclassificação de receitas administradas pela
RFB no mês de maio de 2018;
• antecipação para abril de 2018 do calendário de pagamento de precatórios relativo a outras despesas de custeio
e capital, ao passo que em 2017 tais
pagamentos ocorreram em junho.
•

o resgate de cotas do Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização (FFIE) no montante de R$ 521,0 milhões.

Comparativamente ao acumulado até junho de 2017, a preços correntes, o resultado do Governo Central passou
de déficit de R$ 56,5 bilhões em 2017 para
déficit de 32,9 bilhões em 2018. Em termos reais a receita líquida apresentou elevação de (6,3%) enquanto a
despesa cresceu 2,2%. A elevação da receita é
derivada de alteração na legislação do PIS/Cofins, do recolhimento do PRT/PERT e da melhora dos principais indicadores
macroeconômicos que influenciam a
arrecadação. Há ainda o efeito positivo em R$ 4,0 bilhões relativo ao resgate do de cotas do FFIE.
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Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
Visão Geral
Tabela .1.2 - Resultado Primário do Governo Central- Brasil - 2017 /2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

A preços de junho de 2018, comparativamente a
2017, houve melhora de R$ 25,9 bilhões no resultado
primário acumulado. do Governo Central, que passou
de déficit de R$ 58,9 bilhões em 2017 para déficit de
R$ 33,0 bilhões em 2018. Essa melhora decorreu
principalmente do crescimento da receita líquida
(6,3%) em taxa superior à elevação da despesa total
(2,2%).
Sobre o aumento da receita, destaca-se:
•

elevação da arrecadação do PIS/Cofins
ocasionada em grande medida pelo aumento
das alíquotas sobre combustíveis (Decreto
9.101/17);

•

desempenho da arrecadação associada aos
programas de Parcelamentos da Dívida Ativa,
PERT e PRT; e

•

a melhora da atividade econômica e dos
indicadores
macroeconômicos
que
influenciam a arrecadação.

Por seu turno, a despesa primária segue pressionada
pela elevação de benefícios previdenciários e de
despesa de pessoal. Houve elevação também em
despesas discricionárias.
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Receitas do Governo Central
Tabela 1.3 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Imposto de Importação
IPI
Imposto de Renda
IOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CPMF
CIDE Combustíveis

26,0%
2,3%
1,8%
16,2%
14,9%
6,8%
-12,0%

A receita total do Governo Central apresentou
elevação real de R$ 45,4 bilhões (6,5%) em relação ao
acumulado até junho de 2017. Esse comportamento
deveu-se à elevação de R$ 34,2 bilhões (7,8%) nas
receitas administradas pela RFB juntamente com o
aumento de R$ 9,3 bilhões (12,5%) nas receitas não
administradas pela RFB e o acréscimo de R$ 1,8 bilhão
(1,0%) na arrecadação líquida para o RGPS.
Ressalte-se que nas receitas administradas pela RFB
houve reclassificação de resíduo do estoque de
parcelamentos especiais não reclassificados em
novembro de 2017 (ver relatórios de nov/2017 e
Esta reclassificação, apesar de não
dez/2017).
impactar o total da receita administrada, influencia sua
composição, majorando, principalmente, imposto de
renda, Cofins, PIS/PASEP e CSLL e minorando outras
receitas administradas.
Ademais desse efeito, os principais fatores de variação
da receita administrada pela RFB foram:

•
aumento de R$ 17,2 bilhões (16,2%) na Cofins
e R$ 4,3 bilhões (14,9%) no PIS/Pasep decorrente do
efeito combinado no reajuste de alíquotas do
PIS/Cofins sobre os combustíveis (Decreto 9.101/17),
aumento do volume de venda de bens (aumento real
de 6,38% - PMC-IBGE);
Z0.726,6
21:716,4
989,7
4,8% •
elevação de R$ 5,7 bilhões (26,0%) no IPI
influenciado principalmente pelo crescimento de 2,43% na produção industrial de dezembro de 2017 a maio de 2018 em comparação à produção de dezembro
de 2016 a maio de 2017;
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•

aumento de R$ 4,5 bilhões (2,3%) no Imposto de Renda, sendo esta determinada pelo aumento na arrecadação de IRPJ (R$ 5,5 bilhões); e

•

elevação de R$ 3,9 bilhões (24,7%) no Imposto de Importação derivada, principalmente, da elevação de 7,8% da taxa média de câmbio, redução na

alíquota média efetiva e aumento de 18,4% no valor em dólares das importações.

Tabela 1.4 - Dividendos Pagos à União - Brasil -

2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/ 2018- IPCA

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

---Jan-Jun

Discriminação
Banco do Brasil
BNB

545,2

911,9

Destaque-se ainda que, para o período, houve elevação de R$ 10,0 bilhões relativa ao Programa de
Regularização Tributária - PERT, instituído por meio da Lei 13.496/17, cujo efeito está distribuído em
diferentes rubricas de arrecadação {Imposto de Renda, IPI, COFINS e CSLL), PRT e demais parcelamentos
da Dívida Ativa.

As receitas não administradas pela RFB cresceram R$ 9,3 bilhões (12,5%) quando comparadas ao
mesmo período de 2017. Essa elevação é explicada, principalmente por:

49,6

•

BNDES

elevação de R$ 6,8 bilhões em Cota-Parte de Compensações Financeiras devido principalmente

ao aumento na produção e no preço internacional do petróleo; e

0,0

•
aumento de R$ 1,2 bilhão em dividendos resultante principalmente da distribuição de R$ 2,8
bilhões de dividendos pela Caixa Econômica Federal sem contrapartida em igual período de 2017.

0,0
€i0}9

í&ij;4
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 1.5 -Transferências por Repartição de Receita - Brasil- 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

?.Chi.

fMM►.•

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

As transferências por repartição de receita apresentaram, em
seu conjunto, elevação de R$ 9,4 bilhões (7,7%) em relação ao
acumulado até junho de 2017, passando de R$ 122,0 bilhões
em 2017 para 131,4 bilhões em 2018. As principais variações
no período foram:
•
elevação de R$ 5,7 bilhões (5,8%) nas Transferências
de FPM/FPE/IPI-EE, reflexo do aumento dos tributos
compartilhados (IR e IPI); e

Parte e Compensações Financeiras.

•
acréscimo de
R$
3,9 bilhões
(38,0%)
nas
Compensações Financeiras,
pelos fatores
explicados
anteriormente sobre o desempenho das receitas de Cota
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Despesas do Governo Central
Tabela 1.6 -Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

Ci!L

?ZIJM,

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

A despesa total do Governo Central no acumulado
até junho de 2018 atingiu R$ 646,2 bilhões, 2,2%
acima do observado no mesmo período de 2017,
quando as despesas totalizaram R$ 632,1 bilhões.
Essa variação se deve ao efeito combinado dos
seguintes fatores:
•

elevação em R$ 7,3 bilhões (2,7%) em

Benefícios Previdenciários;
•

aumento de R$ 1,1 bilhão (0,8%) em

Pessoal e Encargos Sociais;
•

incremento em R$ 9,0 bilhões (7,8%) em

Despesas Discricionárias; e
•

redução R$ 3,3 bilhões Outras Despesas

Obrigatórias (3,2%).
A redução em Subsídios, Subvenções e Proagro (R$
2,8 bilhões), que é resultado do processo de
racionalização nos gastos com subsídios e a
diminuição em Abono e Seguro Desemprego (R$ 2,0
bilhões) foram parcialmente compensadas pela
elevação de Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
(R$ 2,9 bilhões).

Outras Despesas de Custeio
Outras Despesas de Capital

* Corresponde à

despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas, LOAS/RMV, auxílio à COE,

despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 1. 7 - Demais Despesas Oiscricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil -

2017/2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

As Despesas Discricionárias - Todos os Poderes apresentaram
elevação de R$ 9,0 bilhões (7,8%) explicada, principalmente
pelas discricionárias do poder executivo que respondem pelas
despesas de custeio dos ministérios e emendas
parlamentares impositivas.

RP Cancelados
RPPagos
• RPapagar

O montante de restos a pagar (RP) pagos (excetuados os RP financeiros) até junho de 2018
correspondeu a R$ 64,3 milhões, contra R$ 58,4 milhões no mesmo período do ano anterior.
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Tabela 1.8 - Subsídios e Subvenções Econômicas - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

Variação

Jan"-Jun

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

PRODECER
Total

2017
5.155,8
1.218,9
1.243,7
-215,2
2.283,7
123,1
27,0
0,0
0,0
21,5
56,6
9,7
386,8
5.025,7
241,8
0,0
4.607,2
0,0
3,3
0,0
274,1
0,0
0,0
0,0
25,2
0,0
0,0
-125,8
0,0
10.181,5

2018
3.840,3
652,3
882,6
182,2
1.600,6
308,7
16,7
0,0
0,0
71,7
49,7
5,6
70,0
3.554,1
324,4
0,0
2.909,6
0,0
3,5
0,0
384,S
0,0
0,0
0,0
23,6
0,0
-34,4
-57,0
0,0
7.394,4

Diferença
-1.315,5
-566,6
-361,1
397,5
-683,1
185,6
-10,3
0,0
0,0
50,3
-6,9
-4,2
-316,8
-1.471,6
82,6
0,0
-1.697,6
0,0
0,1
0,0
110,4
0,0
0,0
0,0
-1,6
0,0
-34,4
68,8
0,0
-2.787,2

% Real
-25,5%
-46,5%
-29,0%
-29,9%
150,7%
-38,1%

234,4%
-12,2%
-42,8%
-81,9%
-29,3%
34,2%
-36,8%
4,1%
40,3%

-6,3%

-54,7%

-27,4%
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Previdência Social
Tabela 1.9- Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA
♦Jff.l MP.

Comparando os valores acumulados até junho de 2018 com o mesmo
período de 2017, o déficit da Previdência aumentou de R$ 86, 7
bilhões para R$ 92,2 bilhões (6,4%) a preços de junho de 2018. Esta
variação resulta do efeito conjugado dos seguintes fatores:

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

•
aumento de R$ 7,3 bilhões (2,7%) nos pagamentos de
benefícios previdenciários, devido à elevação de 600,9 mil (2,1%) no
número de benefícios emitidos, compensado parcialmente pela
redução do valor médio real dos benefícios pagos pela Previdência
em R$ 9,64 (0,7%); e

•

elevação real de R$ 1,8 bilhão (1%) na arrecadação líquida.

Tabela 1.10 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA
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Resultado Mensal em Relação ao Mesmo Mês do Ano Anterior
Visão Geral
Tabela 2.1- Resultado Primário do Governo Central..: Brasil - 2017/2018

A preços de junho de 2018, o resultado primário

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

do Governo Central passou de um déficit de R$
20,7 bilhões em junho de 2017 para um déficit de
R$ 16,4 bilhões no mesmo mês de 2018, o que
representou redução de R$ 4,3 bilhões (20,7%).
Essa variação decorreu da redução da despesa
R$ 5,9 bilhões, parcialmente
total em
compensada pela diminuição da receita líquida
em R$ 2,1 bilhões (2,3%).
Com relação à redução da despesa, destaque-se
a redução em outras despesas obrigatórias, em
decorrência da antecipação do calendário de
pagamentos de precatórios. Em junho de 2017
foram pagos R$ 8,8 bilhões em precatórios,
enquanto em 2018 o pagamento de precatórios
foi efetuado em abril.
Importante destacar que a ocorrência de
elevação das transferências por repartição de
receita é derivada da reclassificação das receitas
administradas pela RFB (ver relatório de mai/18).
Por fim vale mencionar que em junho de 2018
ocorreu o resgate da última parcela de cotas do
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Receitas do Governo Central
Tabela 2.2 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

A receita total do governo central apresentou redução real
de R$ 519,2 milhões (0,5%), passando de R$ 109,4 bilhões
em junho de 2017 para R$ 108,8 bilhões em junho de 2018.
Esse comportamento deveu-se ao aumento de R$ 298,1
milhões (0,4%) na receita administrada pela RFB juntamente
com o decréscimo de R$ 741,2 milhões (2,4%) na
arrecadação líquida para o RGPS e com a redução de R$ 76,1
milhões (O, 7%) nas receitas não administradas pela RFB. Os
principais fatores de variação da receita administrada pela
RFB foram:

4//X

::{7Qd

_QQ A

-20,6%

•
redução de R$ 3,1 bilhões (10,8%) no imposto de
renda explicado pela redução no IRRF-rendimentos do
capital (R$ 2,9 bilhões) e IRRF-rendimentos do trabalho (R$
1,3 bilhão); e
•
elevação de R$ 1,7 bilhão {9,5%) na Cofins
decorrente do efeito combinado no reajuste de alíquotas do
PIS/Cofins sobre os combustíveis (Decreto 9.101/17), e do
aumento do volume de venda de bens (aumento real de
2,20% - PMC-IBGE) entre maio de 2018 e maio de 2017.
As receitas não administradas mantiveram-se praticamente
constantes (redução de R$ 76,1 milhões) com a diminuição
dos dividendos (R$ 1,9 bilhão) sendo compensada pela
elevação em cotaparte e compensações financeiras (R$
964,8 milhões). A redução da receita de dividendos é
explicada pelos pagamentos do BNDES, que ocorreram em
junho de 2017 e em maio de 2018.
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 2.3- Transferências por Repartição de Receita - Brasil- 2017 /2018
R$ milhões .- apreços dejun/2018- IPCA

Variação

Junho
Discriminação

2017

2018

Diferença

% Real

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

As transferências por repartição de receita apresentaram
elevação de R$ 1,6 bilhão (8,4%), passando de R$ 18,9
bilhões em junho de 2017 para R$ 20,5 bilhões no mesmo
mês de 2018. Esse resultado decorre da evolução das
receitas subjacentes às transferências e, em particular para
junho de 2018, da reclassificação de receitas administradas
pela RFB em maio do mesmo ano (ver relatório de
maio/18).
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Despesas do Governo Central
Tabela 2.4 - Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

,YJMMF.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Além da redução nas Outras Despesas Obrigatórias (R$
9,7 bilhões, 44,4%), explicada pela diminuição em
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC, outra variação
relevante na despesa foi a elevação de R$ 3, 7 bilhões
(17,1%) das Despesas Discricionárias - Todos os
Poderes. Esse acréscimo se deve em grande parte ao
crescimento das despesas com emendas impositivas.

Créditos Extraordinários (PxcPtn PAC-\
Desoneração MP 540/11,
FUNDEB (Complem. União)
Sentenças Judiciais e Precatórios - occ
Subsídios, Subvenções e
FIES

Outras Despesas de Custeio
Outras Despesas de Capital

Em junho de 2018, houve redução de R$ 5,9 bilhões
(5,3%) na despesa total do governo central em relação
ao mesmo mês do ano anterior, passando de R$ 111,2
bilhões para R$ 105,3 bilhões. Essa variação se deve,
principalmente, à alteração no cronograma de
pagamentos de precatórios. Em junho de 2017 houve
pagamento de R$ 8,8 bilhões em precatórios
referentes, principalmente, a despesas de custeio. Em
2018, tais pagamentos foram efetuados em abril.

4.868,l

5.S93,4

* Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas,
LOAS/RMV, auxílio à COE, despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 2.5 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- /PCA
Variação
% Real
Diferença

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Previdência Social
Tabela 2.6 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil- 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

O resultado primário da Previdência Social passou de um déficit de R$
13,4 bilhões em junho de 2017 para déficit de R$ 14,5 bilhões em
junho de 2018, representando uma diferença de R$ 1,1 bilhão. Essa
variação se deve, principalmente, à diminuição de R$ 741,2 milhões
(2,4%) na Arrecadação Líquida do RGPS.
A despesa com Benefícios Previdenciários cresceu R$ 368,2 milhões
(0,8%), influenciada pela elevação de 614,7 mil (2,1%) no número de
benefícios emitidos, compensada parcialmente pela redução do valor
médio real dos benefícios pagos pela previdência em R$ 25,64 (2,0%).
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Rf!sullado Mensal em Relação ao Mês Anterior
Visão Geral
Tabela 3.1 - Resultado Primário do Governo Central - Brasil - 2018
R$ milhões- a preços de jun/2018- IPCA

2018

Discriminação
maio

Variação

Junho

Diferença

% Real

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

-0,7%
-0,2%

Previdência Social (RGPS)
Memorando:

Em junho de 2018, o resultado primário do
Governo Central foi deficitário em R$ 16,4
bilhões, contra déficit de R$ 11,2 bilhões em
maio de 2018 a preços constantes de junho.
Houve redução da receita líquida em R$ 0,5
bilhões (0,6%), resultado principalmente da
redução de R$ 4,0 bilhões (26,6%) nas receitas
não administradas pela RFB, explicada pelo
recebimento, em maio, de R$ 2,8 bilhões em
dividendos da Caixa e de R$ 1,5 bilhão do BNDES.
Houve aumento da despesa total em R$ 1, 7
bilhão (1,6%), decorrente principalmente da
elevação de R$ 3,1 bilhões (14,0%) nas Despesas
Discricionárias, influenciada pela elevação da
despesa com emendas impositivas. Por fim,
destaque-se dois regates do Fundo Fiscal de
Investimento e Estabilização (FFIE): de R$ 3,5
bilhões em maio e de R$ 521,0 milhões em
junho.

-5,1%

Resultado doTesOuro Nacion'al
Resultado dó: Saneei ..·•
Resultado da'Previdêncii sotíaf'(RGPS) -.
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Receitas do Governo Central
Tabela 3.2- Receitas Primárias do Governo Central - Brasil- 2017/2018
Variação
Diferença % Real
... ... ---·--·--~-

=~

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

'-1;$8
9,9%

-16,0%
-10,9%

12,1%
-10,9%
-10,0%
-21,4%
-16,0%

Em valores atualizados de junho de 2018, a receita total
do Governo Central apresentou redução de R$ 5,3 bilhões
(4,7%) em relação ao mês anterior, passando de R$ 114,2
bilhões em maio de 2018 para R$ 108,8 bilhões em junho
de 2018. Esta variação resulta do efeito conjugado dos
seguintes fatores:
•
Redução de R$ 851,3 milhões (1,3%) nas receitas
administradas pela RFB. A variação das rubricas internas
foi influenciada pela reclassificação de tributos realizada
em maio pela RFB; e
•

Decréscimo de R$ 4,0 bilhões (26,0%) nas receitas

não administradas pela RFB: redução de R$ 4,7 bilhões
em Dividendos e Participações, explicado pelo
recebimento, em maio, de R$ 2,8 bilhões da Caixa e de
R$ 1,5 bilhão do BNDES.

Demais Receitas

-1,4%
-3,5%
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 3.3 - Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018-· IPCA

.fi,SMI.

Em junho de 2018, as transferências por repartição de

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

receita apresentaram redução de R$ 4,8 bilhões (18,9%),
totalizando R$ 20,5 bilhões, contra R$ 25,3 bilhões no mês
anterior. Esse comportamento decorreu principalmente
das diminuições em Compensações Financeiras e no
conjunto FPM/FPE/IPI-EE, devido à transferência, em
maio, referente à arrecadação sazonalmente concentrada
no último decêndio de abril dos tributos que compõem a
base de repartição, notadamente imposto de renda e
compensações financeiras.

Gráfico 2. Base de Cálculo Transferências Constitucionais
Terceiro Decêndio
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Despesas do Governo Central
Tabela.•3A 7 DespesasPrirnária~ go Governo Centra L- .Brasil- 2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Em junho de 2018, a despesa total do Governo
Central registrou o valor de R$ 105,3 bilhões,
representando aumento de R$ 1, 7 bilhão (1,6%) em
relação a maio de 2018. Essa variação é explicada
principalmente pelo crescimento de R$ 3,1 bilhões
(14,0%) das Despesas Discricionárias - Todos os
Poderes, devido à elevação em junho das despesas
com emendas impositivas.

Fundo Constitucional DF
Se

s
FIES

Outras Despesas de Custeio
Outras Despesas de Capital

*

.· 2.026,4

Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas,

LOAS/RMV, auxílio à COE, despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 3.5 - Demais Despesas Discridonárias dos Órgãos do Executivo - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- fPCA

Variação
Diferença

% Real

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Previdência Social
Tabela 3.6 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2018
Em junho de 2018, o Regime Geral da Previdência Social
(RGPS) registrou déficit de R$ 14,5 bilhões, contra déficit
de R$ 15,3 bilhões no mês anterior. A redução do déficit
de R$ 772,8 milhões (5,1%) se deve à diminuição dos
benefícios previdenciários (R$ 1,2 bilhão, 2,7%),
parcialmente compensada pela redução na arrecadação
líquida (R$ 468,3 milhões, 1,5%).
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Boxe 1- Decreto nº 9.428/2018 - Sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de
RAP

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Em 28/06/2018, foi publicado o Decreto nº 9.428/2018, que altera a sistemática de inscrição,
bloqueio e cancelamento de Restos Pagar (RAP)
dos órgãos do Poder Executivo Federa 1.
.
.. ·. • •• <• .·
<
<
A mudançanessa sistemática representa um grande avanço na melhoria do control.e do saldo
de RAP, que5.resceumu itoapós 2008,torn~ndo- se
quase um orçamento pa ralelo. Por exemplo, mais da metade do investimento público da Uni.ã
~no an~sedá p~rme.i.odepagament o de restos.a
pagar . .. ·•· ••• .
.. •··••··
•·
.
.
. ·.
.
•·· . ·•. .•. . .· .•·.
· ••· . .·.·
·•· · ·.·• • •·•· ••· · •·•·•·••··· ·•. •• •..·.• • .. .·.· .• · ·• .·.· ·. • ·.
Há dois tipos de Restos a Pagar (RAP): os processados e os não processados. O RAP
processado refere-se a despesas que foram empenhadas e
liquidadas, mas ainda não foram efetivamente pagas. O ordenador da despesa reconheceu que
o serviço foi prestado ou que o investimento foi
realizado, mas ainda não teve o saque na conta única do Tesouro. O saldo de RAP processado
não cresce muitoao longo dos anos.
O segundo tipo é o RAP não processado, quando a despesa do orçamento do ano foi
empenhada, mas nãofoi liquidada e nem paga . Neste caso,
quando termina o ano, uma despesa que está apenas empenhada e não é cancelada se transforma
em RAP não processado. É esse segundo t ipo .
de RAP que tem crescido substancialmente ao longo dos anos.
A série histórica de inscrição de RAP aponta para um forte crescimento do seu estoque até o
exercício de 2014, quando atingiu a dfra de R$ 228
bilhões, decrescendo até 2017, quando alcançou R$ 155 bilhões 1 . Deste valor, R$ 128 bilhões são
referentes a RAP não processados.
Gráfico 1- Evolução do estoque de restos a pagar - R$ bilhões - Valores Correntes
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Para ma is informações ver Relatório de Avaliação dos Restos a Pagar de 2018, disponível em
:
http ://www.tesouro.fazenda.gov,br/doeu me nts/10180/617267 /RAP2018/ 41def350-93a b-4dbc-8b
78-d05d54f5 fOfb
1
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2016. O
Em junho de 2018, o estoque de RAP não processados a pagar era R$ 76 bilhões. Deste valor, R$ 42 bilhões (55%) foram empenhados até
ano, há
problema com esse saldo de RAP não processados é que, além de parte dessas despesas empenhadas concorrerem com o orçamento do
Os RAP
ainda o agravante que muitas vezes essas despesas não são liquidadas e não ?.avia um critério estabelecido de cancelamento desses RAP.
não processados a pagar em junho de 2018; por ánô de empenho, são apres~l'[ltados a seguir:
Gráfico 2 - Estoque de RAP r;,ãó proc~s.sados a pagar em J1,.1nhp de 20Hi;J:.>or ano de empenho R$ bilhões - Valores Correntes

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.
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aquele
/:\ regra geral de bloqueio para RAP não procêssadosré que, se a despesa não foi liquidada ·até 1 ano e meio depois de sua inscrição,
fosse,
empenho seria bloqueado. Posteriormente, o ministério poderia desbloquear o empenho, alégando que a obra seria executada e, se não
que
não havia regra alguma para cancelamento dessa despesa, que poderia passar anos como RAP não processados. Adicionalmente, a legislação
estava em vigor abria exceções para o bloqueio de RAP não processados para as despesas do PAC, saúde e educação.
de RAP
Em resumo, pelas regras que estavam em'vigor até o início de junho de 2018/ era muito difícil o governo controlar o crescimento do saldo
não processados e diversos projetos de investimento que nem mesmo começaram depois de vários anos da sua aprovação no orçamento.
As três principais mudanças ne sis!emática de inscrição, bloqueio e cancelamento de RAP, introduzidas pelo Decreto 9.428/2018, foram:
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A única exceção

para regra de bloqueio para RAP não processado que não foram liquidados depois de. l ano
ê meio de sua inscrição
passam a ser os gastos com saúde e emendas individuais impositivas. Até então entravam .nessa
exceção as despesas empenhadas do PAC
e do Ministério da Educação(§ 3° Art. 68 modificado pelo Art. 1° do Decreto 9.428). O RAP não
processados dessas duas despesas (saúde
e emendas individuais impositivas) são em geraFRAP que não são passíveis de cancelamento,
pois apesar da despesa não ter sido
liquidada e paga no ano de sua aprovação no orçamento, elas foram computadas como despesas
obrigatórias no ano em que ocorreu o .
empenho.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

•

Se houver desbloqueio de RAP não processados, mas não houver liquidação em até 1 ano
e meio após o seu . bloqueio, eles serão
automaticamente cancelados (§ 7° Art. 68modificado pelo Art. 1° do Decreto 9.428). Antes não
existia uma regra de cancelamento de
RAP não processados que foi bloqueado e, posteriormente, desbloqueado pelos ministérios setoriais.

•

O Ministro da Fazenda passa a ter o poder de limitar a inscrição de RAP de todos os ministérios
setoriais. O estabelecimento de um limite
de inscrição de RAP pelo Ministro da Fazenda passa a ser possível, mas não é obrigatório. O objetivo
dessa decisão é controlar não apenas ,
o saldo de RAP, mas também ter um instrumento em caso de risco d~ descurnpri.rn.entq.do Art.
42 da LRF, que estabelece que o saldo de
RAP no término de um mandato deve ser compatível com o caixa que o governo deixa para o
.seu pagamento (Art. 68-A modificado pelo
Art.1º do Decreto 9.428).
Figura 1- Nova sistemática de inscrição, bloqueio e
automático dos RAP
não desbloqueados.
Seis meses

Umanoemeío
No início de cada ano,
ocorre a inscrição dos
RAP não processados.

Um ano e meio

Um ano e meio apôs a
inscrição, ocorrerá o
bloqueJo dos RAP não

processados que não
tenham sido
liquidados.

Cancelamento
automático dos RAP
desbloqueados
caso não tenha

ocorrido liquidação.
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de 2018
Boxe 2 - Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias - 32 Bimestre

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

de 2018 (LDO 2018), o Poder Executivo
Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2018 apresentando projeção dos itens de
Bimestre
3º
do
Primárias
Despesas
e
Receitas
de
Avaliação
de
Relatório
o
20/07/2018,
em
publicou,
das receitas federais e a realização das
receitas e despesas primárias do Governo Central para o ano corrente, observando a arrecadação
atualizados.
os
macroeconômic
parâmetros
como
bem
maioria,
sua
em
2018,
de
junho
despesas primárias até o mês de
a previsão de crescimento real do PIB
alterou
econômico,
cenário
do
atualização
à
relação
com
bimestre,
3º
do
O Relatório de Avaliação
do índice de inflação (IPCA) para 2018 de 3,4%
para 2018, em relação à última avaliação, de 2,50% para 1,60%, e elevou a estimativa da variação
para 4,2%.
de receita cresceu R$ 11,6 bilhões,
Em relação ao Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º Bimestre, a estimativa
não Administradas pela RFB, com destaque para a
devido principalmente ao aumento de R$ 8,7 bilhões na projeção de arrecadação das Receitas
R$ 58,8 bilhões em 2018. Essa alteração ocorreu,
arrecadação com Cota-Parte de Compensações Financeiras, revista de R$ 51,5 bilhões para
e da taxa de câmbio. Também houve elevação da
principalmente, devido ao crescimento das estimativas do preço internacional do petróleo
d.a arrecadaç~Q aié o mês de junho.
estimativa das Receitas Administradas pela\RFB,.influenciada, em grandemetdicia, ~.ela performance
principalmente pela elevação de R$ 9,6
No lado das despesas, hoúve incremento de R$ 7,5 bilhões nas despesas obrigatórias, explicado
Energia e da Defesa, devido à edição da Medida
bilhões nas despesas com Créditos Extraordinários em favor dos Ministérios de Minas e
Provisória nº 839/2018, que criou o subsídio ao diesel combustível de uso rodoviário.
Despesas Primárias do 3º Bimestre de 2018
Desse modo, diante da combínação dos fatores citados, o Relatório de Avaliação de Receitas e
de resultado .primário prevista na LDO
meta
a
comprometer
sem
financeira
o
"emovimentaçã
empenho
de
ampliê1ção
de
indicaria a possibilidade
abaixo dos limites estabelecidos
ligeiramente
estão
relatório
no
constam
que
despesa
de
projeções
as
que
vista
em
2018. Não obstante, tendo
está condicionado pela estimativa de
pela Emenda Constitucionafn ° 95/2016, o espaço para ampliação de despesas primárias discricionárias•
nas estimativas do relatório:
excesso em relação aos limites da EC nº 95/2016. Oquadro a seguir resume as principais variações
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Resultadoélâ AValiaçãô do 32 Birt1~st,r~Jl;t$.~il.h9C;?sK.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Memo:
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Boxe 3 - Aspectos Fiscais da Educação no Brasil

.o

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

no Brasil", contendo ampla análise
TE!s~ur°. Nacional publicou, riô dia 06 de julho,u·m estudo fntitulaclo "Aspectos Fiscais da Educação
internacional, e apresentando resultados
do volume de recursos direcionados ao setor de educação no país, relativamente à experiência
alcançado; em termos de performance educacional.
dobrou sua participação, passando de
O texto destaca que, em proporção da Receita Corrente, a despesa federal em educação quase
passando de 1,1 para 1,8%. A despesa com
4,7% para 8,3% no período 2008-2017. Em proporção do PIB, a expansão também foi significativa,
ano, em .média), enquanto a Receita Corrente da
educação apresentou crescimento acumulado real de 91% no período 2008-2017 (7,4% ao
ano).
ao
(0,7%
reais
termos
em
6,7%
União cresceu apenas
Gráfico 2 - Gasto público total em educação (% do PIB)
Gráfico 1- Evolução da Despesa Federal em Educação
Comparativo Internacional - 2014
R$ Bilhões-A preços de 2017- IPCA
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da OCDE (5,5%) - que engloba as principais
O Brasil gasta atualmente, em educação pública, cerca de 6,0% do PIB, valor superior à média
(5,3%) e Estados Unidos (5,4%) . Cerca de 80%
economias mundiais - e de pares como Argentina (5,3%), Colômbia (4,7%), Chile (4,8%), México
ao PIB.
dos países, incluindo vários países desenvolvidos, gastam menos que o Brasil em educação relativamente
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Apesar da expansão do volume de recursos aplicados, não houve melhora
expressiva na qualidade da educação brasileira. O desempenho
do país em exames internacionais continua relativamen te baixo. A comparação
internacional leva a crer que o valor atualmente despendido seria
suficiente para o fornecimen to de uma educação de maior qualidade.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Observa-se forte pressão social para a elevação do gasto na área de educação,
mas existemevid ências de que a atual baixa qualidade não
se deve à insuficiência de recursos. Tal observação não é específica ao
Brasil, tendo em vista que já é estabelecida na literatura sobre o tema
a
visão de que políticas baseadas apenas na ampHação de "insumos" educacionai
s são, em geral, ineficazes.
Embora se tenha avapçad()..
of7.rta g.7.Ya~as,. q~ê!.li9ade da educação brasileira ainda é muito
precária quando comparada
internacionalmente. N.a principal avaliação internacional de d sempenho
escolar, o Pisa (Programme for lnternationa l Student Assessment), o
Brasil figura nas últimas posições. Dos 70 países avaliados em 2015,
o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na
66ª
colocação em matemática.

a

n~ .

7

Gráfico3 - Desempenho noPISArela tivamente ao gasto público em educação
como percentual do PIB
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~es.m ono Brasil .existem ·casos de sucesso, como o do Ceará, que o.bteve
em .201s o quinto melho.r .1DEB .nos anos iniciais .· do Ensino
Fundament al,mesmo com um gasto inferior média da própria região
N.ordestei e à média nacionaLO melhorlDEB municipal do Brasil, nesse
mesmo ano, foi do município cearense de Sobral, que aplicava, em 2017,
valor inferior à média do próprioesta do do Ceará.

à
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à totalidad~ .~ª despesa
O Te~ourn .Nacional também projetou a .evolução da dem~pda p~r serviços públicos de educação, referentes
as despesas em educação
primária do Ministério da Educação, para o período 2018-2027, em dois cenários distintos. O Cenário Base considera
na estrutura etária da
corno função da taxa de matrícula, do crescimento do custo de provisão de serviços educacionais e de mudanças
de Expansão, além dos três
população. É um cenário realista, que supõe a manutenção da atual. cobertura dos serviços de educação. Já o Cenário
necessária ao atingimento
fatores apohtados anteriormente (taxa de matrícula, custo e alterações demográficas), considera a despesa adicional
das metas de cobertura propostas no Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE 2014-2024).

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Gráfico 4 - Despesa primária - Educação - R$ bilhões correntes
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Dado o nível de despesas já.alcançado, com a ajuda da dinâmica demográfica, que leva a uma redução do número
das regras fiscais, tanto
escolar, obsE?rva-se que um cenário com manutenção da cobertura atual (Cenário Base) é compatível com o cumprimento
(Cenário de Expansão), por
da aplicação mínima em MDE guanto do teto de gastos. O atingimento das metas de cobertura do PNE 2014-2024
outro lado, implicaria expansão do gasto em 25,9% (2,3% ao ano) em termos reais entre 2018 e 2027.
O estudo completo pode ser acessado em:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/tesouro-divulga-o-relatorio-aspectos-fiscais-da-educacao-no-brasil
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Tabela 1.1. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões - A Preços Correntes

Discriminação

1. RECEITA TOTAL
1.1 - Receita Administrada pela RFB

1.1.l
1.1 .2

Imposto de Importação
IP!
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.4 IOF
1.1.5 COFIN5
1.1.6 Pl5/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 Liquida para o RGPS
1.4 - Receitas Não Administrada s 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 Compensaçõe s 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
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-EE

11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 5uperávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensaçõe s Financeiras
11.5 CIDE - Combustíveis
11.6 Demais
111. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benef/cios Previdenciário s
tv.2 Pessoal e Encargos Sociais
/V.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE
IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
IV.3 .7 Complemento do FGTS {LC n• 110/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinário s (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 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 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricion6rias ·~Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TOA
IV.4.3 Doações e Convênios
IV.4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA· COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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I 'f-..\

-

2018
Maio

Diferença

TESOURONACIONAL

Variação(%)

18.121,8

15.424,0
705,2
966,8
-261,6
925,8
1.052,2
0,0
14,S
86.637,S
106.481,7
42.622,9
21.967,5
21 .038,2
3.584,5
13,3
0,0
0,0
48,1
4.484,7
408,2
60,8
1.238.6
16,4
8,5
76,6
919,0
118,5
0,0
162,5
0,0
0,0
8.436,5
213,5
19,3
69,7
1.159,6

o.o
20.853,1
2.312,6
510,5
10,2
0,0
17.519,7
1.010,6

o,o
-19.844,2
447,1

-1.038,6
498,4
-19.937,3
-28.137,7
-48.075,0

112.748,0

67.065,2
3.220,4
4.834,4
28.175,7
2.852,3
21.538,5
5.568,5
5.137,3
0,0
446,2
-4.708,3
-1,6

30.434,5
15.249,9
467,7
4.813,2
1.061,7
2.361,7
1.254,4
1.603,1
879,5
84,5
2.724,2
24.985,4
18.350,9
726,9
1.220,3
-493,4
952,2
4.938,3
0,0
17,0
87.762,6
102.282,7
45.530,2
22.580,6
12.084,4
3.636,7
12,6
0,0
0,0
52,2
4.679,6
447,1
36,6
865,2

0,0
0,0
77,3
963,9
116,3
0,0
159,2
0,0
0,0
156,2
184,475
17,7
139,1
540,3
0,0
22.087,6
1.778,0
284,4
0,1
21,5
19.194,8
1.093,2
3.500,0
-11.020,1
399,8
·666,0
166,1
-11.120,3
-35.092,0
-46.212,2

108.840,1
67.058,9
3.584,9
4.110,6
25.418,0
3.238,7
19.435,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
l.726,6
0,0
30.349,7
11.431,6
l.166,4
133,5
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,l
428,1
84,4
2.662,0
20.508,0

17.258,2
721,8
1.142,7
-420,9
962,0
1.547,7
0,0
18,3
88.332,2

105.275,3
44.862,7
22.699,4
12.213,8
3.240,1
12,2
0,0
0,0
51,6
4.685,4
860,5
22,3
1 .160,4

-3.907,8
-6,3
364,5
-723,9
-2.757,7
386,4
-2.103,5
-491,5
-1.048,7
0,0
-66,8
6.434,9
1,6
-84,8
-3.818,4
698,7
-4.679,8
16,0
305,8
360,7
-6,0
-451,4
-0,1
-62,3
-4.477,4
-1.092,8
-5,1
-77,5
72,4
9,8
-3.390,6
0,0
1,3
569,5
2.992,S
-667,4

Variação(%)

Jun/18

Maf/18

104.759,3
63.952,6
2.697,6
3.486,1
27.284,3
2.918,7
17.006,7
4.316,2
3.857,1
0,0
457,7
1.928,2
0,0
29.783,1
11.023,6
187,2
l.987,9
1.195,8
1.631,0
1.336,6
1.579,9
408,2
79,7
2.617,3

Diferença

Jun/18

Junho

Jun/17
-3,5%

º·º"
11,3%
-15,0%
-9,8%
13,5%
-9,8%
-8,8%
-20,4%
-15,0%
-100,0%
-0,3%
-25,0%
149,4%
-97,2%
1,5%
12,9%
28,8%
-0,4%
-51,3%
-0,1%
-2,3%
-17,9%
-6,0%
-0,7%
-0,1
-0,l
1,0%
-68,7%
7,5%
0,6%
2,9%
-1,5%
0,5%
1,1%
-10,9%
-3,2%

4.080,8
3.106,29
887,3
624,5
-1 .866,2
320,1
2.428,3
760,8
231,5
0,0
-78,3
-201,7
0,0
566,6
407,9
979,2
-1.854,4
-118,l
1.036,4
278,4
17,2
19,9
4,7
44,7

3,9%

4,9%
32,9%

17,9%
-6,8%
11,0%
14,3%
17,6%
6,0%
~17,1%

-10,5%
1,9%
3,7"
523,0%
-93,3%
-9,9%
63,5%
20,8%
1,1%
4,9%
5,9%
1,7%

2.386,2

13,2%

1.834,13
16,55
175,9
-159,4
36,23
495,S

11,9"
2,3"
18,2%
60,9%
3,9%
47,1"

3,83
i.694,6
-1.206,5

26,4"
2,0%
-1,1%

2.239,82
731,94

S,3%
3,3%

-41,9"
-9,6%
-8,1%

118,9
129,4
-396,7
-0,4
0,0
0,0
-0,6
5,8
413,4
-14,3

-1,1%
0,1%
92,4%
-39,0%

-8.824,4
-344,4
-1,1
0,0
0,0
3,5
200,7
452,2
-38,4

29S,3

34,1%

7,3%
4,5%

110,8%
-63,2%

-78,2

-6, 3%

0,0

0,0

o.o

·16,4

o.o

·8,5

65,0
963,9
122,0
0,0
159,2
0,0
0,0
159,7
358,7
18,2
0,0
334,6
0,0
25.499,3
1.866,5
357,3
0,0
15,S
22.620,3
997,0
521,0
-16.422,1

-12,3
0,0
5,7
0,0
0,0

-100,0%
-100,0%
-15,2%
4,9%
2,9%

-15,9%
0,0%
4,9%
0,0%

º·º
0,0
3,6
174,2
0,5
-139,1
-205,8
0,0
3.411,7
88,5
73,0
-0,1
-5,9
3.425,4
-96,3
-2.979,0
-5.402,0

2,3%
94,4%
2,7%
-100,0%
-38,1%
15,4%
5,0%
25,7%
-100,0% -27,7%
17,8%
-8,8% -85,1%

49,0%

-11,6
45,0
3,5
0,0
-3,3
0,0
0,0
-8.276,8
145,2
-1,1
-69,7
-825,0
0,0
4.646,2
-446, l
-153,2
10,20
iS,52
5.100,60
13,65
521,0
3.422,1

-2,1%

-98,1%
68,0%
-5,5%
-100,0%
-71,1%
22,3%
-19,3%
-30,0%
-100,0%
29,1%
-1,4%
-17,2%
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Tabela 1.1. Resultado Primário do Governo Central - llrasil - Mensal
R$ Milhões - Valores de Jun/18 • IPCA

l\

2017

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Imposto de Importação
IPI
Imposto de Renda

IOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CPMF

1.1.9 CIDE Combustíveis

1.1.10 Outras
/.2 - Incentivas Fiscais
1.3 - Arrecadação Uquida 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
1.4.5 Receitas Próprias (fontes SO, 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 coin Ativos

1.4.9 Demais Receitas
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-EE

IV. DESPESA TOTAL

IV.1 Seneffcios Previdenciários
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outros Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE

IV.3.5 Benef!Cios de LEiglslàção Especial e 11'\deriliações
IV.3.6 BeriefícioS de pfestaÇão COntinu'ada da LOAS/RMV
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n2110/0l)

IV.3.8 Créditos ExiraOrdlnários {eXteto ·PAC)
IV.3.9 Compensação a'O RGPS .pela·s Desol'lerações·da Folha
IV.3.10
IV.3.11
IV.3.12
IV.3.13
IV.3.14
IV.3.lS

Corivênios
Doações
Fabricação de Cédulas e Moedas
FUNDEB (Complem. União)
Fundo Constitucional OF
FDA/FDNE

IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV .3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios • OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagr·o
IV.3.2i Transferências ANA

2.012,9
0,0
31.090,9
11.507,7
195,5
2.075,2
1.248,3

-4.767,6
-1,7
30.818,0
15.442,1
473,6
4.873,9
1.075,0

1.702,6
1.395,3
1.649,3
426,2
83,2
2.732,2
18.917,5

2.391,4
1.270,2
1.623,3
890,6

1.726,6
0,0
30.349,7
11.431,6
1.166,4
133,5
1.077,6
2.667,4

736,2
1.009,3
-273,1
966,5
1.098,4
0,0
15,1
90.441,9
111.157,5
44.494,5
22.932,1
21,962,0
3.741,9
13,8
0,0
0,0
50,2
4 .6'8 1,6

d/qMCM\/

IV.4.2 Emissões de TOA
!V.4.3 Doações e Convênlôs
IV.4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.S LEJU/MPU

V. FUNDO SOBERANO 00 BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA° COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX, RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI + VII + VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)

85,S

2.758,5
25.300,2
18.582,1
736,0
1.235,6
-499,6
964,2
5.000,5
0,0
17,3
88.868,4
103.571,5
46.103,8
22.865,1
12.236,7
3.682,S
1i,8
0,0
0,0
52,8
4.738,5

1.615,0

1.597,1
428,1
84,4

2.662,0
20.508,0
17,258,2
721,8
1.142,7
-420,9
962,0
1.547,7
0,0
18,3

88.332,2
10S.215,3

976,l
117,7

963,9
122,0

169.6
0,0
0,0
8.807,0
222,9
20,1
i.210,S

o.o
21.768,8
2.414,2
532,9
10,7
0,0
18.289,0
1.055,0
0,0
-20.715,6
466,7
-1.084,2
520,3
-20.812,8
-29.373,3
-S0.186,1

571,3

10,8%
6,3%
9,5%
12,7%

62,2

1,5%

-98,4

º·º

~20,6%

·286,3

-14,2%

·1,5%
-26,0%

-741,2
-76,1

692,9

146,3%

-4.740,4
2,6

-97,3%

276,0
344,9
•26,2
-462,5
-1,2
-96,6
-4.792,2
-1.324,0
-14,3
-92,9
78,7

11,5%
27,1%
-1,6%
-51,9%
-1,4%
-3,5%
-18,9¾

0,2%

-7,1%

-1,9%
-7,So/o
-15,7%

-2,2

-0,2%

-3.452,8
0,0

-69,0%

971,0
-1.941,7
-170,6
964,8
219,7
-52,2
1,9
1,2
-70,3
1.590,5
1.156,8
-14,4
133,5
·147,9
-4,4
449,3

~2,4%

-0,7%
496,8%
-93,6%
-13,7%
S6,7%
15,7%
-3,2%
0,5%
1.4%
-2,6%
8,4%
7,2%

-2,0%
13,2%
54,2%
..o,S%

40,9%

o,o

1,1

6,2%

-536,3
1.703,7

·0,6%

1,6%
-1,7%
-0,7%
-0,2%

-12,0%
-4,4%

3,2
-2.109,7
-5.882,2
368,2
-232,7
-9.748,2
-501,8

-1,7
0,0

o.o

o.o

-1,2

1,4
3,8
434,3
-41,1
-132,6
-17,1

-12,1

13,0%
0

-16,0%

-468,3
-4.010,5

-22,8
-442,5

0,4%
27,3%

-21,4%

0,0

4.685,4
860,5

959,3
123,1

298,1
768,8
471,4
-3.064,3
191,9
1.681,5

-J00,09fí

-53,1
407,7
-14,7
284,4
0,0
0,0
-13,3

78,3

Diferença
Variação (%)
Jun/18
Jun/17
-0,5%
-519,2

1,7

-0,6
0,0

22,3

12,1%
-10,9%
-10,0%

6.494,2

12,2
0,0
0,0
51,6

1.160,4
0,0
0,0
65,0

0,0
161,2
0,0
0,0
158,1
186,8
18,0
140,8
547,1
0,0
22.365,9
1.800,4
287,9
0,1
21,7
19.436,7
1.107,0
3.544,1
-11.159,0
404,8
-674,4
168,2
-11.260,4
-35.534,1
-46.794,5

350,S
-2.374,9
-561,6
-1.113,4
0,0
-72,5

-1..241,J
-165,7

452,8
37,1
876,1
0,0

o.o

Variação(%)
Jun/18
Ma,/18
-4,7%
-5.328,5
-1,3%
-851,3
9,9%
323,9
-784,8
·16,0%
-10,9%
-3.112,7

44.862,7
22.699,4
12.213,8
3.240,l

426,2
63,4
1.293,0
17,1
8,8
80,0

72,7

IV .3 .22 Transferências Multas· ANEEL

IV.3.23 FIES
1\/.3.24 Finànciamentà de campanha Eleitoral
JV.4 oespesoS Dlscrlciof16rioS • TodOs ·os Poderes
IV.4.1 PAC
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3.046,8
17.753,4
4.505,7
4.026,5
0,0
477,8

0,0

IV.3.16 Lei Kandlr (LC n• 87/96 e 102/00)

Junho
108.840,1
67.058,9
3.584,9
4.110,6
2S.418,0
3.238,7
19.435,0
5,077,0
4.088,7
0,0
379,4

16.101,3

11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Sal6rio Educação
11.4 Compensações Financeiros
11.5 CIDE • Combustfw,is
11.6 Demais
Ili. RECEltA LÍQUIDA (1-11)

Maio
114.188,6
67.910,2
3.261,0
4.895,4
28.530,8
2.888,3
21.809,9
5.638,7
5.202,1
0,0
451,8

109.3S9,4
66.760,8
2.816,1
3.639,1
28.482,4

1.1 ·~ Receita Administrada peta RFB
1.1.1
1.1.2
1.1.3

I

TESOíJRONACIONAL

Diferença

2018

Junho

1. RECEITATOTAL

177

32,5%

-17,0%
:1,2%

c8,8
' i5,0
4,6
-1,7

21,l¾
-2,3%

-S,3%
0,8%
·1,0%
-44,4%
-13,4%
-12,0%

2,8%
0,1%
101,9%
-64,8%
·10,3%
-100,0%
-100,0%
-18,7%
0,5%
· 1,4%

4,3
0,0

3,6%

0,0

159,2

-2,0

-1,2%

-10,5
0,0
0,0

-6,2%

0,0
0,0

o.o
o.o

159,7
358,7

1,6
171,9
0,3
-140,8
·212,6
0,0
3.133,4
66,1
69,4
-0,1
-6,2
3.183,6
-110,1
-3.023,1
-5.263,2

1,0%
92,0%
1,4%
-100;0%
-38,9%

·8.647,2

-98,2%

135,8
-1,9
,12,1
Cà7S,9

60,9%
-9,S%
-100,0%
~72,4%

14,0%
3;7%
24,1%
-100,0%
-28,6%

3.730,5

18,2

o.o
334,6
0,0
25.499,3
1.866,5
357,3
0,0
1S,5
22.620,3
997,0

521,0
-16.422,1

0,0

o.o

16,4%
-9,9%
-85,3%

47,2%

·-547,6

-17S,6
-10,7
1S,S
4,331,3
-58,0
521,0
4.293,4

17,1%
-22,7%
-32,9%
-100,0%
23,7%
-5,5%
-20,7%
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Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - A Preços Correntes

Discriminação

,....-;;,f-.-

.,l \
2017

2018

Jan-Jun

Jan-Jun

I

TESOURONACIONAL

Diferença

Variação (%)

Jan-Jun/18
Jan-Jun/17

l.l - 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 Combustíveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Líquida para a RGPS
1.4 - Receitas Não Administradas peta 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 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 CIDE - Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrigatórios
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
IV.3.2 Anistiados

,2
464.369,8
19.212,4
27.274,7

185.018,5
17.069,5
101.512,0
27.486,6
38.677,6

195.017,6
17.910,1
121.580,9
32.553,2
42.537,4

o.o

o.o

2.831,0
9.504,6
-17,4
174.770,2
71.485,6
2.600,7
4.302,7
6.291,4
18.198,6
7.034,9
10.552,3
2.191,4
500,6
19.813,1
116.598,4
93.931,2
4.099,4
6.198,8
-2.099,3

2.567,2
5.716,4

6.31419

11.127,2
829,9
295,7
547.686,3
604.165,1
257.637,3
136.646,B
98.323,1

28.150,0
93,6

IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE

o.o

IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
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 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 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Dfscricionárias ~ Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TOA
IV.4.3 Doações e Convênios
IV.4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.S LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA - COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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418.046,2
14.941,9
21.004,4

-116

181.888,4
82.848,7
2.605,3
5.652,7
6.408,5
25.460,2
7.405,6
10.851,2
2.559,3
530,6
21.375,3
129.475,4
102.408,9
4.123,8
6.791,2
-2.667,4
6.533,8
15.330,1
797,4
281,4
599.629,8
636.518,1
272.709,B
141.84B,6
98.007,7
26.981,4
83,8

64.820,6
46.323,5
4.270,4
6.270,3
9.999,1
840,5
20.068,8
5.066,7
3.859,8
0,0
-263,8
-3.788,2
15,8
7.118,2
11.363,0
4,6

Uso.o
117,1
7.261,6
370,8
298,9
367,9
30,0
1.562,2
12.877,1
8.477,7
24,3
592,4
-568,1
218,9
4.202,9
-32,4
-14,3
51.943,5
32.353,0
15.072,5
5.201,B
-315,4
-1.168,6
-9,9

0,0
288,4
26.704,7
2.191,4
426,7

o.o
o.o

º·º
o.o

29S,6
27.965,7
2.559,3
175,2

7,2
1.261,0
367,9
-251,5

8.275,3

7.806,3

-469,0

93,5
32,9
340,4

0,0

-93,5
-32,9
-17,2
S07,6
'44,6

7;523,5
725,9

o.o
323,2
8.031,1
681,3

o.o

o.o

97S,O
0,0
0,0
9.683,9
9.681,S
122,3
450,6
2.563,4

o.o

95S,O
0,0

-20,0

o.o
12.804,4
7.240,3
138,7
443,3
1.523,l

o.o

0,0
3.120,6
-2.441,2
16,4
-7,3
-1.040,3

o.o

111.557,B
10.337,6
1.407,7
10,2
0,0
96.016,8
5.193,2
0,0
-56.478,8

o.o

123.951,9
9.183,3
1.072,6
12,0
113,0
108.72S,4
5.918,2
4.021,0
-32.867,3

12.394,2
-1.154,3
-335,1
1,8
113,0
12.708,6
725,0
4.021,0
23.611,4

2.169,4
1.677,7
-2.122,7
-54.754,4
-173.226,0
-227.980,4

,,8%
11,1%

28,6%
29,9%
5,4%
4,9%

19,8%

18,4%
10,0%
-9,3%
-39,9%
-90,6%
4,1%
15,9%
0,2%

31,4%
1,9%

39,9%
5,3%

2,8%
16,8%
6,0%

7,9%
11,0%
9,0%
0,6%
9,6%
27,1%
3,5%
37,8%
-3,9%
-4,8%
9,5%
5,4%
519%
3,B%
-0,3'6
-4,2%
-10,5%

2,S%
4,7%
16,8%
-S8,9%
-5,7%
-100,0%
·100,0%
-5,1%
6,7%
-6,1%
·2,1%

o.o
32,2%
·25,2%
13,4%
-1,6%

-40,6%
11,1%

-11,2%
-23,8%
17,6%
13,2%
14,0%
-41,8%
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Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central• Brasil• Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA
2017
Discriminação

1. 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 Combustíveis
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
1.4.5 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
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávlt dos Fundos
11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE - Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV .3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin . EE/MM
IV.3.4 Auxílío CDE
IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
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 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 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV.4.3 Doações e Convênios
IV.4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA - COMPETfNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATISTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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,
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TESOURONACION AL

Jan•Jun
69S.16S,7
437.S53,8
15 .631,5
21.975,9
193.682,9
17.858,8
106.214,2
28.762,0
40.529,2
0,0
2.961,9
9.937,4
-18,2
182.830,1
74.800,0
2.718,9
4.495,5
6.581,9
19.057,9
7.357,3
11.047,4
2.290,7
523,8
20.726,6
121.994,4
98.279,3
4.288,9
6.485,7
-2.196,8
6.608,7
11.636,9
870,3
310,3
573.171,4
632.053,7
269,511,0
142.961,8
102.923,9
29.471,4
98,0

o.o

o.o
301,7
27.937,6
2.290,7
446,6
8.654,8
97,8
34,4
355,6
7.881,2
7S9,4

º·º

1.020,l
0,0
0,0
10.109,l
10.181,5
127,9
471,3
2.684,8
0,0
116.657,0
10.802,4
1.470,0
10,7

o.o
100.414,0
5.430,0
0,0
-58.882,3
2.267,0
1.804,4
-2.209,2
-57.020,l
-181.218,1
-238.238,2

471.782,5
19.496,4
27.697,1
198.188,9
18.177,2
123.444,8
33.056,7
43.283,5
0,0

2.607,0
S.830,8
-1,7
184.634,2
84.139,4
2.630,8
5.726,2
6.505,2
25.890,6
7.509,8
11.025,7
2.596,0
538,8
21.716,4
131.444,0
103.9S5,7
4.185,3
6.893,7
-2.708,5
6.636,6
15.566,0
813,4
287,0
609.110,4
646.188,0
276.848,4
144.034,6
99.599,3
27.428,5
85,1
0,0
0,0
300,0
28.388,6
2.590,5
177,9
7.923,9
0,0
0,0
327,6
8.168,8
691,4
o.o
969,5
0,0
0,0
13.018,7
7.394,4
140,9
450,9
1.542,7
0,0
125.705,8
9.310,1
1.084,3
12,2
114,8
110.262,8
6.005,8
4.065,1
-33.012,5

4S.388,7
34.228,7
3.864,8
5.721,2
4.506,0
318,4
17.230,7
4.294,7
2.754,3
0,0
-3S4,9
-4.106,6
16,5
1.804,0
9.339,4
-88,0
1.230,7
-76,8
6.832,7
152,6
-21,7
305,3
15,0
989,7
9.449,6
5.676,4
-103,6
408,0
-511,6
27,9
3.929,1
-56,8
-23,3
35.939,1
14.134,4
7,337,4
1.072,8
-3.324,6
-2.042,9
-12,9
0,0
0,0
-1,7
451,0
299,8
-268,7
-730,9
-97,8
-34,4
-28,0
287,6
-68,0

6,5%
7,8%
24,7%
26,0%
2,3%
1,8%
16,2%
14,9%
6,8%
-12,0%
-41,3%
-90,9%
1,0%
12,S%
-3,2%
27,4%
-i.,2%
35,9%
2,1%
-0,2%
13,3%
2,9%
4,8%
7,7%
5,8%
-2,4%
6,3%
23,3%
0,4%
33,8%
-6,5%
-7,5%
6,3%
2,2%
2,7%
0,8%

-3,2%
-6,9%
-13,2%

-0,6%
1,6%
13,1%
-60,2%
-8,4%
-100,0%
-100,0%
-7,9%
3,6%
-9,0%

o.o
-50,6
0,0
0,0
2.909,6
-2.787,2
13,0
:20,4

-1.142,1
0,0
9.048,7
-1.492,3
-385,7
1,6
114,8
9.848,9
575,8
4.065,1
25.869,8

-5,0%

28,8%
-27,4%
10,2%
-4,3%
-42,5%
7,8%
-13,8%
-26,2%
14,6%

9,8%
10,6%
-43,9%
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Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - Mensal

. 1t .

R$ Milhões • A Preços Correntes

TESOURONACIONAL

2017

2018

Discriminação

1

Junho
1. RECEITA TOTAL

-3,5%

-6,3
364,5

0,0%

4.080,8
3.106,3

3.584,9
4.110,6

11,3%

887,3

413,0
139,4
431,3

335,3
194,3
391,0
1.628,0
1.561,9

-723,9
-77,8
55,0

·15,0%
-18,8%
39,4%

·40,3
250,2
-910,9

-9,3%
18,2%
-36,8%

624,5
-110,8
·45,7
20,7

25.418,0

-2.757,7

-9,8%

-529,0

8.985,2

3.118,0
6.813,6

-2.171,5

15.543,5

15.486,4

-57,1

4.402,5

10.306,5
1.773,1

9.379,6
3.014,0
1.929,8

-4.977,1
4.813,1

886,0
2.918,7
17.006,7
4.316,2
3.857,1
0,0
457,7
1.928,2

1.220,2
2.852,3
21.538,5
5.568,5
5.137,3
0,0
446,2
-4.708,3

0,0
29.783,1

·1,6
30,434,5

28.912,0

29.445,5

30.349,7
29.544,4

871,l

989,0
15.249,9

805,3
11.431,6

467,7
4.813,2

1.166,4

1.284,2
27.284,3
2.711,8

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 C!DE Combustíveis
1.1.10 Outras

1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 • Arrecadação líquida para o RGPS
1.3.l Urbana

Rural

1.4 • Receitas Não Administradas pela RFB

1.4.1 Concessões e Permissões

6.119,1
18.453,4
5.487,7

11.023,6
187,2

1.4.2 Dividendos e Participações
Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
Cota-Parte de Compensações Financeiras
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
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
li; 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
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1·11)
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-3.907,8

67.058,9

3.220,4
4.834,4

446,1
240,0
370,3
1.145,4

1.1.3.2 I.R. • Pessoa Jurídica

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

108.840,1

3.486,1

1.1.3.1 I.R. • Pessoa Física

..

Junho

112.748,0
67.065,2

63.952,6
2.697,6

1.1.2.1 IPI-Fumo
1.1.2.2 IPI • Bebidas
1.1.2.3 !PI - Automóveis
1.1.2.4 IPI • Vinculado à importação
1.1.2.S IPI · Outros
1.1.3 Imposto de Renda

1.3.2

Maio

104.759,3

1.1 • Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI

. .

1.987,9

1.377,8
2.472,9
28.175,7
3.647,l

7.827,l
2.232,9
1.023,9
3.238,7
19.435,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
1.726,6
0,0

303,1
-196,3
386,4
-2.103,5
-491,5
-1.048,7
0,0
-66,8
6.434,9
1,6
-84,8

21,6%

-6,8%

·14,5%

406,2

15,0%

·24,2%
-0,4%

694,5

11,3%
-16,1%
-19,8%

-53,1%
159,7%
15,7%
-16,1%
13,5%
-9,8%
·8,8%
-20,4%

-15,0%

-100,0%

·2.967,0
-1.085,2
-2.479,4

·24,1%
25,9%
15,6%

459,7
137,9
320,1
2.428,3
760,8
231,5
0,0
-78,3
-201,7

·10,5%
1,9%

11,0%

14,3%
17,6%
6,0%
-17,1%

-0,3%

0,0
566,6

98,9

0,3%

632,4

2,2%

-183,7

-18,6%

-65,8

-7,6%

-3.818,4

·25,0%

407,9

3,7%

698,7
-4.679,8

149,4%

979,2
-1.854,4

523,0%

16,0
305,8
360,7
-6,0
-451,4

1,5%
12,9%
28,8%
-0,4%
-51,3%
-0,1%

79,7
2.617,3
18.121,8

1.061,7
2.361,7
1.254,4
1.603,1
879,5
84,5
2.724,2
24.985,4

·0,1
·62,3
-4.477,4

15.424,0
705,2

18.350,9
726,9

17.258,2
721,8

·1.092,8
-5,1

966,8

1.220,3
-493,4

1.142,7
-420,9

-77,S

·0,7%
-6,4%

·261,6
925,8
1,052,2

17,9%
-24,8%
·19,0%
5,6%
42,1%

-1.866,2

133,5
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,l
428,1
84,4
2.662,0
20.508,0

1.195,8
1.631,0
1.336,6
1.579,9
408,2

482,6
277,8

3,9%
4,9%
32,9%

-97,2%

-2,3%

·17,9%
-6,0%

-118,l
1.036,4
278,4
17,2
19,9
4,7
44,7
2.386,2
1.834,1
16,5

952,2

962,0

72,4
9,8

·14,7%
1,0%

175,9
·159,4
36,2

4.938,3

1.547,7

-3.390,6

·68,7%

495,5

0,0

0,0

0,0

0,0

14,5
86.637,5

17,0
87.762,6

18,3
88.332,2

1,3
569,5

·93,3%
-9,9%
63,5%

20,8%
1,1%
4,9%

5,9%
1,7%

13,'2%
11,9%
2,3%

18,2%
60,9%
3,9%
47,1%

0,0
7,5%

3,8

26,4%

0,6%

1.694,6

2,0%
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Receitas Primárias do Governo Central• Brasil •Mensal
TESOURONACIONAL

R$ Milhões· Valores de Jun/18 • IPCA
2018
M .

J

ª'º

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 !PI - Vinculado à 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 ào 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
R

1.2 Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Líquida 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.S Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4.7 Comple mento para o FGTS (LC n• 110/01)
#

1.4.8 · operàções· com Ativos
L4.9 Demài s Receitas
11 . TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA

11.1 FPM / FPE / IPI-EE
11.2 Fllndos COnstitticiOtiais
11.:1.1 Re passe Total
11.2.2 Supe rávit dos Fundos

11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações FinariCeiras

11.S CICIE - Combustíveis
11.6 Demais
li!. RECErrA LÍQUIDA (1-11)
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Diferença
h
un

Variação (%)

Jun/18
Mai/18

°

Diferença
1

Variação (%)

Jun/18
Jun/17
-0,5%

109.359,4

114.168,6

108,840,1

-5.328,5

-4,7%

-519,2

66.760,8

67.910,2

67.058,9

-851,3

-1,3%

298,1

3.584,9
4.110,6
335,3
194,3
391,0
1.628,0
1.561,9
25.418,0
3.118,0
6.813,6
15.486,4
4.402,5
7.827,1
2.232,9
1.023,9
3.238,7
19.435,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
1.726,6

323,9
-784,8
-83,0
53,2
-45,8
232,9
-942,1
-3.112,7
-575,0
-2.184,7
-253,0
-5.095,3
4.775,1
278,8
-211,6
350,5
-2.374,9
-561,6
-1.113,4
0,0
-72,5
6.494,2

9,9%
-16,0%
-19,8%

768,8
471,4
-130,4
-56,3
4,4
432,3
221,4
-3,064,3

1,7
-468,3

-100,0%
-1,5%

-741,2

-2,4%

-0,9%
-19,6%

-637,1
-104,0

-2,1%
-11,4%

2.816,1
3.639,1
465,7
250,6
386,6
1.195,7
1.340,6
28.482,4
2.830,9
6.387,8
19.263,7
5.728,7
10.759,1
1.851,0
924,9
3.046,8
17,753,4
4.505,7
4.026,5
0,0
477,8
2,012,9

3.261,0
4.895,4
418,2

141,1
436,8
1.395,2
2.504,1
28.530,8
3.693,0
9.098,4
15.739,4
9.497,8
3.052,0
1.954,1
1.235,6
2.888,3
21.809,9
5.638,7
5.202,1
0,0
451,8
<4.767,6

3717%

-10,5%
16,7%
-37,6%
-10,9%
-15,6%
-25,1%
-1,6%

-53,6%
156,5%
14,3%
-17,1%
12,1%

-10,9%
-10,0%
-21,4%
-16,0%

287,2
425,8
-3.777,3
-1.326,2
-2.932,0
381,9
99,0
191,9
1.681,5
571,3
62,2
0,0
-98,4
-286,3

0,4%

27,3%
13,0%
-28,0%
-22,5%
1,1%
36,2%
16,5%
-10,8%
10,1%
6,7%
-19,6%
23,2%
-27,3%
20,6%
10,7%
6,3%
9,5%
12,7%
1,5%
0

-10,6%
~14,2%

0,0

0,0
31.090,9

30.818,0

0,0
30.349,7

30.181,5
909,4

29.816,6
1.001,5

29.544,4
805,3

-272,2
-196,1

11.507,7

15.442,1

11.431,6

-4.010,5

-26,0%

-76,1

-0,7%

195,5
2.075,2
1.248,3
1.702,6
1.395,3
1.649,3
426,2
83,2
2.732,2

473,6
4.873,9
1.075,0
2.391,4
1.270,2
1.623,3
890,6
85,5
2.158,5

1.166,4
133,5
1.077,6
2,667,4
1.615,0
1.597,1

692,9
-4.740,4
2,6
276,0
344,9
-26,2
-462,5
, 1,2
-96,6

146,3%
-97,3%
0,2%

971,0
-1.941,7
-170,6

496,8%
-93,6%
-13,7%

18,917,5

25.300,2

20.508,0

-4.792,2

16.101,3
736,2

18.582,1
736,0

17.258,2
721,8

-1.324,0
-14,3

1.009,3
-273,1

1.235,6
-499,6

1.142,7
-420,9

-92,9
78,7

966,5

964,2
5.000,5
0,0

1.098,4

0,0
15,1
90.441,9

-1,7

17,3
88.868,4

428,1
84,4

2.662,0

:1,9%

-11'.4

7,2%
-2,0%

-7,5%
' 15,7%
-0,2%

133,5
' 147,9

13,2%
54,2%

1.156,8

962,0

-2,2

1.547,7
0,0
18,3

-3.452,8
0,0

-69,0%

1,1
-536,3

6,2%
-0,6%

88.332,2

-4,4
449,3
0,0
3,2

-2.109,7

-0,5%
40,9%
21,1%

-2,3%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - A Preços Correntes

2017

2018

Jan·Jun

Jan-Jun

•

Discriminação

1. 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 à 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 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 ne 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
li. 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
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
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664.284,7
418.046,2
14.941,9
21.004,4
2.452,3
1.439,8
2.044,3
6.352,2

8.715,8
185.018,5
19.165,0
64.360,2
101.493,3
52.544,4
30.297,2
13.492,1
5.159,6
17.069,5
101.512,0
27.486,6
38.677,6

o.o
2.831,0
9.504,6
-17,4
174.770,2
170.604,9
4.165,2
71.485,6
2.600,7
4.302,7
6.291,4
18.198,6
7.034,9
10.552,3
2.191,4
500,6
19.813,1
116.598,4
93.931,2
4.099,4
6.198,8
-2.099,3
6.314,9
11.127,2

829,9
295,7
547.686,3

729.105,2
464.369,8
19.212,4
27.274,7
2.589,3
1.325,5
2.376,8
8.177,9
12.805,3

195.017,6
20.178,4
71.709,6
103.129,7
55.849,7
26.171,8
14.941,8
6.166,4
17.910,l
121.580,9
32.553,2
42.537,4
0,0
2.567,2
5.716,4
-1,6
181.888,4
176.924,4
4.964,1
82.848,7
2.605,3
5.652,7
6.408,5
25.460,2
7.405,6
10.851,2
2.559,3
530,6
21.375,3
129.475,4
102.408,9
4.123,8
6.791,2
-2.667,4
6.533,8
15.330,1
797,4
281,4
599.629,8

..

..

64.820,6
46.323,5
4.270,4
6.270,3
137,0
-114,3
332,5
1.825,7

4.089,5
9.999,1
1.013,3
7.349,4
1.636,4
3.305,3
-4.125,4
1.449,7
1.006,7
840,5
20.068,8
5.066,7
3.859,8
0,0
-263,8
-3.788,2
15,8
7.118,2
6.319,4
798,8
11.363,0
4,6
1.350,0
117,1
7.261,6
370,8
298,9
367,9
30,0
1.562,2
12.877,1
8.477,7
24,3
592,4
-568,1
218,9
4.202,9
-32,4
-14,3
51.943,5

9,8%
11,1%
28,6%
29,9%
5,6%
-7,9%
16,3%
28,7%
46,9%
5,4%

5,3%
11,4%
1,6%
6,3%
-13,6%
10,7%
19,5%
4,9%
19,8%
18,4%
10,0%
·9,3%
-39,9%
-90,6%
4,1%
3,7%
19,2%
15,9%
0,2%
31,4%
1,9%
39,9%
5,3%
2,8%
16,8%
6,0%
7,9%
11,0%
9,0%
0,6%
9,6%
27,1%
3,5%
37,8%
-3,9%
-4,8%
9,5%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central , Brasil - Acumulado no Ano

R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

1.1.2.3

695.165,7
437.553,8
15.631,S
21.975,9
2.564,2
1.507,0
2.138,8

IPI - Automóveis

1.1.2.4 IPI - Vinculado à 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 Ro,o..l;n,o,nt,"

1.1.4 IOF
1.1.5 Cofins
1.1.6 PIS/PASEI'
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 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 nº 110/01}
1.4.li Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 5Uperávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.S CIDE - Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
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Variação(%}
Jan-Jun/18
Jan°Jun/17
6,5%
45.388,7
7,8%
34.228,7
24,7%
3.864,8
26,0%
5.721,2
2,6%
66,7
-10,6%
-160,0
12,8%
273,7
24,9%
1.651,5

Jan-Jun

1. 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

6.645,0
9.120,9
193.682,9
20.036,0
67.435,7
106.211,2
54.995,3
31.693,6
14.122,8
5.399,4
17.858,8
106.214,2
28.762,0
40.529,2
0,0
2.961,9
9.937,4
-18,2
182.830,1
178.474,2
4.355,9
74.800,0
2.718,9
4.495,S
6.58i,9
19.057,9
7.357,3
11.047,4
2.290,7
523,8
20.726,6
121.994,4
98.279,3
4.288,9
6.485,7
-2.196,8
6.608,7
11.636,9
870,3
310,3
573.1.71,4

TESOURONACIONAL

Diferença

2018
Discriminação

183

740.554,4
471.782,S
19.496,4
27.697,1
2.630,9
1.347,0

2.412,5
8.296,5

3.889,3
4.506,0
430,1
5.525,9
-1.450,0
1.804,7
-5.177,5
1.061,0
861,7
318,4
17.230,7
4.294,7
2.754,3
0,0
-354,9
-4.106,6
16,5
1.804,0
1.122,0
682,0
9.339,4
-88,0
1.230,7
-76,8
6.832,7
152,6
-21,7
305,3
15,0
989,7
9.449,6
5.676,4
-103,6
408,0
-511,6
27,9
3.929,l
-56,8
-23,3
35.939,1

13.010,2
198.188,9
20.466,1
72.961,6
104.761,2
56.800,0
26.516,1
15.183,8

0,0
2.607,0
5.830,8
-1,7
184.634,2
179.596,3
5.037,9
84.139,4
2.630,8
5.726,2
6.505,2
25.890,6
7.509,8
11.025,7
2.596,0
538,8
21.716,4
131.444,0
103.955,7
4.185,3
6.893,7
-2.708,5
6.636,6
15.566,0
813,4
287,0
609.110,4

42,6%
2,3%
2,1%
8,2%
-1,4%
3,3%
-16,3%
7,5%

-12,0%
-41,3%
-90,9%

1,0%
0,6%
15,7%
12,5%
-3,2%
27,4%
· 1,2%

35,9%
2,1%
:.0,2%
13,3%
2,9%
4,8%

7,1%
5,8%
-2,4%
6,3%
23,3%
0,4%
33,8%
-6,5%
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Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Mensal
R$ Milhões - A Preços Correntes

1t

TESOURONACIONAL

'
Discr1rninação

2017

2018

1

'
1

Junho

Maio

Variação (%)

Diferença

•

Jun/18

Junho

Mai/18

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇOES

1.987,9

4.813,2

133,5

-4.679,8

-97,2%

-1.854,4

114,2

-93,3%

311,0

112,2

-198,8

-63,9%

-2,0

-1,7%

0,0

0,0

0,0

0,0

1.848,3

1.500,0

0,0

-1.500,0

-100,0%

-1,848,3

0,0

2.804,3

0,0

-2.804,3

-100,0%

0,0

Banco do Brasil
BNB
BNDES
Caixa
Correios
Eletrobrás

IRB
Petrobras
Demais

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

0,0

0,0

0,0

187,0

0,0

·187,0

-100,0%

0,0

25,4

10,9

21,3

10,4

95,6%

-4,1

-100,0%

0,0

-16,2%

Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União " Brasil • Mensal
R$ Milhões - Valores de Jun/lB - IPCA

2017

•

Discriminação
Junho

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil

BNB
BNDES
Caixa
Correios

Eletrobrás

IRB
Petrobras

Demais
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..

•

.
.

•·

2.075,2

4.873,9

133,5

-4.740,4

-97,3%

.. 1.941,7

119,2

-93,6%

314,9

112,2

-202,7

-64,4%

-7,0

0,0

-5,9%

0,0

0,0

0,0

1.929,5

1.519,0

0,0

-1.519,0

-100,0%

-1.929,5

0,0

2.839,7

0,0

-2.839,7

-100,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189,4

0,0

-189,4

-100,0%

0,0

26,5

11,0

21,3

10,3

93,2%

-5,2

-100,0%

0,0

-19,7%
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Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - A Preços Correntes

TESOURONACIONAL

~

Variação (%)

Diferença

2018

185

Jan-Jun/18

Discriminação

Jan-Jun

Banco do Brasil
BNB

Jan-Jun/17
1.350,0

522,6

899,0

376,5

0,7

62,5

48,8

-13,7

-0,2
-0,6

3.412,4

1.500,0

-1.912,4

Caixa

0,0

2.804,3

2.804,3

Correios

º·º
0,0

0,0

0,0

O;O

0,0

BNDES

Eletrobrás
IRB
Petrobras
Demais

31,4%

5.652,7

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES

52,6

59,9

7,3

0,0

187,0

187,0

252,5

153,6

-99,0

0,1

-0,4

Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BNB

Variação (%)

Diferença

2018

2017
Discriminação

Jan-Dez/16
Jan-Jun

Jan-Jun

Jan-Dez/15
5.726,2

1.230,7

545,2

911,9

366,7

0,7

65,3

49,6

-15,7

-0,2
-0,6

3.565,9

1.519,0

-2.046,9

Caixa

0,0

2.839,7

2.839,7

Correios

0,0

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

o.o

0,0

55,0

60,9

5,9

0,0

189,4

189,4

264,1

155,8

-108,3

BNDES

IRS
Petrobras
Demais
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27,4%

4.495,5

0,1

-0,4
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Tabela 4.1. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões - A Preços Correntes

,. . . -~; +,._

f\

2017

2018

• Diferença

D1scnmmação

1

Junho

IV. DESPESA TOTÁL
IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV .2 Pessoal e Encargos Sociais
d/q Sentenços Judiciais e Precatórios
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
!V.3.1 Abono e Seguro Desempr_e go
Abono
Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV .3.4 Auxílio CDE
IV.3.S Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3.7 Complemento do FGTS {LC n2 110/01)
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. Uni;io)
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 Ressare. Est/Mun. Comb . Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 . Súbsídios, Subvenções e Proagro
IV.3. 20.1 Operações Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos
IV.3.20.1.1 Equalizaçào de custeio agropecuário
IV.3.20.1.2 Equalização de invest. rural e agroindustrial
IV.3.20.1.3 Política de preços agrícolas
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Equalizaçõo Aquisições do Governo Federal
Garantia à Sustentação de Preços
IV.3.20.1.4 Pronaf
Equa/ização Empréstimo do Governo Federo/
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 subsídio à habitação de interesse social (PSH)
IV.3 .20.1.10 Seturitização da dívida agrícola {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 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
(EQPCO)
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 Remuneraçao por Cessão de Energia Elétrica
de ltaipu
IV.3.20.1,21 Subvenções Econômicas
IV.3.20.1.22 Equalização dos Fundos FOA/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.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárias- Todos os Poderes
IV.4.1 Discricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
JV.4.1.2 Doações e Convênios
IV.4.1.3 Demais
Min. da Saúde
Min. do Oes. Social
Min. da Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Leg;sJativo
Judiciário
Demoís
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TESOURONACIONAL

Variação(¼)

I

Maio

Jun/18

Junho

Ma1/l8
106.481,7
42.622,9
33.434,0

102.282,7
45.530,2
36.029,0

105.275,3
44.862,7
35.407,4

2.992,S
-967,4
-621,6

2,9%
-1,S%
-1,7%

629,5

746,0

764,0

18,0

9,188,9
173,9
21.967,S

9.501,2
198,1
22.580,6

9.4S5,4
205,2
22.699,4

-45,8
7,1
118,9

2,4%
-0,5%

241,6

372,5

135,5

·237,0

21.038,2

12.084,4

3.584,5

3.636,7

12.213,8
3.240,1

129,4
-396,7

300,0

60,5
3.576,3
329,1
12,6
0,0

190,0
3.050,l

129,6

3.284,5
163,5
13,3

31,4

18,0%

3,3%
-43,9%

1,1%

731,9
·106,l
-8.824,4

·10,9%
214,3%

-344,4

'41,9%
·9,6%

-110,0

-36,7%

·134,4
216,8
-1,1

132,6%

·526,2
51,2

-14,7%

-0,4

-3,2%

o.o

º·º
o.o

48,1
4.484,7

52,2
4.679,6

51,6
4.685,4

º·º
º·º
-0,6

79,8

85, 1
447,1

408,2
60,8
1.238,6
16,4
8,5
.76,6
919,D
118,5

o.o
162,S

o.o

o.o
8.436,5
213,S
172,3
11,7

36,6

865,2
0,0
0,0
17,3

963,9
116,3

º·º
º·º
º·º
1S6,2
159,2

860,5
22,3
1.160,4

413,4
-14,3
295,3

65,0
963,9
122,0

º·º
º·º

-12,3

o.o

0,0
0,0

24,1
24,5

-31,6

-28,2

29,1

34,2

14,3
-8,1

3,8
7,7
·3,8

0,0
-17,9
26,1
-44,0
5,9

58,D
7,8
19,6

o.o

o.o

22,4

º·º
o.o
o.o
-12,7
14,3

0,0
6S,8

0,0

o.o
0,0
11,1
3,1

0,0
3,6
174,2
S1,6
-1,1
14,9
8,6

69,7
1.159,6

º·º

20.853,1
19.842,5
2.312,6
510,5

º·º

-15,4%

0,0
-53,5

-81,3%

9,0
·62,5
67,3

343,3%

º·º

º·º
o.o
o.o

º·º
o.o

30.0

19,0

º·º
º·º
o.o

105,0

o.o
0,9

º·º

--0,1
70,0

º·º
º·º
18,2
º·º
334,6

º·º

17,8%

15,5%

171,1%
104,0%

o.o
-25,1%

-99,4%

70,0
52,6

-100,0%

º·º

9,8

40,9
·10,7
81,0

40,0%

28,8%
6,2%
-34,1'¼

156,9%
24,4%

º·º
0,0
º·º
º·º
42,8
-8,0
-1,0

-55,9%
-40,3%

o.o

º·º
º·º
0,9
º·º
23,4

-139,1
-205,8

-52,3

º·º
o.o
2,0

1,9%

º·º
º·º
0,0

0,0

º·º
0,5

-98,1%
68,0%
67,5%
·48,4%
481,3%
-87,5%

o.o
·87,4%

o.o
0,0
·35,1

o.o
25.499,3
24.502,3
1.866,S

-10,9%

0,0

o.o
o.o

17,7
139,1
540,3
0,0
22.087,6
20.994,4
1.778,0

21,8%

º·º

-8.276,8
14S,2
116,4
-5,7
12,7
-42,S
0,0

º·º

o.o

o.o

2,3%
94,4%

67,D

0,0

-52,6

·2,1%

37,8%

o.o

º·º
19,3

º·º

7,3%

o.o

·1,5

º·º
º·º
103,0
º·º
0,0
º·º
º·º
o.o

º·º

-3,3

·5,3

-10,5

41,2

0,0%

-15,9%

4,1

1,S

-23,5

110,8%
-63,2%
-6,3%
-100,0%
-100,0%
-15,2%
4,9%
2,9%

1,4
2,7
0,0
30,2

º·º

o.o

0,0%
4,9%

452,2
-38,4
-78,2
-16,4
-8,S
-11,6
45,0
3,5

209,4%

12.0

º·º
º·º
º·º
º·º
0,0

15,5%

16,1

3,2

140,2

4,5%

12,4

23,8

o.o

o.o

3,5
200,7

381,6%

o.o

2,S

-1,1%
0,1%
8,39'
92,4%
-39,0%
34,1%

18,5

·54,7
86,9

-8,1%

0,0

o.o

12,3

-7,1%

o.o

3,4
5,2
14,6

6,3

o.o

15,6'6

o.o

º·º
º·º
159,7
358,7
288,7
6,1
15,3
6,1
0,0

2,6

º·º
º·º
º·º
5.7

159,2

184,5
237,1
7,2
0,4
·2,S
0,0

48,6
0,0

5,8
7,0

266,S

5,3%
5,9%
21,4%
2,9%

0,5%
·63,6%

12,2

92,1

134,5

·1,1%

3,6%

380,3

º·º
o.o

-1.206,5
2.239,8
1.973,3

0,9
0,0
-0,1
70,0
-41,2

-100,0%

o,o
2,7%
-100,0%
·38,1%

-1,1
-69,7
-825,0
0,0
4.646,2
4.659,8
-446,1

-5,5%
-100,0%
-71,1%

-30,0%

3.411,7
3.508,0
88,S

15,4%
16,7%
5,0%

73,0

25,7%
-17,7%

-153,2
15,5

17,8%

5.100,6

29,1%

15,8%
-0,5%

2.507,8
-75,4

29,8%
-2,6%

22,3%
23,5%
-19,3%

0,0
17.519,7

284,4
11,S

357,3
15,S

19.194,8

22.620,3

-5,9
3.425,4

8.423,0
2.878,0

9.440,4
2.815,3

10.930,9
2.802,5

1.490,S
-12,8

2.525,7

3.504,3

-41,5'6

-474,3

3.434,8

2.051,4
6.835,4

-1.452,9

3.693,0

3.400,6

99,0%

85,1%

0,1
1.093,2

o.o

3.142,5

10,2
1.010,6

.Q,1
-96,3

-100,0%
-8,8%

-100,0%
-1,4%

197,0
643,5
170,1

-54,6

-30,7%

-10,2
-13,7
-73,5

172,2

-ó2,8
21,1

-8,4%
12,3%

36,6
23,2

178,2

742,9

997,0
123,5
680,1
193,3

-18,8'6

-37,3'6
5,7%
13,7%
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Tabela 4.1. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil~ Mensal
R$ Milhões• Valores de Jun/18, IPCA
1

D1srnm1naç;fo

105;275,3
44.862,7
35.407,4

657,2

755,4

764,D

9.592,4

IV.1.2 Benefícios Previdenciários- Rural

181,5

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

22.932,l

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
IV.3.3
IV.3.4
IV.3.5
IV .3.6

34.902,2

103.571,S
46.103,8
36.483,0

44.494,5

d/q Sentenças Judidais e Precatórios

Anistiados
Apoio Fin. EE/MM
Auxflio CDE
Benefícios de legislação Especial e lhdenizáções
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3. 7 Complemento do FGTS (LC nl! 110/01)
IV.3.8 Créditos Elrtraordinários {exceto PAC)
IV.3.9 Compehsàção ao RGPS pelas Desoneràções da Folha
IV.3.10 Convênios
IV.3.11 0oa·ções
lV.3.12 Fabricação de Cédulas e Moedas
IV.3.13 FUNDES (Complem. União)
IV.3.14 Fundo Constitucional OF
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 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subverições e Proagro
lV.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 Equa!lzàçãO de ínvest. rural e agroindustrial
IV.3.20.1.3 Política de preços agrícolas

Equafizaçõo Emptéstimo do Governo Federo/
Equollzaçãa Aquisições do Governo Federo/
Garantia à Sustentação de Preços

252,2

377,2

12.236,7
3.682,5

313,2
3.428,7
170,7

61,2
3.621,3
333,3

13,8
0,0
0,0
50,2
4.681,6

12,8
0,0
0,0
S2,8
4.738,5

83,3

86,2

426,2
63,4
1.293,0
17,1
8,8
80,0
959,3
123,7
0,0
169,6
0,0
0,0
8.807,0
222,9
179,9
12,2
2,8

452,8
37,1
876,1
0,0
0,0
78,3
976,1
117,7
0,0
161,2
0,0
0,0
158,1
186,8
240,1
7,2
0,4
-2,6
0,0

50,7
0,0
25,2
25,5

15,0

Equalizaçãa 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 subsídio à habitação de interesse social (PSH)
IV.3. 20.1.10 Securitlzação dá divida agrícola (LEI 9.138/199S)
IV.3.20.1.11 Fundo da terra/ INCRA
/V.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.3.20.1.16 Operações de crédito déstinadas a Pesso'as com deficiêricia (EQPCD)
IV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolvlrnento (FNO)
IV.3.20.1.18 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
IV.3.20.1.19 Capitalização à Emgea
IV.3 .20.L20 Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de ltaipu
IV.3.20.1.21 Subvenções Econômicas
IV.3.20.1.22 Equalliação dos Fundos FOA/FDNE/FDCO
IV,3,20.1.23 Sudene
IV.3.20.1.24 Receitas de Recuperação de Subvenções
IV.3.20.i Proagro
IV.3.20.3 PNAFE
IV.3.20.4 PRODECER
IV.3. 21 TrànsferênclaS: ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de eam·panha Eleitoral
IV.4 Oes~sas Discriclonárlas- Todos os Poderes
IV.4.1 Discricionárias EKecutivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.1.2 Coações e Convênios
IV.4.1.3 Demais

Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Mfn. da Educação
Demais
IV.4.1 .4 Emissões de TOA
IV.4.2 lEJU/MPU

legirlativo
Judiciório
Demais
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23,4
-8,4
0,0

-18,7

IV.3.20.1.5 Proex

9.620,9
200,6
22.865,1

21.962,0
3.741,9

IV.3.20.1.4 Pronaf

Equalizaçõo Empréstimo do Govêrno Federal
Concessão de Financiamento
Aquisição

i

Junho

Maio

Junho
111.157,5

IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
!V.1.1 Benefícios Previdenciários~ Urbano

2'018

,

2017

27,2
45,9

0

6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-13,3
14,9
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
107,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

43,0
0,0
20,1
72,7
1.210,5
0,0
21.768,8
20.713,8
2.414,2
532,9
0,0

18.289,0
8.792,9
3.CXJ4,3
2.636,6
3.855,1

10,7
t.055,0
205,7
671,8
177,5

-32,0
29,4
3,9

7,8
-3,9
0,0
66,7
58,8
7,9

19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
11,2
3,1
0,0
12,1
0,0
0,0
0,0
141,9
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
·23,8
0,0
-53,3
0,0
18,0
140,8
547,1
0,0
12.365,9
21.258,9
1.800,4
287,9
21, 7
19.436,7
9.559,4
2.850,7
3.548,5
3.478,1
0,1
1.107,0
180,4
752,2
174,4

9.455,4
205,2
22.699,4
135,5
12.213,8
3.240,]
190,D
3.050,1
380,3
12,2
0,0
0,0
51,6
4.68S,4
92,1
860,5
22,3
1.160,4
0,0
0,0
65,0
963,9
122,0
0,0
159,2
0,0
0,0
159,7
358,7
288,7
6,1
15,3
6,1
0,0
-28,2
34,2
18,S
23,8
-5,3
0,0
12,3
67,D
·54,7
86,9
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
6,3
0,0
1,5

0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
-0,1
70,0
0,0
0,0
18,2
0,0
334,6
0,0
25.499,3
24.502,3
1.866,5
357,3
15,5

22.620,3
10.930,9
2.802,5
2.051,4
6.835,4
0,0

997,0
123,5
680,1
193,3

1

V:rn~ç.ão (%)

D1forença

Jun/18
Mà1/l8
1:103,7
-1.241,1
-1.075,6
8,6

-165,5
4,6
-i65,7
-241,7
·22,8
-442,S
128,8
-571,3
47,D
-0,6
0,0

1,6%
-2,7¾

-2,9%
1,1%

0,0
3,8
4,8

14,6
16,0
-1, 4
0,0

-54,4
8,3

106,8

-5,3%

0,8%
1,4%
16,3%

-137,0

-1,4%

23,7

13,1%
-1,0%
-46,3¾
-44,4%

-64,1%

-116,8

-0,2%
-12,0%

-9.748,2
-501,8

210,49'
-15,B!ltí
14,1%

-123,2
-378,7
209,6

-39,3%
-11,0%
122,8¾

-4,4%

-1,7
0,0
0,0
1,4
3,8
8,9
434,3
~41,1

-12,0%

-2,3%
-1,1%

6,9,,;

90,1%
-39,7%
32,5%

•17,0%
-1,2%
3,6%

-1.2%

·132,6
-11,1
-8,8
·15,0
4,6
-1,7
0,0
-10,S

-13,4%

2,8%
0,1%
10,6%

101,9%
-64,8%
·10,3%
·100,0%
-100,0%
-18,7%
0,5%
-1,4%
-6,2%

º·º

0,0

1,0%
92,0%
20,2%
·16,4%

-8.647,2
135,8
108,8
-6,2
12,6
-44,6
0,0

-12,0'¼
16,3%

-53,3
8,7
3,S

375,6%
205,6%
36,1%
-81,5'¼
i4,1%

337,8%

o,O
18,8
3,2
0,0
·10,6
0,0
0,0
0,0
-36,9
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
23,7
70,0
53,3
0,0
0,3
·140,8
·212,6
0,0
3.133,4
3.243,4
66,1
69,4
-6,2
3.183,6
1.371, 5
-48,2
-1.497,1
3.357,3
·0,1
-110,1
-56,9
-72,1
18,9

Jun/18
Jun/17
-"S.882;2
368,2
505,2

-232,7

-62,6

67,0
0,0
0,0
0,0

Var1aç,m (%)

Diferença

2,3"

o.o
·1,2
-S3,1
6,0
407,7
-14,7
284,4
0,0
0,0
-13,3
-12,1
4,3
0,0
-2,0
0,0
0,0
1,6
171,9
48,6
-1,2
14,9
8,6

TESOURONACIONAL

-0,7%

-1,7%

187

167,7%
101,5%
-87,6%

-26,()%

·99,4%
-100,0%

l ,4%
-100,0%
-38,9"
14,0o/.
15,3%
3,7¾
24,1'%
-28,6%

0,4

3,1
0,0
31,0
39,8
-8,8
80,7
0,0
0,0
0,0
0,0
43,3
-8,6
0,0
·1,1
0,0
0,0
0,0
-2,S
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
-0,1
70,0
•43,0

0,0
-1,9
•72,7
-875,9
0,0
3,730,S
3.788,S
~547,6
~175,6
15,5

· 98,2%
Eí0,9%
60,5%
·50,6%
456,8%
-88,0%

34,1%

23,4%
1,7%
·36, 9%

146,1%
19,2¾

-57,8%
-42,8%

-2,3%

691,5%
·100,<m

-9,5%
-100,0%

-72.4%

17, 1%

18,3%
-22,7%
-32,9%

16,4%

4.331,3

23,7%

14,3%
-1,7%
-42,2%
96,5%

2.138,0
-201,il

24,3%
·6,7%
-22,2¾
77,3%

-100,0%
-9,9%
-31,51'
-9,6%
1D,9%

-585,2
2.980,3

-10,7
-58,0
-82, 1
8,3
15,8

-100,0%
·S,5%
-39,9%
1,2'}{,
8,9,~
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Tabela 4.2. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano

,---i'f,..
,l \ TESOURONACIONAL

R$ Milhões .. A Preços Correntes

2017

2018

Jan-Jun

Jan.Jun

Difétença

Discriminaçâo
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
d/q Sentenças Judiôais e Precatórios
IV.3 Outras Des esas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
Abano
Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE
IV.3.5 Benefícios de legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
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
IV.3.13
IV.3.14
IV.3.15

Fabricação de Cédulas e Moedas
FUNDEB (Complem. União)
Fundo Constitucional DF
FDA/FDNE

IV.3.16 Lei Kandir (LC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, 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 Política de preços agrícolas
Equafização Empréstimo do Governo Federal
Equalizaçõo Aquisições 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
Equolizaçõo Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento
IV.3.20.1.6 Programa especial de sàneamento de ativos (PESA)
IV.3.20.1. 7 Álcool
IV.3.20.1 .8 Cacau
IV.3.20.1.9 Programa de subsídio à habitação de interesse social (PSH)
IV.3.20.1.lOSecuritlzação da dívida agrícola (LEI 9 .138/1995)
IV.3.20.1.11 Fundo da t e rra/ 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.lS 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 ltaipu
IV.3.20.1.21 Subvenções Ecónômicas
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.3.24 Fínanciamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárias-Todos os Poderes
IV.4.1 Discricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC

d/qMCMV
IV.4.1.2 Doações e Convênios
IV.4.1.3 Demais
Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Min. da Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Legisfativo
Judiciário
Demais
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Variação{%)

Jan~Jun/18
Jan-'Jun/17
604.165,l
257.637,3
201.958,0
6.365,6

636.518,1
272.709,8
215.055,9
7.117,6

55.679,3

57.653,9

752,0
1.974,6

1.744,8
136.646,8

1.913,9
141.848,6

169,1
5.201,8

9,7%
3,8%

5.448,0
98.323,1

4.567,2
98.007,7

26.981,4
8.226,9

-880,8
-315,4
-1.168,6

-16,2%

28.150,0
8.300,8

-74,0

-0,9%

19.849,2

18.754,6

-1.094,7

1.965,6

2.188,1

222,6

11,3%

93,6

83,8

-9,9

-10,5%

0,0
0,0
288,4
26.704,7

0,0
0,0
295,6
27.965,7

0,0
0,0
7,2
1.261,0

2,5%
4,7%

530,4
2.191,4
426,7
8.275,3
93,5
32,9
340,4
7.523,5
725,9
0,0
975,0
0,0
0,0
9.683,9
9.681,5
9.432,0
1.158,9
1.182,0
-205,7
40,8
-281,8
35,4
2.171,1

520,8
2.559,3
175,2
7.806,3
0,0
0,0
323,2
8.031,1
681,3

-9,6
367,9
-251,5
-469,0
-93,5
-32,9
-17,2

-1,8%
16,8%
-58,9%

0,0
955,0

32.353,0
15.072,5
13.097,9

-5,7%
-100,0%
-100,0%
-5,1%
6,7%
-6,1%

-2,1%

0,0
3.120,6
-2.441,2
-2.205,4

637,9
863,1
178,8
37,5
-16,8
158,1
1.565,4

-521,0
-318,9

-2,1
0,0

-5,5%

0,0
-20,0

0,0

1567,5

-0,3%
-4,2%

-44,6

0,0

4,4

3,S%

507,6

0,0
12.804,4
7.240,3
7.226,6

2.166,7

S,4%
5,9%

6,5%
11,8%

384,5
-3,3

265,0
122,7
-605,8
-599,2
-6,S

32,2%
-25,2%
-23,4%
-45,0%
-27,0%
-8,1%
·94,0%
346,5%

-27,9%
·27,7%

0,0
230,1

318,7

0,0
88,6

38,5%

271,6

371,1

99,5

36, 7%

-41,5

-52,4

·10,9

26,4%

117,8

304,1

186,3

158,2%

25,6
0,0
0,0
0,0
20,8

16,3
0,0

-9,3

· 36,4%

0,0
71,2

54,1

48,9

9,2
4.378,4

5,4
2.844,2
0,0
3,4
0,0
380,2

0,0
3,2
0,0
262,5
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
50,4
-5,2
-3,8
·1.534,3
0,0
0,2
0,0
117,7

0,0
23,9

0,0
23,1

0,0
0,0
0,0
-0,9

0,0
0,0

0,0
-33,9

0,0
-33,9

369,5
-120,0

70,0
-56,3

-299,5

0,0
122,3
450,6
2.563,4
0,0
111.557,8
106.364,6
10.337,6
l.407J

0,0
138,7
443,3
1.523,1
0,0
123.951,9
118.033,7
9.183,3
1.072,6

0,0
96.016,8

113,0
108.725,4
53.748,5

12.708,6
6.178,6

16.694,9

215,6

47.570,0
16.479,3

63,7
0,0
16,4
-7,3
-1.040,3
0,0
12.394,2
11.669,1
-1.154,3
-335,l
113,0

242,0%
·9,6')6

-41,2%
-35,0%
7,1%

-3,6%

-81,1%
-53,1%
13,4%
-1,6%
~40,6%

11,1%
11,0%
-11,2%

-23,8%
13,2%
13,0%
1,3%

13.751,3

13.408,6

-342,7

-2,5%

18.216,3

24.873,4

6.657,1

10,2
5.193,2

12,0
5.918,2

1,8

36,5%
17,6%

808,0
3.447,6

857,1
4.100,9

937,6

960,3

725,0
49,1
653,3
21,7

18,9%
2,4%

14,0%
6,1%
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Tabela 4.2. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil • Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

/ \

TESOURONACIONAL
Diferença

IV.1.1 Benefícios Previdenciários·- Urbano

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
Abono

Seguro Desemprego
d/q Segufó Defeso
IV.3.2 Anistiados

IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE

IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3. 7 Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários (exteto PAC)

IV.3.9 Compensação ao RGP5 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 OF

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 Ressare. Est/Mun. Comb, Fósseis
IV.3.19 sentenças Judiciais é Precatórios~ occ
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proàgro
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.3.2.0.1.3 Política de preços agrícolas

Equalização Empréstimo do Govérno Federal
Equalização Aquisições do Governo Federal
Garantia à SuSteritaÇão de Preç'os
IV.3.20.1.4 Pronaf

Equafização Empréstimo dó GoVerno Federal
Conc'eSsã·o de Finàf1dafnerito
Aquisição
IV.3.20.1.5 Pro,x

EquofiioÇão EmpréStimo 'do Governo Fedeiaf
CorlCéssãO ·de Fiácinclamento
1V.3.20J.6 Pr'ogrània e·spe'dal de saneaniento de ativos (PESA)
IV.3.20.1.7Álcool

IV.3.20.1.8 Cacau
IV.3.20.1.9 Programa de subsídio à habitàção de intere·sse sOcial (PSH)

IV.3.20.1.10 Securitização da divida agrlcola (LEI 9.138/19951
IV.3.i0.1.11 fundo da terra/ INCRA
IV.3.20.1.13 Revitaliza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustentação ao Investimento • PSI

IV.3.iO.l.15 Operações de Microcredito Produtivo Orientado (EQMPO)
IV.3.20.1.16 Operaçiiês de crédito destinadas a Pessoas corn deficiência (EQPCD)
IV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolvimento (FNO)
IV.3.20.1.18 FÚndo Setorial Audio11isu'al (F'S:A}
1\/.3.20.1.19 Capitaliiaçã'o à ErTigea
IV.3.20.1.'2'0 Subv. _P3rcial à Re_muneração por CeSsão·de Ef'lergia Elétrica d·e ltaipU
IV.3.20.1.21 Subvenções Econômicas

IV.3.20.1.22 Equalização dos fundos FOA/FDNE/FDCO
IV.3.20.1.23 Sudene
IV.3.2ô."1.24 RéceitaS de Recup'eração de SubvenÇões
IV.3.20'.2 Proagro

IV,3.20.3 PNAFE
IV.3.20.• PRODECER
IV.3.21 Transfl!r~ncias ANA
IV.3.22 Transfl!rêndilSMultas ANEEL

IV.3.23 FIES
JV.3.24 Financi~mento de! Campanh1 Eleitoral
Dó<cricJonjrias • Todos

IV.4.1 Discridonárias Executivo

IV.4.1.l PAC

d/qMCMV
IV.-4.1.2·D01ções t: convênios
IV.4.1.3 Oem1is
Min, da Saúde
Min. dó Des. Social
Min. do Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões deTDA
IV.4.2 LEJU/MPU

legislativo
Judicfrírio
Demais
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211.263,6
6,640,7
58,247,4

218,317,9
7.232,7
58.530,5

7.054,2
591,9
283,2

1.820,2

1.944,9
144,034,6

1.072,8

2.057,7
98,0
0,0
0,0
301,7
27.937,6
554,0
2.290,7
446,6
8.654,8
97,8
34,4
355,6
7.881,2
759,4
0,0
1.020,1

0,0
0,0
10.109,1
10.181,5
9.920,6
1.218,9
1.243,7
·215,2
42,9
-295,1
37,0
2.283,7
2:279,1
4,6
0,0
241,8
284,l

-42,3

123,1
27,0
0,0
0,0
0,0

21,5
56,6
9,7

IV.3 .20.1.12 Furicafé

IV.4

276.848,4

5.678,3
102.923,9
29.471,4
8.705,1
20.766,3

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

o< PodMes

Variação (%}

Jan•lun/18
Jan-Jun/17
14.134,4
7.337,4

269.511,0

142.961,8

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

189

4.607,2
0,0
3,3
0,0
274,1
0,0
0,0
0,0
25,2
0,0
0,0
386,8
-125,8
0,0
127,9
471,3
2.684,8
0,0
116.657,0
111.227,0
10.802,.
1.470,0
0,0
100.414,0
49.745,9

17.240,6
14.381,4

19.046,1
10,7
5.430,0
844,5
3.605,0
980,5

124,6

19.038,2

-1.029,9
-3.324,6
-2.042,9
-314,8
•1,728,1

2.220,7

163,0

85,1

-12,9

0,0
0,0
300,0
28.388,6
528,4
2.590,5
177,9

0,0
0,0
-1,7

4.648,5
99.599,3
27.428,5

8.390,3

7.923,9
0,0
0,0

-28,0

287,6
-68,0
0,0
-50,6
0,0
0,0

5,6
2.909,6
0,0

3,5
0,0

384,5
0,0
0,0
0,0
23,6
0,0
-34,4
70,0
-57,0
0,0
140,9
450,9
1.542,7
0,0
125.705,S
119,699,9
9.310,1
1.084,3
114,8
110.262,8
54.516,2
16,946,0
13.602,5
25.198,1
12,2

6.005,8
870,1
4.161,9
973,9

6,8%
0,8%
.18,1%

·3,2%
-6,9%
·3,6%
·B,3%
7,9%
-13,2%

·730,9
-97,8
-34,4

327,6

160,3
1.600,6
1.602,7
·2,l
0,0
324,4
376,6
-52,2
308,7
16,7
0,0
0,0
0,0
71,7
49,7

2,7%
3,3%
8,9%
0,5%

451,0
-25,6
299,8
-268,7

8.168,8
691,4
0,0
969,5
0,0
0,0
13.018,7
7.394,4
7.381,4
652,3
882,6
182,2
38,3
-16,4

2,2%

2.909,6

-2.787,2
-2,539,2
-566,6
-361,1
397,5
-4,6
278,7
123,3
-683,1

'676,4
-6,7
0,0

82,6
92,5

·9,9

i8S,6
-10,3
0,0
0,0
0,0

50,3
-6,9
-4,2
-1 .697,6
0,0
0,1
0,0
110,4

234,4%
·Í2,i%
-42,8%

•36,8%
,,1"

o.o
0,0
0,0
-1,6
0,0
-34,4
·316,8
68,8
0,0
13,0
-20,4
-1.142,1
0,0

9.00S,7
a.,n,9
-1 .•92,3
-3&5,7
114,S

0

6,l"

-ât,9~
•5',7%
10,2"
-4,3,i;
•(2,$"

7.8''
7,6%

·Ü,S"
·26,2"

9.8.8,9

9,8"

4.770,3
~294,6
-778,8
6.152,0
1,6
575,8
25,5
556,9
-6,6

9,6"
,t,7"
05,4"
32,3%
14,6%
10,6%
3,0%
15,4%
-0,7%
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Tabela 5.1. Investimento do Governo Federal por Órgão l/ ~Brasil·
Acumulado no Ano
R$ Milhões~ a Preços Correntes

_,,)J;f...
/ \

Câmara dos Deputados
senado Federal
Tribun.t! de Con1as da União
Supremo Tribunal Federal
superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

Justiça MIiitar
Justiça Eleitoral

Justiça do Trabalho
Justiça do Trabalho do Distrito Federal e dos Terrltõrios
conselho Nacional de Justiça

130,3

6,8

Ministério da Prevldêni;la Soclal
Ministério Público da União
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Saúde

Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
Ministério do Trabalho e Emprego
Ministério dos Transportes
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Ministério das Comunicaç3es
MinistêriodaCultura
Mlninério do Meio Ambiente

Ministério do Desenvo!vlrnento Agrário
Ministério do Esporte
Minis tério da Defesa

Ministério da lntesração Nacional
Mln~tério do Turismo

Mlnlstério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MlnlstériodasCidades

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos
Ministério da Pesca e Agricultura

Conselho Nacional do Ministêrio PIJblico
Advocacia Geral da União
Minltério dos Direitos Humanos
0b1.:0adossu)eito1aalttraçJo .

2,6

4,8

7,4

49,6

10,1

3,4

3,3

5,8

9,1

22,4

lS,8

1,2

2,1

1,2

2,1

5,8

0,5

7,0

2,6

41,4

6,4

0,7

0,7

9,1

9,8

30,2

2,9

0,3

o,,

3,4

3,7

33,S

472,9

5,8

962,4

1,4

93S,4

1,3

935,2

6,4

69,8

7.8

1.00S,0

294,6

6,9

8S2,8

0,3

830,5

0,1

830,S

115,4

0,1

0,4

945,9

0,5

9.1

0,8

0,1

0,1

1,1

1,2

33,1

470,2

151,8

10,8

10,5

38,6

49,1

70S,9

192,3

505, 1

649,4
127,7

24,7

1.058,4
1.292,1

4,4

4.0

29,2

99,1

19,S

19,4

58,6

78,0

296,6

1,9

193,4

0,1

0,1

8,2

8,3

25,1

5,8

0,3

0,2

0,2

0,2

1,2

1,4

49,9

0,6

0,1

6,0

0,1

5,3

0,1

100,7

0,2

106,0

1.461,7

189,3

24,4

22,l

J96,0

218,1

182,5

625,S

231,0

207,2

207,2

68,3

275,S

157,1

1.091,3

487,4

7,1

4,8

420,8

153,7

Ministério de Minas e Energia

2. 7

6,3
38,5

4,0

1.200,1

M\nist!riodaJusUça

17,6

5,1
36,9

26,S

Ministério do Planej.tmento, Orçamento e Gestão

Ministério da Fazenda

118,7

1,2
1.6

109,9

Ministério da Educação

9,7

1,2
1,6

46,0

Ministério do Desenvolvimento, lndtistria e Comércio Exterior
Defensoria Ptiblica da União

7,7

6,S

6,4

1.218,6

Ministério da Ciêncla e Tecnologia

2,0

30,1
61,6

Presidl!nc!ada República,;

Ministério da Agricultura, Pecu jrfa e Abastecimento

2.1

TESOURONACIONAL

167,0
260,9

104,S

0,2
193,0

104,5

0,2
169,0

78,0

1S6,9
164,5

333,6

711,l

336,3

227,S

0,2

198,S

156,4
19,5

348.7
19,8

425,6

1.905,0

141,4

65,2

65,l

164,2

239,0

362,7

304,1

1.140,2

6.414,7

927,7

696,8

841,1

238,l

839,8

191,S

161,9

1.608,4

1.001,7

1.799,9

4.540,0

1.059,4

72,0

3,9

283,3

249,8

1.480,5

1.730,3

5,5

72,7

11,3

2,0

2,0

18,7

1,1

1,1

4,4

20,8

30,8

6,5

4,4

6,1

10,5

1.482,6

7.0

2,5

71,0

0,1

3.5

0,1

3,4

5,1

431,7

5.2

43S,2

1.338,0

73,8

150,1

5,3

9,3

2,0

9,1

2,0

603,9

13.4

613,0

1S,4

7'l,8

12,7

5,4

0,0

5.2

20,9

0,0

26,l

0,0

0,0

º·º

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

0,0

o.o

261,2

38,9

12,S

12,S

65,4

77,8

101,0

43,0

11,2

11,2

68,0

79,2

3S,2

2,8

2,4

2,4

18,2

20,5

39,8

7.346,9

3,6

58S,9

2.8

307,8

2,8

295,1

21,4

1.384,6

24,2

1.679,6

S.430,9

14,4

2.021,0

0,2

803,4

0,2

787,6

0,2

3.000,7

2,5

3.788,3

2.7

13,4

o.o

0,0

º·º

2,2

2.3

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

0,0

0,0

14.078,8

7.154,8

0,0

2.119,1

0,0

0,0

1.870,4

0,0

2.533,8

0,0

4.404,2

10.541,3

113,1

6.520,-1

33,7

1.920,9

0.1

1.904,7

0,1

2.320,0

17,7

4.224,6

17,8

57,7

17,l

1,0

0,5

41,4

41,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

364,7

0,0

0,0

64.3

0,0

25,0

0,0

23,S

26,0

49,6

237,6

S78,9

122.3

20.9

11,9

6,3

11,0

55,8

6.2

28,0

66,7

34,2

85,S

0,0

20,S

0,0

7,6

0,0

6,4

0,0

27,7

lS,7

34,l

1S,7

0,0

745,6

0,0

277,6

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

0,0

o.o

1.0

1,0

97,0

9,810,S

517,S

5.3S3,0

1.134,2

8,9

8,7

1.119,8

126,2

1.469,3

135,0

2.589,0

9.Sl0,4

S.064,0

7.256,2

934,3

2.384,0

245,1

23S6,2

1.642,8

172,3

838,1

3.999,0

1.010,3

4.056,6

433,2

1.721,9

161,4

261,S

230,9

0. 1

0,0

941,9

113,0

1.172,8

113,0

901,6

98,0

680,7

720,9

0,0

0,0

209.7

209,7

400,l

27,8

0,9

0,7

72,1

72,8

9.498,4

316,9

120,1

2.840,0

14,6

1.516,5

14,S

1.516,4

88,6

683,1

103,0

2.199,6

6.14S,3

0,0

4.720,9

0,0

583,0

0,0

542,9

0,0

728,1

0,0

1.271,l

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

4,8

0,0

0,4

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

2,1

0,0

2,2

5,1

20,8

0,2

0,4

0,0

0,1

0,0

0,1

1,1

3,1

1.1

15,1

0,0

0,0

5.4

0,0

0.1

0,0

0,0

6,7

0,0

6.7

96,8

5,9

3,4

3,4

18.2

21,6

0,0

3.1
0,0

1/ COrrnpond, ;,oi~~tlmtnto dos Podern Execu1Jvo, tegi~ativo
e Judlc!~ri11, tOlllemplando grUJ)O i:!e dtspt5.1 lnvtnimento (GNO
4), fllveu&es F!Mrw:tlras IGND 5), come,u:~3o das does~~! !Jnaroc:eiru.
Inclui ôespesas com o Fvndo de Arrendamento Rei;Jden~ial . fAR, no
Smbito do Progr;,ma Minha Casa Mlnh.i Vlda • MCMV, contom.e
MP n t 516/2012
noSiafi apó1 a liquldiçio dos tn'lpenl,01 . Difere do cor,cl110 de "gnto
efetivo• adotado panas lnfor~ções da ta be!;1 1.1 porQllf use ultimowr,nponde
3/ rnc:lui Ordens Bancarin do ü\timo óia do ar,o anterior, com lmpa,clo
aov.-lo, do ~qwefetuado n;i t0<1t1 ~ .
no cai~a no .mo d(! refer~ncla. E~dul Ordens 13anc4r~ s do ultimo dia do ml!s de rt
fot,1,n,cia. (otnimpu10 ® Olllil do perôodo 1quint(!.
4/ lncorpor~ os efeitos da puda deaflcátia da Medida Provisóri a ni 598/12 em Ol
deltml'lode 2013.
S/ tr,c;lul Gabintitôa Presl~nci;i, V.ce-Gablnete da P111!.lóencia e Advocacia
Gtr1I da Uni ão.

2/ Despesas p.-gas torrespOndem aoi; valores das ordlns b;mc~rias emi\ldas
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Tabela 6.1. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central 11 - Brasil - Mensal
R$ Milhões • a Preços Correntes
,

i

Discriminação

i

/

J h
un o

1
I

9,509,2

1. RECEITAS ORIUNDAS Dô 8ACEN

º·º
7,978,7

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 Dl'MF
3. RESULTADO (1- 2)

2017

1.530,5
0,0
0,0
0,0
0,0
9.509,2

2018

1
:

J h
un o

,

Maio
13,992,0
5.468,4
7,828,9
694,7
0,0
6.500,0

o.o
6,500,0
7.492,0

9.81S,3

º·º

9,299,1
516,2
0,0
61.000,0
33,000,0
28,000,0
-51.184,7

Jun/18

1

Mai/18
-4.176,7
-5.468,4
1.470,2
-178,S

Variação( %)
Jun/18
Jun/17

-32,0%

306,1

-100,0%
18,8%
-25,7%

1.320,4
-1.014,3

o.o
54.500,0
33,000,0
21.500,0
-58.676,7

TESOURONACIONAL

Diferença

Variação(%)

Diferença

838,5%
330,8%

191

3,2%

o.o
16,5%
-66,3%

º·º

61.000,0
33,000,0
28,000,0
-60.693,9

Obs.; Dados sujeitos a alteração.
1/ Valores apurados ?(!:lo conceito de "LiberaçãoH, que correspondem à dispontbiliiação, por parte da STN, de limites de sàque aos 6rgãos setoriais: Difere dO conceito de "pagàmento efetivo" adoÚ1do para às demais'tàbe1as

desta

publicação pois este último corresponde aos valores efetivamente sacados da Conta única por meio da emissão de OB's.
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Tabela 6.2. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central 11 - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - a Preços Correntes

1t..

Discriminação

1. RECEITAS ORIUNDAS DO BACEN
Emissão de Títulos
Remuneração das Disponibilidades
Remuneração das Aplic. Financeiras das Ugs
Resultado do Banco Central
2. DESPESAS NO BAC:EN
Resgate de Títulos
Encargos da DPMF
3. RESULTADO (1- 2)
Obs.: Dados sujeitos a alteração.

TESOURONACIONAL

..

1

91.829,8
24.192,7
52.210,3
7.477,6
7.949,2
142.109,8
123.352,9
18.757,0
-50.280,0

132.594,7
65.084,6
47.134,6

5.419,6
14.955,8
175.955,8
111.955,8
64.000,0
-43.361,1

40.764,9
40.892,0
-5.075,7
·2.058,0
7.006,6
33.846,0
-11.397,1
45.243,0
6.918,9

44,4%

-9,7%
·27,5%
23,8%
-9,2%
241,2%
-13,8%

1/ Valores apurados pelo 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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Tabela 7.1. Dívida Líquida do Tesouro Nacional• Brasil - Mensal
R$ Milhões· - a Preços Correntes

l\

i
!

D1scnrnmacão

1

Divida Interna
DPMFi em Poder do Público 11

NTN-B
NTN-C
NTN-F
Dívida SeCuritizada
Demais T!tulos em Poder do Público
OPMFi em Poder do Banco Central

LFT
LTN
Demais Títulos na Carteira do BCB
(·} Aplicações em Títulos Públicos
Demais Obrigações Internas
Haveres Internos
Disponibilidades Internas
Ha11eres junto aos Governos Regionais
Bônus Renegociados
Haveres Originários do Proef {MP 2.196/01)
Cessão de Créditos Bacen (MP 2.179/01)
Réneg. de Dívidas junto aos Gov. Regionais (Lei 7.976/89)
Reneg. de Dividas junto aos Gov. Regionais {lei 8.727/93)
Renegociação de Dívidas Estaduais (lei 9.496/97)
Renegociação de Dívidas Municipais {MP 2.185/01)
Antecipação de Rayalties
Demais Haveres junta aos Governos Regionais
Haveres da Administração Indireto
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
Fundos Constitucionais Regionais
Fundos Diversos
Haveres Administrados pela STN
Haveres de Órgãos, Entidades e Empresas Extintas
Haveres de Operações EstruturndaS
Haveres Originários de Privatizações
Haveres de Legislação Específica
Demais Haveres Administrados pela STN
Z, DÍVIDA EXTERNA LÍQUIDA
Olvida Externa
Díuida Mobiliária
Global USS
Global'BRL
Dema'ls Tftúlos Externos·
Dfvida contratllal
Organismos Multilaterais
Credores Priv'adós e Ag. ·Governamenta is
Haveres E>t't erno$
Disp. de Fundos, Autarquias ~ Fundarõ~s

3. DÍVIDA LÍQUIDA DO TI!SOURO NACIONAL (1+2)
4. DIVIDA Llgu10A DO TESOURO NACIONA!,/Pi~ '1

1

\
Junho

:

3.233.654,2

LFT
LTN

Euro

2018

2017

2,119.811,9
4.804.221,1

1. DIVIDA INTERNA LIQUIDA

193

!

Diferença

Varíação (%)

TESOURONACIONAL
Diferença

l

Jun/18
Mal/18

M;"i!O

Junho

2.524.0S7,1
S.297.101,2

2.558.3S6,2
5.347 .404,1

50.302,9

1,4%
0,9%

438.544,3
543.183,0

20,7%
ll,3%

3.607.308,5

33.560,B

0,99'

313.654,3

11,69'

3.573,741,1

l

34.299,0

[

Vanàção {%}
Jun/18
Jun/17

1.02S.638,1
812.458,7
907.411,6
84.448,1
354.812,7
7.993;6
40.891,S

1.181.567,3
879,292,0
98S.394,4
76,175,1
398.487,9
5.945,3
46.885,7

1.207,229,2
883.838,4
992.623,4
78.208,1
392.546,5
5.349,7
47.513,3

25.661,9
4.546.4
7.229,1
2,032,9
-5.941,4
-59S,6
627,6

2,2%
0,5%
0,7%
2,7%
-1,5%
·10,0%
1,3%

181.591,1
71.379,7
85.211,8
-6.240,0
37.733,8
-2,643,8
-1,0

17,7%
8,8%
9,4%
-7,4%
10,6%
-33,1%
16,2%

1.601.121,6

1.153.441,0

1.769.548,6

16.106,6

0,9"

161.827,0

10,5'6

492,362,1

S78.828,6

581.839,5

3.011,0

0,5%

89.477,4

18,2%

399.028,9

430.258,1

434.219,6

3.961,5

0,9%

35,190,6

710,330,5

744.35S.4

753.489,5

1,2%

43.159,0

6,1%

·38.240,1
7.085,5

-34.626,5
4.538,0

·33.981,9
4.528,9

-1,9"

·11,1%

~0,2%

4.158,2
•i,556,5

2.789.047,9
1.119..344,3

9,134,1
644,5
-9,0
16.003,8

2.684.409,3

2.773,044,1

1.020.571,6
558.634,0

1.114.629,9
585.006,1

5.124,3
585,6
16.456,6

5.712,5
513,9
18.342,5

8,8%

·36,1%

0,6%

104.638,6

3,9%

586.892,9

4.714,5
1.886,2

0,49'
0,3%

98.112,7
28.258,9

9,7"
5,1'6

5.922,7
507,3
19.074,4

210,3
-6,6
731,9

3,7%
-1,3%
4,0%

798,4
-78,3
2.617,8

15,6%
-13,4%
15,9%

-701,4
27.319,2
-672,2
-1.022,7
-1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.985,5
491,814,1
32.359,3
2.294,8
13,8

9.504,8
518.155,0
31.493,5
1.271,0
13,7

9.284,1
519.133,3
31.687,1
1.272,1
12,0

·220,7
978,3
193,6
-1,7

·2,3%
0,2%
0,6%
0,1%
-12,S%

516.951,8

539.117,6

546.586,2

6.808,6

1,3¾

29.634,4

234,824,6
122.112,2
160,015,1

252.404,6
133,762,0
153.610,9

255.697,0
134.901,0
155,988,2

3.292,4
1.138,9
2.377,3

1,3%
0,9%
1,5%

20.872,S
12,788,8
-4.026,8

588.151,9

533.629,9

536.214,5

2.594,5

0,5%

-52.021,4

.s,8'6

198,9
20.639,7

18,4
16.991,8

18,5
11.450.7

0,1

0,5%
2,7%

-180,4
-3,189,1

-90,7%
-15,5%

1,2

458,8

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

543.223,3
24.190,0
122.786,6
123.992,9
112.421,3
3,790,0
97.809,2
10,822,1

493.443,2
23.176,S
142.053,2
142.967,1

495,503,2
23.252,1
146.455,7
146.789,1

2:060,0
75,6
4.402,6
3.821,9

0.4%
0,3%
3,1%
2,7%

-47.720,1
-937,9
23.669,1
22.796,2

118.959,9

133.294,2

4.334,3

3,4%

20.812,9

4.371,3
113,864,8
10.723,8

4.524,6
117.959,1
10.810,S

153,3
4.094,3
86,7

3,S%
3,6%
0,8%

734,6
20:.149,9
-11,5

0,0
11.511,6
3.702,8
7.868,9
1.206,2

1.206,1
2.242.S98,S
35,1%

o.o
14.001,1
3.769,8
10,237,4
914,0
914, D
i.666.110,3
40,0%

-7,0%
5,6%
-2,1%
-44,6%
-13,2%
5,7'<
8,9%
10,5%
-2,5%

o.o

0,0

13.494, 9
3,840,9
9.654,0
333,4
333,4
2.704.81'1,9
40,4%

-512,:J
71,1
-583,4
-580,6

-3,7"
i',!3%

i..9i3,2
138,l

-5,7%
;63,5%

l .785,1

·580,6

"63,5"

38;101,6
0,4¾

-8,8%
-3,9%
19,3%
18,4%
18,6'6
19,4%
20,6%
-0,1%

0,0

1,5%

1,0%

16,6"

-87t9

3,7%
22,7%
-72,4%

-812,9

· 12,4"

462.213,4
5,34%

20,6%

15,2%

Obs.: Dados su}eltos a alleraçJo,
1/ lnd11l títulos da dMd• securltlnd• e TOA.
2/ PIBvalor corrtnte - ac11mulacio· ern l2' moes.
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Tabela 8.1. Receita Administrada pela RFB - Valores Brutos• Brasil• Mensal
R$ Milhões · Valores Correntes

Díscnminação
1.1 - Receita Adm1mstrada pela RFB
1.1.1

Imposto de Importação

1.1.2

IPI

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

IPI - Fumo
IPI - Bebidas
IPI - Automóveis

1.1.2.4
1.1.2.5

IPI - Vinculado a importação
IPI - Outros

1.1.3

1.1.3.3.1

IRRF - Rendimentos do Trabalho

1.1.3.3.2

IRA:F - Rendimentos do Capital

1.1.3.3.3

IRRF - Remessas ao Exterior

1.1.3.3.4

IRRF - Outros Rendimentos

1.1.9

CIOE Combustíveis

1.1.10 Outras
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Maio

446,1
235,4
362,8

1.147,7
1.821,9
30.113,0
2.688,7
6.125,0

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

TESOURONACIONAL

2018

67.759,3
2.707,1
4.013,9

Imposto de Renda

1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 P15/PA5EP
1.1.7 C5LL
1.1.8 CPMF

-

Á,f....
. ./' \

21.299,3
8.411.6
10.328,8
1.716,2
842,7
2.921.0
17.391,5
4.606,1
3.609,6
0,0
457,7
1.939,3

68.286,3
3.214,8
4.238,0
413,0
136,8
388,9
1.378,7
1.920,7
26.163,2
3.322,4
7.480,1
15.360,7
9.454,4
2.988,3
1.949,3
968,8
2.796,2
19.661,6
5.150,4
4.113,9
0,0
446,2
2.502,0

Junho

72.988,9
3.587,7
4.194,6

335,3
187,4
338,6
1.630,0
1.703,4
30.036,8
3.026,7
6.982,6
20.027,5
9.089,9
7.770,6
2.188,2
978,8
3.227,8
19.854,3
5.279,0
4.054,5
0,0
368,5
2.385,7

4.702,6
372,9
-43,4
-77,8
50,6
-50,3
251,3
-217,3
3.873,6
0,2
-497,5

6,9%

11,6%
-1,0%
-18,8%
37,0%
-12,9%
18,2%
-11,3%
14,8%
-8,9%
-6,7%

5.229,6
880,6
180,7
-110,8
-47,9
-24,2
482,2
-118,5
-76,2
338,0
857,6
-1.271,8
678,3
-2.558,2

4.666,8
-364,5
4.782,3
239,0
10,1

-3,9%
160,0%
12,3%

431,6

15,4%

192,7
128,6
-59,4

2,5%

-1,4%

136,2
306,8
2.462,8
672,9
444,9

0,0
-77,8
-116,3

-17,4%
-4,6%

-89,2
446,4

30,4%

1,0%

1,0%

472,0

º·º

7,7%
32,5%
4,5%
-24,8%
-20,4%

-6,7%
42,0%
-6,5%
-0,3%
12,6%
14,0%
-6,0%
8,1%
-24,8%
27,5%

16,2%
10,5%

14,2%

14,6%
12,3%
-19,5%
23,0%
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Tabela 8.2. Receita Administrada pela RFB · Valores Brutos - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores Correntes

Discriminação
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 1PI - Automóveis
1.1.2.4 IPI - Vinculado a importação
1.1.2.S IP! - 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
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1t

-427.156,7
15.069,9
22.569,4
2.459,1
1.414,4
1.988,1
6.363,7
10.344,1
188.201,8
19.007,6
64.723,8
104.470,5
56.081,7
29.987,1
13.156,1
5.245,5
17.099,4
103.049,8
28.056,2
38.194,4
0,0
2.828,1
12.087,6

195

476.850,1
19.220,5
25.798,9
2.589,3
1.286,6
2.195,2
8.186,0
11.541,8
197.369,6
19.402,1
71.085,8
106.881,8
60.445,8
25.891,2
14.713,9
5.830,9
17.732,0
120.070,8
32.131,5
40.491,8
0,0
2.537,0
21.497,9

T1:souRoNAc10NAL

Diferença
Variação {%)
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17
11,6%
49.693,3
27,5%
4.150,6
14,3%
3.229,5
5,3%
130,2
-9,0%
-127,8
10,4%
207,1
28,6%
1.822,2
11,6%
1.197,7
4,9%
9.167,8
2,1%
394,5
9,8%
6.362,0
2.411,3
7,8%
4.364,1
-13,7%
-4.096,0
11,8%
1.557,8
585,4
3,7%
632,6
16,5%
17.021,1
14,5%
4.075,3
6,0%
2.297,4
0,0
-10,3%
-291,2
77,9%
9.410,2

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.
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Tabela 9.1. Transferências e despesas primárias do Governo Central apuradas
pelo critério de ºvalor pago" - Brasil . Mensal
R$ Milhões - Valores Correntes
_
1

D1scrnr11naçao

I

1. TRANSF. POR REPARTIÇAO DE RECEITA

2018
Maio

01ferença

Junho

Vam1ção {%) 1
Jun/18
I
Ma,/18
,
-4.087,S
·16,5%
·1.092,8
-6,0%
122,6
17,1%

I

1

18.S26,7
15.424,0
1.095,7
1.357,3
-261,6
927,1
1.052,2

1.1 FPM / FPE / IPl·EE
1.2 Fundos Constitucionais
1.2.1 Repasse Total
1.2.2 Superávit dos Fundos
1.3 Contribuição do Salário Educação
1.4 Compensações Financeiras
I.S CIOE - Combustíveis
1.6 Demais
1.6.1 Concessão de Recursos Florestais
1.6.2 Concurso de Prognóstico
1.6.3 IDF Ouro
1.6.4 ITR
1.6.5 Taxa de ocupação, foro e \audêmio
li, DESPESA TOTAL
11.1 Benefícios Previdenciãrios
11.1.1 Benefícios Previdenciários- Urbano
11.1.2 Benefícios Previdenciários • Rural
11.1. 3 Beneficios Previdenciários - Sentenças e precatórios
!1.2 Pessoal e Encargos Sociais
11.2.1 Ativo Civil
ll.2.2 Ativo Militar
11.2.3 Aposentadorias e pensões civis
11. 2.4 Reformas e pensões militares
U.2.5 Outros
11.3 Outras Despesas Obrigatórias
11.3.l Abono e seguro desemprego
11.3 .2 Anistiados
11.3.3 Apoio Fin. Municípios/ Estados
11.3.4 AuxíUo COE
fl.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
11.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOA5/RMV
11.3 .7 Complemento do FGTS (LC ni 110/01)
11.3.8 Créditos Extraordinários
11.3 .9 Compensação ao RGPS pelas Oesonerações da Folha
11.3.10 Despesas custeadas com Convênios/Doaçõ es
11.3.11 Fabricação de Cédulas e Moedas
11.3.12 FUNDES (Complem. União)
11.3.13 Fundo Constitucional DF
11.3.14 Legislativo, Judiciário, MPU e DPU
IU.15 Lei Kandir {LC n!! 87/96 e 102/00)
11.3.16 Rese rva de Contingência
11.3.17 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
11.3.18 Sentenças Judiciais e Precatórios • OCC
11.3.19 Subsídios, Subvenções e Proagro
!1.3.19.1 Equa!ização de custeio agropecuário
11.3 .19.2 Equalização de invest. rural e agroindustrial
11.3.19.3 Equa!ização Empréstimo do Governo Federal
11.3.19.4 Equalização Aquisições do Governo federal
ll.3.19.S Gara ntia à Sustentação de Preços
11.3.19.6 Pronaf
11.3.19.7 Proex
ll.3.i9.8 Programa especial de saneamento de ativos {PESA)

º·º
27,6
0,0
13,1
1,4
13,1
0,0
112.716,5
42.875,5
33.020,0
9.0S3,0
802,6
28.014,7
11.549,2
2.634,7
8.661,5
4.943,3
225,9
21.701,3
3.219,9
17,9
0,0
0,0
48,0
4.503,2
408,2
61,7
1.2.38,6
30,4
76,6
919,0
117,4
1.006,2
162,5
0,0
0,0
8.435,7
205,9
11,7
2,6
0,0
24,1
24,5
14,3
·17,9
5,9

11.3.19.9 Álcool

!l.3.19.10 Fundo da terra/ INCRA
11.3.19.11 funcafé
11.3.19.12 Revitaliza
11.3.19.13 Programa de Sustentação ao Investimento• PSl
11.3.19.14 Operações de crédito 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 Elétrica
de ltaipu
11.3.19.17 Equalização dos Fundos FDA/FONE/FDCO
11.3.19.18 Receitas de Recuperação de Subvenções
11.3.19.19 Proagro
H.3.19.20 PNAFE
11.3.19.21 PROOECER
11.~.20 Transferências ANA
11.3.21 Transferências Multas ANEEL
11.3.22 Impacto Primário do FIES
1/.3.23 Financiamento de Campanha Eleitoral
11.4 Despesas com Controle de Fluxo do Poder Eicec(.ltivo
11.4.1 Obrigatórias
11.4.2 Discricionárias

Memorando:
Ili. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO 00 GOVERNO
CENTRAL {1+11;
IV. DESPESAS NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO DO TETO DA EC
95/2016 (§ 62
IV.1 Transferências constitucionais (Inciso Ido§ 62)

IV.1.1 FPM/ FPE / IPI-EE
IV.1.2 Contribuição do Salário Educação
IV.1.3 Compensações Financeiras
IV.1.4 CIDE • Combustíveis
IV.1.5 Demais
fOF'Otiro

0,0

·12,7

FUNDEB (Complem. União}
Fundo Constitucional DF - FCDF
FCDF-OCC
FCDF · Pessoal

IV.2 Créditos extraordinários (Inciso li do§ 62)
d/q Impacto Primário do FIES
IV.3 Despesas não recorrentes da Justiça eleitoral com a realização de
eleições (Inciso Ili do§ Gi;
IV .3.1 Pleitos Eleitorais• OCC
IV.3.2 Pleitos Eleitorais~ Pessoal
IV.4 Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes
(Inciso IV do§ 62:
V. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC95/20161111
• IV'.

24.844,8
18.3S0,9
717,4
1.210,8
-493,4
952,2
4.807,2
0,0
17,0
0,0
9,1
1,0
7))

0,0
102.887,2
45.427,8
35.184,3
9.298,3
945,2
22.523,9
9.997,9
2.183,6
6.397,1
3.692,9
252,5
13.148,3
3.285.4
12,5
0,0
0,0
52,7
4.682,3
879,5
42,S
865,2
24,0
77,3
963,9
115,3
1.099,9
159,2
0,0
0,0
155,4
35,6
7,2
0,4
0,0
-31,6
29,1
3,8
65,8
19,6
0,0
1,1

20.757,3
17.258,2
840,0
1.261,0
-420,9
962,0
1.678,8
0,0
18,3
0,0
0,0
1,0
17,3
0,0
111.652,6
45.212,8
34.916,7
9.326,6
969,5
29.095,S
11.841,4
2.811,6
8.886,6
5.441,2
114,6
12.832,2
3.240,1
17,7
0,0
0,0
53,5
4.714,0
428,1
29,4
1,160,4
14,3
6S,O
963,9
122,9
1.010,8
159,2
0,0
0,0
156,2
343,1
6,1
15,3
0,0
·28,2
34,2
18,S
12,3
86,9
0,0
20,8
5,0
0,0
1,5
0,0
100,0
0,0
0,9

6,7

4,4

0,0
2,5
0,0
103,0
0,0
0,0

0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

-23,S

-0,1

0,0

0,0
-52,6

20,8
69,7
1.159,6
0,0
20.125,0
10.754,2
9 ,370,8

18,2
139,1
540,3
0,0
21.787,2
12.247,6
9.539,6

70,0
0,0
0,0
18,9
0,0
334,6
0,0
24.512,1
10.046,1
14.466,1

131.243,2
19.539,6
19.352,5
15.424,0
927,1
1.052,2
0,0
1.949,2

127.732,0
26.242,6
26.110,9
18.350,9
952,2
4.807,2
0,0
2.000,5
1,0
7,0
963,9
1.028,7
115,3
913,4
42,5
0,0
14,2
13,5
0,6
75,0
101,489,4

132.409,9
22.016,4
21.913,7
17.2S8,2
962,0
1.678,8
0,0
2.014,8
1,0
17,3
963,9
1.032,5
122,9
909,7
29,4
0,0
20,2
17,2
3,0
53,0
110.393,6

41,2
0,0

1,4

ITR
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1

201?
Junho

13,1
919,0
1.015,7
117,4
898,3
61,7
0,0
9,5
9,2
0,2
116,0
111.703,6

o.o

50,2
72,4

4,1%
-14,7%

9,8
-3. 128,5

-65,1%

1,0%

0,0
1,3

0,0
-9,1
0,0
10,3
0,0
8.765,4
-215,0
-267,6
28,3
24,3
6.571,6
1.843,6
628,0
2.489,5
1.748,3
-137,9
-316,1
-45,3
S,2

0,0
0,0
0,8
31,7
-451,4
·13,0
295,3
·9,7
-12,3
0,0
7,6
-89,0
0,0
0,0
0,0
0,8
307,5
·1,1
14,9
0,0
3,4
5,2

14,6
-53,5
67,3
0,0
19,7
0,6
0,0
·10,5
0,0
100,0
0,0

7,5%
-100,0%
4,2%
148,1%

4.677,9
-4.226,2
-4.197,2
-1.092,8
9,8
-3.128,5
0,0
14,2
0,0
10,3
0,0
3,9
7,6
-3,7
-13,0
0,0
6,0
3,7
2,3
-22,0
8.904,1

Diferença

Variação(%)
Jun/18
Jun/17
2.230,6
12,0%
1.834,1
11,9%
-255,7
-23,3%
-96,3
-7,1%
·159,4
60,9%
34,9
3,8%
626,6
59,5%
0,0
-9,3
-33,6%
-13,1

-100,0%

-0,3

-24,6%

4,2

31,7%

0,3%
2,6%
29,2%
18,4%
28,8%
38,9%
47,3%
-54,6%

0,0
-1.061,9
2.337,3
1.896,7
273,7
166,9
1.000,8
292,2
176,9
225,1
497,9
-111,3

3,9%
2,5%
6,7%
2,6%
10,1%
-49,3%

-2,4%

-8.869,2

-40,9%

-1,4%
41,6%

20,1
·0,2
0,0
0,0

0,6%
·0,9%

1,6%

5,5

0,7%

0,0%
6,6%
-8,1%

210,8
19,9
-32,2
•78,2
·16,1
·11,6
45,0
5,5
4,7

0,0%

-3,3

11,5%
4,7%
4,9%
-52,3%
-6,3%
-53,0%
-15,2%
4,9%
4,6%
0,5%
·2,1%

8,5%
-0,5%

-0,8%

-51,3%
-30,7%
34,1%
•40,4%
-15,9%

0,5%
863,3%
-15,4%

-10,9%
17,8%
381,6%
-81,3%
343,3%

14,6%

·87,4%

0,9

23,4
70,0
52,6
0,0
0,6
-139,1
-205,8
0,0
2.725,0
-2.201,5
4.926,5

TESOURON ACIONAL

-99,4%
-100.0%
3,5%
-i00,0%
·38,1%

0,0
0,0
-8.279,5
137,3
·S,7
12,7
0,0
-52,3
9,8
4,1

30,2
81,0
0,0
33,5
-1,7
0,0
·1,0
0,0
-3,0
0,0
0,9
-0,1
70,0
-41,2
0,0
-1,9
-69,7
-825,0

-0,9%
5,5%
5,7%
3,0%
20,8%

-98,1%
66,7%
-48,4%
481,3%

40,0%
28,8%

-25,0%
-40,3%

·2,9%

726,3%
-100,0%

-9,3%
-100,0%

-71,1%

0,0

12,5%
-18,0%
S1,6%

4.387,2
-708,1
5.095,3

21,8%
-6,6%
54,4%

3,7¾
-16,1%
-16,1%
-6,0%
1,0%
-65,1%

1.166,8
2.476,8
2.561,2
1.834,1
34,9
626,6
0,0
6S,6
-0,3
4,2
45,0
16,8
5,5
11,4

0,9%
12,7%
13,2%
11,9%
3,8%
S9,5%

0,1%

4,2%
148,1%
0,0%
0,4%
6,6%
-0,4%
·30,7%
694,7%
42,2%
27,0%
360,7%

·29,3%
8,8%

8,0

3,4%
-24,6%
31,7%
4,9%
1,7%
4,6%
1,3%
-52,3%
219,7%
113,5%
86,7%

2,7
-63,0
-1.310,0

-54,3%
-1,2%

·32,2

0,0
10,7
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pago" - Brasil - Acumulado no ano
Tabela 9.2. Transferências e despe$as primárias do Governo Central apuradas pelo critério de "valor

R$ Milhões - Valores Correntes

/
01scnmsnação

829,9
308,8
0,0
68,5

e laudêmio

11.l Benefícios Previdenciários
11.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
11.1.2 Benefícios Previdenciários ~ Rural
11.1.3 Benefícios Prévldenciârios - Sentenças é precatórios
11.2 Pessoal e Encargos Sociais
11.2.1 Ativo Civil
11.2.2 Ativo Militar
11.2.3 Aposentadorias e pensões civis
ll.2.4 Reformas e pensões militares

11.2.5 Outros
11.3 Outras Despesas Obrigatórias
ll.3.1 Abono e seguro desemprego
11.3.2 Anistiados
11.3.3 Apoio Fin. Municípios/ Estados
11.3.4 Auxilio CDE
11.3.S Beneflclos de Legislação Especial e Indenizações
11.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
11.3.7 Complemento do FGTS {LC nti 110/01)
11.3.8 Créditos Extraordinários
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 FUNDES {Complem. União)
11.3.13 Fündo Constitucional OF
11.3.14 legislativo, Judiciário, MPU e DPU

11.3.15 lei Kandir (LC n• 87/96 e 102/00)
11.3.16 Reserva de Contingência
11.3.17 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
11.3.18 Sentenças Judiciais e Precatórios - occ
11 .3.19 Subsídios, Subvenções e Proagro
11.3.19.1 Equa\ização de custeio agropecuário
11.3.19.2 Equalização de invest. rural e agroindustrial
11 .3.19.3 Equalização Empréstimo do Governo Federal
11.3.19.4 Equalização Aquisições do Governo Federal
11.3.19.S Garantia â Sustentação de Preços
11.3.19.6 Pronaf
11.3.19.7 Proex
11.3.19.8 Programa especial de saneamento de ativos (PESA)
11 .3.19.9 Álcool
11.3.19.10 Fundo da terra/ INCRA
11.3.19.11 Funcafé
11.3.19.12 Revitaliza
11.3.19.13 Programa de Sustentação ao Investimento - PSI
11.3.19.14 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD}
IU.19.15 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
11.3.19.16 Subv. Parcial â Remuneração por Ces~o de Energia Elétrica de ltaipu
11.3.19.17 Equalização dos Fundos FDA/ FONE/FDCO
11.3.19.18 Receitas de Recuperação de Subvenções
11.3.19.19 Proagro
11.3.19.20 PNAFE

11.3.19.21 PROOECER

11.3.20 Transferências ANA
11.3.21 Transferências Multas ANEEL
11.3 .22 Impacto Primário do FIES
11.3.23 Financiamento de Campanha Eleitoral
11.4 Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo
ll.4.1 Obrigatórias
11.4.2 Oiscricionárias
Memorando

Ili. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (1+11)
IV. DESPESAS NÃO INCLUIDAS NA BASE DE CÁLCULO DO TETO DA EC 95[2016 (§ 6')
IV.l Transferências constitucionais {Inciso Ido§ 6!!)

IV.1.1 FPM / FPE / IP!-EE
IV ,1.2 Contribuição do Salário Educação
IV.1.3 Compensações Financeiras
IV.1.4 CIOE - Combustíveis
IV.l.S Demais
IOF Ouro

ITR
FUNDEB (Complem. União}
Fundo Constitucional DF - FCDF
FCDF · OCC
FCDF - Pessoal
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-15,S%
-24,1%

-12,3
·2,6
32.072,1
14.831,6
12.248,6
1.661,4
921,6
5.345,9
1.693,6
786,8
1.697,9
2.133,2
-965,7

-8,8%

6,1

38.957,8

40.655,8

21.627,1
5.358,5
103.788,0
28.149,3
98,7

23.760,3
4.392,8
104.049,0
26.981,4
89,2
0,0
0,0
308,9
28.023,0
2.559,3
214,4
7.806,3
116,1
323,2
8.031,1
681,0
S.881,6
955,0

9.67S,9
g:,786,S
1.158,9
1.182,0

40,8
-281,8
35,4
2.171,l
230,1
117,8
25,6
20,8
53,0

º·º

0,0
12.781,7
7.227,0
637,9
863, l
37,5
·16,8
158,1
1.56S,4
318,7
304,1
16,3
62,9

5,8

48,9
5,4

4.378,4

2.844,2

-2,8%
5,3%
5,7%

6,2%
3,1%
11.4%
3,8%

2,8%
6,1%

4.4%

9,9%
-18,0%

261,0

-1.167,9
-9,5

0,3%
-4,1%

-9,6%

0,0
0,0
16,7
1.245,3
367,9
-342,7
-469,0
-88,4
·17,2
507,6
40,4
719,2
-20,0

5,7%
4,7%
16,8%
-6·1,sr.
-5,7%
-43,2%
-5,1%
6,7%
6,3%
13,9%
-2,1%

0,0
0,0
3.105,8
-2.S59,5
-521,0
-318,9

·3,3
265,0
122,7
-60S,8
88,6
186,3
·9,3
42,1
-4,2
-0,4
-1.S34,3

32,1%
-26,2%
-45,0%
-27,0%
-8,1%
-94,0%
346,S%
-27,9%
38,5%
158,2%
-36,4%
202,1%

-7,8%
-6,1%
-35,0%
7,1%
0,9%

3,2

3,4

o,,

372,0

375,2
0,0
23,1
-33,9
70,0
-56,3

-0,9
-33,9

-3,6%

-299,5

-81,1%
-53,1%

0,0
23,9
0,0

369,5
-120,0
0,0
123,S
450,6
2.563,4

3,2
0,0

63,7

0,0

0,0

139,1
407,5
1.523,1

lS,6
·43,1
·1.040, 3

12,6%
-9,6%
-4ó,6%

o.o

0,0

0,0

106.016,6
61.096,4
44.920,1

117.650,1
62.841,4
54.808,8

11.633,6
1.745,0
9.888,6

11,0%

725.084,1
127.707,8
126.136,2
93.931,2
6.318,6
11.127,2
829,9
13.929,3

no.291,9
140.592,1
139.550,9
102.408,9
6.534,5
15.330,1
797,4
14.479,9

45.'207,8
12.884,3
13.414,6
8.477,7
215,9
4.202,9
-32,4
550,6

6,2¾
10,1%

-24,1%
-8,8%

8,1

6,1

·2,0

139,6
7.S23,S

117,4
8.031,1
6.315,3
681,0
S.634,2

-12,3
507,6
57,2
40,4
16,8
-342,7

6.258,0
640,6

IV.2 Créditos extraordinârios (Inciso li do§ 6 11 )
d/q Impacto Primário do FIES
IV.3 Despesas não recorrentes da Justiça eleitoral com a realização de eleições (lndso Ili do§ 611)
IV.3.1 Pleitos Eleitorais - OCC
IV.3.2 Pleitos Eleitorais - Pessoal
!V.4 Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes {Inciso IV do§ 69)
V. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016 (Ili - IV)

0,0
-10,6
-2,0

127,4
90,0
640.816,0
273.534,7
208.779,S
55.721,6
9.033,6
14!>.582,2
63.091,6
13.681,7

0,0
0,0

-8,9%

0,0

8,1

292,1
26.777,7
2.191,4
557,l
8.27S,3
204,S
340,4
7.523,S
640,6
S.162,4
97S,O

11,3%
9,0%
7,8%
14,6%
27,1%
3,4¾
37,8%
-3,9%

57,9

139,6
92,6
608.743,9
258.703,0
196.530,9
54.060,2
8.112,0
140.236,3
61.398,1
12.894,8

0,0
0,0

Variação(%)
Jun/18
Mai/lB

13.135,7
8.477,7
299,1
861,1
-568,1
215,9
4.202,9
-32,4
-27,4

129.475.9
102.408,9
4.123.S
6.790,9
-2.667,4
6.534,S
15.330,1
797,4
281,4

-2.099,3

1.6.1 Concessão de Recursos Florestais
1.6.2 Concurso de Prognóstico
1.6.3 lOF Ouro

Diferença

Jan-Jun

J<m-Jun

6.318,6
11.127,2

1.6 Demais

\. TESOURONACIO NAL
1

1

116.340,2
93.931,2
3.824,4
S.923,7

1. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
1.1 f PM / f PE / IPI-EE
1.2 Fundos Constitucionais
1.2.1 Repasse Total
1.2.2 Superávit dos Fundos
l.3 Contribuição do Salário Educàção
1.4 Compensações Financeiras
1.5 CIDE - Combustíveis

1.6.4 ITR
1.6.5 Taxa de ocupação, foro
li. DESPESA TOTAL

---1t+--2018

2017

197

5.617,4
557,1

214,4

0,0

0,0

0,0

62,9
54,S

57,1
52,9

-5,7
-1,6
-4,1
-181,9
32.323,"S

8,3

4,1

951,S
597.376,3

769,7
629.699,8

2,9%
22,0%

10,6%

9,0¾
3,4¾
37,8%
-3,9%
4,0%

6,7%
0,9%
6,3%
0,3%
-61,5%
-20,2%
-9,1%
-2,9%
-49,6%
-19,1%
S,4%
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Tabela 9.3. Transferências e despesas primárias do Governo Central, por poder, apuradas pelo critério de "valor pago" ' 1 - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores Correntes

-i"t •

TESOURONACIONAL

2017
Discriminação
1. DESPESA TOTAL
1.1 Poder Ex-ecutívo
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
li. DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016
11.1 Poder Executivo
U.Z 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
ll.3.4Justiça Militar da União
11.3.5 Justiça Eleitoral
11.3.6 Justiça do Trabalho
!1.3. 7 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
11.3.8 Conselho Nacional de Justiça
11.4. Defensoria Pública da União
U.S Ministério Público da União

11.5.1 Ministério Público da União
11.5.2 Conselho Nêlcional do Ministério Público
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• ..

Junho
131.243,2
126.434,6
1.079,6
425,3

127.732,0
123.038,6
893,6
424,7

132.409,9
127.611,1
1.035,5
434,6

475,0
179,4
3.220,0
48,6
91,2
784,4
46,5
498,4
1.563,7
176,9
10,2
42,6
466,3
460,1
6,2

325,4
143,5
3.287,6
46,7
112,8
825,4
37,8
536,8
1.523,7
195,1
9,3
40,5
471,7
465,6
6,2

416,7
184,2
3.224,2
50,0
109,4
829,4
48,4
548,0
1.434,3
194,5
10,3
41,2
497,9
492,9
5,0

111.703,6
106,907,0
1.079,6
425,2
475,0
179,4
3.208,0
48,6
90,7
784,2
46,4
488,8
1.562,1
176,8
10,2
42,6
466,3
460,1
6,2

101.489,4
96.810,2
893,6
424,7
325,4
143,5
3.273,4
46,7
112,8
825,4

37,8
522,6
1.523,7
195,1
9,3
40,S
471,7
465,6
6,2

110.393,6
105.615,0
1.035,5
434,6
416,7
184,2
3.203,9
50,0
0,0
829,3
0,0
527,8
1.434,3
194,5
10,3
41,2
497,9
492,9
5,0

4.677,9
4.572,4
142,0
9,9
91,4
40,7
-63,4
3,3
-3,4
3,9
10,6
11,2
-89,4
-0,6
0,9
0,7
26,2
27,4
-1,1

8.904,1
8.804,7
142,0
9,9
91,4
40,7
-69,5
3,3
-112,8

3,8
-37,8
5,2
-89,4
-0,6
0,9
0,7
26,2
27,4
-1,1

3,7%
3,7%
15,9%

2,3%
28,1%
28,3%
-1,9%

7,0%

-3,0%
0,5%
28,0%
2,1%
-5,9%
-0,3%
10,2%
1,7%
5,6%
5,9%

-18,5%

8,8%
9,1%
15,9%
2,3%
28,1%
28,3%

-2,1%
7,0%
-100,0%
0,5%

-100,0%
1,0%
-5,9%
-0,3%
10,2%

1,7%
5,6%

5,9%
-18,5%

1.166,8
1.176,5
-44,1
9,4
-58,3
4,8
4,2
1,3
18,2
-1,0
1,9
49,6
-129,4
17,6
0,0
-1,5
31,6
32,8
-1,2

0,9%
0,9%
-4,1%
2,2%
-12,3%
2,7%
0,1%
2,7%
20,0%
5,7%
4,1%
9,9%
-8,3%
10,0%
0,1%
-3,4%
6,8%
7,1%
-19,6%

-1.310,0
-1.292,0

-1,2%

-44,1

-4,1%

9,4
-58,3
4,8
-4,1
1,3
-90,7
45,0
-46,4
39,0
-127,8
17,7
0,0
-1,5
31,6
32,8
-1,2

-1,2%
2,2%

-12,3%

2,7%

-0,1%
2,7%

-100,0%
5,7%
-100,0%
8,0%
-8,2%
10,0%
0,1%

-3,4%
6,8%
7,1%
-19,6%
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Tabela 9.4. Transferêndas e despesas primárias do Governo cimtral,J)l)r poder, apuradas pelo critério de ''valor pagou !/ - Brasil• Acumulado no ano
R$ Milhões - Valores Correntes

Discriminação
1. DESPESA TOlAL
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 Un ião
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 Te rritórios
1.3.8 Conselho Nacional de Justiça
1.4. Defensoria Publica da União
1.5 Ministério Público da União
1.5.1 Ministério Público da União
1.5.2 Conselho Nacional do Ministério Público
Memorando:
li. DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DAEC 95/2016
11.1 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

11.3.6 Justiça
e dos Territórios
11.3.7 Justiça do
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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....

Variação(%)
Diferença
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17
6,2%
45.107,8
6,2%
43.323,3
2,5%
134,S
4,0%
99,3
1,8%
34,0
0,1%
1,2
8,5%
1.555)
7,1%
19,0
11,0%
64,1
7,4%
355,0
4,8%
10,7
9,1%
267,7
9,1%
750,5
7,6%
85,5
5,0%
2,8
-1,8%
-4,9
7,3%
199,5
7,4%
200,5
-2,9%
-1,0

725.084,1
698.517,2
5.343,0
2.491,3
1.936,1
915,5
18.220,5
268,7
582,4
4.771,3
223,3
2.955,5
8.234,1
1.128,7
56,4
268,0
2.735,4
2.701,2
34,2

770.291;9
741.840,6
5.477,5
2.590,6
1.970,l
916,7
19.775,8
287,7
646,4
5.126,3
234,0
3.223,3
8.984,6
1.214,2
59,3
263,1
2.935,0
2.901,7
33,2

597.376,3
570.917,9
5.332,3
2.480,7
1.936,1

629.699,8
601.306,8
5.477,5
2.590,6
1.970,1

32.323,5
30.388,9
145,1
109,9
34,0

1.128,2
56,4
268,0
2.735,4
DOl,2
34,2

1.214,2
59,3
263,1
2.935,0
2.901,7
33,2

86.0
2,8
-4,9
199,5
200,5
-1,0

5,4%
5,3%
2,7%

4,4%
1,8%

5,0%
-1,8%
7,3%

7,4%
-2,9%
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TesOURONACtONAl

Em junho de 2018 os repasses aos Fundos de Participação de que trata o art. 159 da Constituição Federal do Brasil
apresentaram decréscimo de -6,4% quando comparados aos repasses efetuados no mês anterior.
As transferências a título de FPE/FPM atingiram o montante de R$ 13,4 bilhões, ante R$ 14,3 bilhões no mês
anterior, já descontada a parcela do FUNDEB.
As informações relativas às transferências constitucionais estão disponíveis para consulta no portal da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN (http://www.tesouro.fazenda.gov.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://www.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais, e em 2-Liberações clique no link "Banco do
Brasil".

Distribuição do FPM/FPE

·:F··•.·p·.· •.·:M
•. i

6
;,r·7···:· ••:
.·.<6
·, :.<·.9.v)

i=PE

s.a9$)4 s;s9~Ar• às.àQo;±. ;B:g~~1:t< ~.$~~:,$i·

:·:·•·1.••·.·6:•.·•··· . 6::.··.·.•.·,i 9•
.·.··•.•:.:···•.··::.•.•·>.

·6·•.•: ·:.•

... :·,

JPI>

277,9

Exp

•,:,,,,,,,,•,•

.. , ..

,•,•,

:•,:.

' :t.~~4jê . 363)1 \ 39~,7

279,4

,•,,',.,.. "e:,:•,', •

2.'24.4,2

Obs.: valores já descontados da parcela referente ao Fundeb (20%). Os valores de dezembro incluem o FPM 1%

Previsto X Realizado
Estimado

Realizado

Estimado

Realizado

Realizado

.: .

'

Obs.: os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior.

Estimativa Trimestral

MiNIM•tt

Julho

Agosto

Setembro

-37,7%

24,0%

-10,0%

-37,7%

24,0%

-10,0%

9,5%

7,0%

FPM
FPE

IPI - EXP

-19,1%

Obs. 1: Os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior.
Obs. 2: Os percentuais estimados para julho não consideram o repasse relativo ao FPM 1% (EC 84/2014).
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Gráficos
Valores Acumulados (FPM e FPE)
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Demonstração da .Base de ·cálculo
Os valores distribuídos para cada Fundo forarrrOriginários de parcela da arrecadação do ,Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI e do Imposto de Renda - IR no período de 21/05/2018 a 20/06/2018, conforme .demonstrativo abaixo:

•
•

Na arrecadação do IR e do IPI estão computadas as receitas provenientes dos acréscimos legais (juros, multas e recebimentos de dívida ativa);

•

Nas transferências regulares foram deduzidos 20% referentes à retenção para o FUNDEB;

•
•

Não ocorrência de Depósitos Judiciais.
Estão incluídos na arrecadação líquida acima RS lS.763.681,77 de IR e R$ 2.843.643,92 de IPI, classificados por estimativa com base na Portaria
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_,,.

R$Mil
IPI-Exp

Acre

AC

36.848,5

228.292,4

Alagoas

AL

155.838,8

277.078,6

896,8

Amazonas

AM

110.983,7

197.029,1

1.863,1

Amapá

AP

27.151,6

224.573,3

Bahia

BA

630.272,7

607.912,8

17.137,7

Ceará

CE

341.137,4

473.714,8

3.764,0

Distrito Federal

DF

11.816,0

44.919,1

508,8

Espírito Santo

ES

122.525,4

105.275,9

16.150,7

Goiás

GO

251.664,5

189.161,4

9.357,3

Maranhão

MA

288.389,0

468.281,4

4.601,3

Minas Gerais

MG

900.599,0

296.123,6

49.522,7

Mato Grosso do Sul

MS

100.681,5

88.824,6

7.269,7

Mato Grosso

MT

12

,4

151.280,0

5.568,1

Pará

PA

241.077,6

402.396,9

23.899,1

Paraíba

PB

215.442,1

310.890,4

341,9

Pernambuco

PE

337.608,3

446.492,4

5.617,5

30,0

No Diário Oficial da União do dia 5 de dezembro de 2017, foi publicada a Portaria STN nº 999, de 29 de novembro de
2017, contendo o cronograma das datas dos repasses do FPM/FPE para o exercício de 2018, disponível no endereço:
https :ljwww. tesouro. fazenda .gov. b r /tra nsferencias-constituciona is-e-1 egais
Coordenação-Geral de Análise, Informações e Execução das Transferências Financeiras Intergovernamentais - COINT
Gerência de Relacionamento e Divulgação de Dados de Estados e Municípios-GERED
Fones: (61) 3412-3051, (61) 3412-1588
Email: coint.df.stn@fazenda.gov.br ou transferencias.stn@fazenda.gov.br
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Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by SIMAO ROBISON OLIVEIRA JATENE:01430904291
Date: 2018.06.20 13:22:43 GMT-03:00
Perfil: Chefe de Ente
Instituição: Pará

Cargo: Governador

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
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Sistema de Análise da Dívida Publica,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

*

TEsOURONACIONAL

Processo nº

TESOURONACIONAL

17944.102243/2017-81

Dados básicos
Tipo de Interessado: Estado
Interessado: Pará
UF:PA
Número do PVL: PVL02.002024/2017-30
Status: Em retificação pelo interessado
Data de Protocolo: 08/05/2018
Data Limite de Conclusão: 22/05/2018
Tipo de Operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Fortalecimento Institucional
Tipo de Credor: Instituição Financeira Internacional
Credor: Banco lnteramericano de Desenvolvimento
Moeda: Dólar dos EUA
Valor:35.100.000,00

Analista Responsável: Ruy Takeo Takahashi
Vínculos
PVL: PVL02.002024/2017-30
Processo: 17944.102243/2017-81
Situação da Dívida:
Data Base:
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Processo nº 17944.102243/2017-81
Checklist
Legenda: AD Adequado (22)- IN Inadequado (1)- NE Não enviado (ô)- DN Desnecessário

DOCUMENTO

STATUS

VALIDADE

Anexo nº 1 da Lei nº 4.320/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso

-

-

AD

Adimplemento com a União - consulta SAHEM
Violação dos acordos de refinanciamento firmados com a
União
Módulo de Registro de Operações Financeiras (ROF)

AD

Manifestação do GT do Comitê de Garantias

AD

Adimplência com o Sistema Financeiro Nacional

AD

Minuta do contrato de empréstimo (operação externa)

AD

Minuta do contrato de garantia (operação externa)

-

AD

Aba "Notas Explicativas"

-

AD

Dados Básicos e aba "Dados Complementares"

AD

Recomendação da COFIEX

AD

Aba "Cronograma Financeiro"

AD

Aba "Operações não contratadas"

-

AD

Aba "Operações contratadas"

-

AD

Relatórios contábeis do Siconfi

-

IN

Aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo"

AD

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

-

AD

Autorização legislativa

-

AD

Parecer do Órgão Jurídico

AD

Parecer do Órgão Técnico

-

AD

Certidão do Tribunal de Contas

AD

Comprovação de encaminhamento das contas ao Poder
Executivo da União

-

AD

Aba "Informações Contábeis"

-

AD

AD
AD

PÁGINAS

30/09/2018

-

Indeterminada
28/04/2019

30/05/2018

------ ----··---------·--·- ---·---Observações sobre o.PVL
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Processo nº 17944.102243/2017-81

---·-·-----·----------·---·------·---Informações sobre o interessado

Observar se o Tribunal de Contas atestou TODOS os documentos do ano e não apenas os mais recentes.
Observar que há, no processo17944.001733/2011-75 manifestação do Secretário do Tesouro Nacional no
sentido de aplicar ao Contrato n. 047/2009/SEFA/CEF e seu instrumento de rerratificação mesmo
entendimento dos pareceres PGFN/CAF /N. 575/2011 e 710/2011 que opinam no sentido de reconhecer
que "contratos de cessão de crédito caracterizadores de operação de crédito, nulos, podem subsistir como
cessões definitivas de crédito, afastando a nulidade anteriormente apontada".
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Processo nº

17944.102243/2017-81

Outros lançamentos
COFIEX
Nº da Recomendação:

Data da Recomendação:
Data da homologação da Recomendação:
Validade da Recomendação:
Valor autorizado (US$):
Contrapartida mínima (US$):

Registrõdé'õperaÇõesFinãnceTrasROF

-- -··-- -- -- -

-··-.·.--··•.·.-- --·.·.--·.·.·--·.·-- ·.•···.--··.···.•--·..

N° do ROF:TA821599

O interessado possui PAF oU refinanciamentos?
Sim

ÕocÜm'entÕsacessórios

-- - .... - - - - - -- - - - - - - - - - ·- - -

Não existem documentos gerados.
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Processo nº 17944.102243/2017-81
Garantia da União
Condições financeiras
Informe as condições financeiras da operação

Modalidade:
Desembolso:
Amortização:
Juros:
Juros de mora:
Outras despesas:
Outras informações:
Taxa interna de retomo .. TIR(%a.a.):
Financiamento de políticas públicas:

'õpêraçiõ de créditÕ - - - - - -

.... - - --- -~ - - - - - -- - - - - -

Número do parecer da operação de crédito:
Data ·do parecer da operação de crédito:
Validade do parecer da operação de crédito (dias):
Validade do parecer da operação de crédito (data):
Contrato da Operação de crédito já foi assinado?

Capacldadedepagãmento- -

-

-

-

-

- ·- -- - - ·- ---------

Dispensa anéllse da capacidade de pagamento:
Capacidade de Pagamento:

ÕocÜmentÕsacessórios

------------------------·--

Não existem documentos gerados.
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Processo nº

TESOURONACIONAL

17944.102243/2017-81

Dados Complementares
Nome do projeto/programa: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO li
Destinação dos recursos confonne autorização legislativa: Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do
Estado do Pará.

Taxa de Juros: Libor 3 meses mais spread (margem variável a ser definida pelo BID na data da assinatura
do contrato).

Demais encargos e comissões (discriminar): Encargo de inspeção e supervisão de até 1% do valor do
Indexador:
Variação cambial

empréstimo dividido pelo número de semestres
compreendido no prazo original do desembolso. Comissão
de crédito de até 0,75% a.a. sobre o saldo não
desembolsado.

Prazo de carência (meses): 66
Prazo de amortização (meses): 234
Prazo total (meses): 300
Ano de início da Operação: 2018
Ano de ténnino da Operação: 2043
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Cronograma Financeiro
O total de amortizações é diferente do valor da operação?
Não
ANO

AMORTIZAÇÃO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

195.000,00

4.971 .670,48

0,00

159.153,80

159.153,80

2019

195.000,00

7.254.799,65

0,00

802 .992,12

802.992,12

2020

1.365.000,00

11.076.075,01

0,00

1.451.908,35

1.451 .908,35

2021

1.365.000,00

8.645.615,73

º·ºº

2.141.477,61

2.141.477,61

2022

780.000,00

3.151.839,13

0,00

2.542 .947,91

2.542.947,91

2023

º·ºº

0,00

877.500,00

2.684.412,90

3.561 .912,90

2024

0,00

º·ºº

1.755.000,00

2.626.106,54

4.381 .106,54

2025

0,00

0,00

1.755.000,00

2 .519.485,90

4.274.485,90

2026

0,00

0,00

1.755.000,00

2.399.393,88

4.154.393,88

2027

0,00

0,00

1.755.000,00

2.273.367,33

4.028.367 ,33

2028

0,00

0,00

1.755.000,00

2.119.345,90

3.874.345,90

2029

0,00

0,00

1.755.000,00

1.969.355,70

3.724.355,70

2030

0,00

0,00

1.755.000,00

1.849.006,58

3.604.006,58

2031

º·ºº

0,00

1.755.000,00

1.726.284,69

3.481.284,69

2032

0,00

0,00

1.755.000,00

1.601 .129,50

3.356.129,50

2033

0,00

0,00

1.755.000,00

1.436.213,90

3.191.213,90

2034

0,00

0,00

1.755.000,00

1.269.107,20

3.024.107,20

2035

0,00

0,00

1.755.000,00

1.136.072,05

2.891 .072,05

2036

0,00

0,00

1.755.000,00

1.002.090,08

2.757.090,08

2037

0,00

0,00

1.755.000,00

867.145,50

2.622.145,50

2038

0,00

0,00

1.755.000,00

713.662,85

2.468.662,85

2039

0,00

0,00

1.755.000,00

562.965,39

2.317.965,39

2040

0,00

0,00

1.755.000,00

430.043,45

2.185.043,45

2041

o.ao

0,00

1.755 .000,00

297.401,42

2.052.401,42

2042

0,00

0,00

1.755.000,00

165.041,07

1.920.041,07
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ANO

CONTRAPART.

2043

Total:

Página 124 de 184

211

LIBERAÇÕES

17944.102243/2017-81

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

0,00

0,00

877.500,00

32.978,20

910.478,20

3.900.000,00

35.100.000,00

35.100.000,00

36.ne.089,82

71.879.089,82
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17944.102243/2017-81

Operações não Contratadas
Informações de operações de crédito em tramitação na STN ou no Senado Federal e operações de crédito
autorizadas e ainda não contratadas.

----- ---·----------·· ----------.·-17944.101797/2018-41

Dados da Operação de Crédito
Tipo de operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)

Finalidade: Desenvolvimento sustentável
Credor: Corporação Andina de Fomento

Moeda: Dólar dos EUA
Valor: so.000.000,00
Status: Em análise

ANO

AMORTIZAÇÃO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

1. 168.660,00

18.263.236,00

0,00

1.009.765,00

1.009.765,00

2019

973.883,00

14.857.500,00

0,00

1.318.917,00

1.318.917,00

2020

10.227.606,00

14.857.500,00

0,00

2.022.070,00

2.022.070,00

2021

129.851 ,00

2.021 .764,00

0,00

2.152.599,00

2.152.599,00

2022

0,00

0,00

2.083.333,00

2.143.741 ,00

4.227.074,00

2023

0,00

0,00

4.166.667,00

1.992.764,00

6.159.431,00

2024

0,00

0,00

4 .166.667,00

1.812.813,00

5.979.480,00

2025

0,00

0,00

4.166.667,00

1.632.863,00

5.799.530,00

2026

0,00

0,00

4 .166.667,00

1.452.912,00

5.619.579,00

2027

o.ao

0,00

4 .166.667,00

1.272.962,00

5.439.629,00

2028

0,00

0,00

4.166.667,00

1.093.011,00

5.259.678,00

2029

0,00

0,00

4 .166.667,00

913.061 ,00

5.079.728,00
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ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2030

0,00

0,00

4.166.667,00

733.110,00

4.899.777,00

2031

0,00

0,00

4.166.667,00

566.961 ,00

4.733.628,00

2032

0,00

0,00

4.166.667,00

373.209,00

4.539.876,00

2033

0 ,00

0,00

4.166.667,00

193.259,00

4 .359 .926 ,00

2034

0,00

0,00

2.083.330,00

28.973,00

2.112.303,00

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

20.712.990,00

70.712.990,00

Total:

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 17944.101798/2018-96

Dados da Operação de Crédito

Tipo de operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentável
Credor. New Development Bank
Moeda: Dólar dos EUA

Valor: 50.000.000,00
Status: Encaminhado para agendamento da negociação

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

2018

12.500.000,00

2019

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

15.000.000,00

º·ºº

477 .443,44

477.443,44

0,00

20.000.000,00

0,00

1.117.737,74

1.117.737,74

2020

0,00

10.000.000,00

0,00

1.529.305,83

1.529.305,83

2021

0,00

5,000,000,00

0,00

1.715.329,63

1.715.329,63

2022

0,00

0,00

2.083 .333,33

1.715.838,85

3.799.172, 18

2023

0,00

0,00

4.166.666,67

1.594.867,41

5.761 .534,08

2024

0,00

0,00

4.166.666,67

1.450.825,48

5.617.492,15

2025

0,00

0,00

4.166.666,67

1.306.783,56

5.473.450,23

2026

0,00

0,00

4 .166.666,67

1.162.741,63

5.329.408,30

2027

º·ºº

0,00

4.166.666,67

1.018.699, 70

5.185.366,37

2028

0,00

0,00

4.166.666,67

874.657,77

5.041.324,44

2029

0,00

0,00

4.166.666,67

730.615.85

4.897 .282,52
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ANO

AMORTIZAÇÃO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

ENCARGOS

TOT. REEMB.

586.573,92

4.753.240,59

2030

0,00

0,00

4.166.666,67

2031

0,00

0,00

4.166.666,67

453.332,84

4.619.999,51

2032

0,00

0,00

4.166.666,67

298.490,07

4.465.156,74

2033

0,00

0,00

4.166.666,67

154.448,14

4.321.114,81

2034

0,00

0,00

2.083.333,30

23.070,49

2.106.403,79

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

16.210.762,35

66.210.762,35

Total:

- -···---·· -----------17944.104291/2018-94---------- ----- ---·----- .
..

Dados da Operação de:, Crédito

Tipo de operação: Operação Contratual Interna
Finalidade: Infraestrutura
Credor: Banco do Brasil S/A
Moeda:Real
Valor: 100.000.000,00

Status: Aguardando assinatura SURIN/STN - Em apreciação de pendências ao credor

ANO

AMORTIZAÇÃO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

0,00 .·

ENCARGOS

TOT. REEMB.

3.366.311,65

3,366.311,65

13.333 .333.33

7.591 .788,69

20.925.122,02

0,00

13.333.333,33

7.385.081,74

20.718.415,07

0,00

0,00

13.333.333,33

6.203.468,66

19.536.801,99

0,00

0,00

13,333.333,33

5.021.855,58

18.355.188,91

0,00

0,00

13.333.333,33

3.840.242,50

17 .173.575,83

2024

0,00

0,00

13.333.333,33

2.658.629,43

15.991 .962,76

2025

0,00

0,00

13,333.333,33

1.477.016,35

14.810.349,68

2026

0,00

0,00

6.666.666,69

295.403,27

6.962.069,96

Total:

0,00

100,000.000,00

100,000.000,00

37.839.797,87

137.839.797,87

2018

0,00

89.000.000,00

2019

0,00

11 .000.000,00

2020

0,00

2021
2022
2023
·.
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- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - 17944.103825/2017-84

Dados da Operação de Crédito
Tipo de operação: Operação Contratual Interna
Finalidade: Renegociação de dívidas
Credor: União
Moeda:Real
Valor: 865.643.619,98

Status: Processo pendente de distribuição

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

0 ,00

0,00

54.019.940,96

77.177.125,93

131.197.066,89

2019

0,00

0,00

17.228.145,89

41.846.909,33

59.075.055,22

2020

0,00

0,00

17.930.047, 13

43.339.360,07

61 .269 .407 ,20

2021

0,00

0,00

18.660.544,93

44.875.499, 15

63.536.044,08

2022

0,00

0,00

19.420.804,29

46.496.951,69

65.917.755,98

2023

0,00

0,00

20.212.037,84

48.160.611,47

68.372.649,31

2024

0,00

0,00

21 .035.507,46

49.865.497,61

70.901.005,07

2025

0,00

0,00

21.892.526,48

51 .683.496,63

73.576.023,11

2026

0,00

0,00

22.784.461,79

53.551.451,72

76,335.913,51

2027

0,00

0,00

23.712,735,91

55.437.673,36

79,150.409 ,27

2028

º·ºº

0,00

24.678.829,37

57.438.728.43

82.117.557,80

2029

0,00

0,00

25.684.282,22

59.442.218,78

85.126.501,00

2030

0,00

0,00

26.730.695,71

61.545.547,75

88.276.243,46

2031

0,00

0,00

27.819.745,50

63.763.504,68

91.583.250,18

2032

0,00

0,00

28.953.164,85

66.091.796, 16

95.044.961,01

2033

0,00

0,00

30.132.761,45

68.473.045,35

98.605.806,80

2034

0,00

0,00

31.360.416,67

70.907.404, 76

102.267.821,43

2035

0,00

0,00

32.638,088,43

73.367.798,66

106.005.887,09

0,00

0,00

33.967.814,50

75.947.583,27

109.915.397,77

2036
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ANO

TOT. REEMB.

ENCARGOS

AMORTIZAÇÃO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

114.036.180,64

2037

0,00

0,00

35.351.715,67

78.684.464,97

2038

0,00

0,00

36. 791 .999, 12

81.419.341,02

2039

0,00

0,00

38.290.961,94

84.279.234,43

122.570.196,37

2040

0,00

0,00

39.850.994,79

87.261.723,90

127.112.718,69

2041

0,00

0,00

41.474.585,81

90.281.629,07

131.756.214,88

2042

0,00

0,00

43.164.324,42

93.455.798, 10

136.620.122,52

2043

0,00

0,00

44.922.905,60

96.736.661,53

141.659.567,13

2044

0,00

2045

/ o,oo

2046

>

•-··

·•

100.085.218,76

46.753.134,09

0,00
·-•

.·.

.•

..··•···.

118.211 .340 ,14

146.838.352,85

·.·

...

0,00

48.657 .928,91

103.546.524,32

152.204.453,23

0,00

0,00

50.640.328,00

107.029.603,82

157.669.931 ,82

2047

0,00

0,00

52.703.493,09

110,675.540,25

163.379.033,34

2048

0,00

0,00

13.508.142,46

28.288.864,90

41 .797.007,36

2.171.156.809,87

3.162.129.875,15

_______ _______________ .... ____ _
·.

Total:

0,00

0,00

990.973.065,28

.

Taxas de cambio
Foi identificado o·uso de moedas estrangeiras nas operações informad~s. •P~fª fins d.e cálSu.los .de liniites e
condições todos os valores serão transformados para Reais do Brasil. As taxas de câmbio podem ser
visualizadas e atualizadas na aba de Resumo.
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Processo nº

17944 .102243/201 7 -81

Operações Contratadas
O interessado possui liberações previstas de operações já contratadas?
Sim

Cronograma de liberações
Neste cronograma NÃO estão incluídas as liberações previstas para a operação pleiteada.
Os valores deste Cronograma de Liberações estão consolidados, contendo, dessa forma, as
liberações
referentes à administraç ão direta, aos fundos, às autarquias, às fundações e às empresas
estatais
dependente s.
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

ANO

OPER. CONT. SFN

OPER.ARO

DEMAIS

TOTAL

2018

860.421.234,00

0,00

414.259.668,96

1.274.680.902,96

2019

298.044.051, 10

0,00

414 .259.668,96

712.303.720,06

2020

0,00

0,00

160.725.140,03

160.725. 140,03

1.158.465.286,10

0,00

989.244.477,95

2.147.709.763,05

Total:

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NÃO estão incluídos os dispêndios da operação pleiteada.
O total das amortizaçõ es da "Dívida Consolidad a" deve ser compatível com o saldo
da "Dívida
Consolidada" do final do exercício anterior, informado no "Demonstrativo da Dívida Consolidad
a Líquida.
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

DIVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

ENCARGOS

OP. CONTRATADAS
AMORTIZ.

ENCARGOS

TOTAL
AMORTIZ.

ENCARGOS

2018

322.616.909,67

198.313.542,71

27.071.877,42

34.704.183,21

349.688.787,09

233.017.725,92

2019

293.428.248,31

182.302.828,79

79.783.199,40

81.704.214,23

373.211.447,71

264.007.043,02

2020

233.427.441 ,26

158.948.697,61

96.727.691,70

103.863.225,20

330.1 55.132,96

262.811.922,81

2021

183.023.923,09

151.431.777,00

119.099.700,63

110.555.348,22

302.123.623,72

261.987.125,22

2022

183.872.772,77

142.091.994,47

150.691.482,35

109.687.359,32

334.564.255, 12

251.779.353,79

2023

186.873.415,06

132.884.622,87

163.970.477,96

94.132.890, 18

350.B43.893,02

227.017.513,05

2024

337.253.016,41

120.B79.019,15

165.268.776,67

77.887.137,26

502.521. 793,08

198.766.156,41

2025

155.444.024,63

108.806.580, 14

166.645.249,1 4

61.767.310,87

322.089.273,77

170.573.891,01
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DIVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

ENCARGOS

OP. CONTRATADAS
AMORTIZ.

TOTAL

ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

2026

157.135.876,81

100.286.668,64

168.104.656,57

45.558.470,27

325.240.533,38

145.845.138,91

2027

143.620.224,67

92.464.496,86

122.421.721,13

30.980.154,58

266.041.945,80

123.444.651,44

2028

130.063.456,16

87.214.404,81

89.132.088,11

25.663.525,45

219.195.544,27

112.877.930,26

2029

126.531.841 ,09

82.746.989,53

89.873.867,97

21.769.737,39

216.405. 709,06

104.516.726,92

2030

119.640.108,07

78.743.705,07

89.182. 738,94

18.133.508,71

208.822.847,01

96.877.213,78

2031

109.430.313,07

75.399.903,62

81 .565.977,75

14.750.116,30

190.996.290,82

90.150.019,92

2032

101.493.422,01

73.116.268,98

77.486.140,16

11.853.528,95

178.979.562, 17

84.969.797 ,93

2033

56.918.796,40

72.557.626,28

70.790.919,74

9.255.243,97

127.709.716,14

81.812.870,25

2034

49.200.113,48

74.215.414,05

71.228.497,84

6.957.320,28

120.428.611,32

81.172.734,33

2035

50.860.632,55

75.890.480,68

72.443.280,84

4.564.565, 12

123.303.913,39

80.455.045,80

2036

51.857.584,41

77.673.858,75

57.378.232,30

2.580.019,62

109.235.816,71

80.253.878,37

2037

50.181 .092,00

79.687.094,70

52.929.613,47

1.537.555,10

103.110.705,47

81.224.649,80

2038

48.424.482,76

82.120.577,09

51.532.874,61

949.358,72

99.957.357,37

83.069.935,81

2039

40.324.913,93

84.807.570,24

24.108.771,01

407.210.44

64.433.684,94

85.214.780,68

2040

41.884.946,78

87.772.241,28

24.108.771,01

295.253,87

65.993.717,79

88.067.495, 15

2041

43.508.537,80

90.773.623,47

24.108.771,01

181.528,45

67 .617 .308,81

90.955.151,92

2042

44 .181.300,50

93.929.351,76

12.054.385,32

68.687,45

56.235.685,82

93.998.039,21

2043

44.922.905,60

97.190.027,83

o.ao

0,00

44.922.905,60

97.190.027,83

Restante a pagar

212.263.026,50

450.496.252,67

0,00

0,00

212.263.026,50

450.496.252,67

3.618.383.325,79

3,152.745,619,05

2.147.709.783,05

889.807.463, 16

6.666.093.088,84

4.022.553.072,21

Total:

---·---------------- -·--------Taxas de câmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?
Sim

Informe na tabela abaixo as moedas estrangeiras e suas respectivas cotações e datas de cotações.
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MOEDA

TAXA DE CÂMBIO

0,03186
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Processo nº 17944.102243/2017-81
Informações Contábeis

Balanço Orçamentário do último RREO do exercício anterior
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO publicado
Exercício: 2017
Período: 6° Bimestre
Receita de operações de crédito (realizadas até o bimestre): 342.600.770,90
Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre+ inscritas em
restos a pagar não processados):

1.621.343.310,72

-------------··--··--·------·---------------curso
Balanço Orçamentário do último RREO exigível (ou disponível, se maisrecente).ou Anexo 1 da.Lei
4320/1964 publicado junto.à LOA do exercício em
Demonstrativo: Balanço Orçamentário

Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 2° Bimestre
Despesas de capital (dotação atualizada): 2.636.578.624,45

·-Demonstrativo
. ..... - - ··-da Receita
--·- Corrente
- - ·-Líquida
.... -do-último RREO·- exigível
-- .....(ou- ·disponível,
- - --se--mais- recente)
--- ' -~

Demonstrativo: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 2° Bimestre
Receita corrente líquida (RCL): 18.292.019.688,60
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Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Relatório: RGF
Exercício: 2017
Período: 3° Quadrimestre
Dívida Consolidada (DC}: 3.541.870.412,26
Deduções: 3.199.895.471,38
Dívida consolidada líquida (DCL}: 341.974.940,88
Receita corrente líquida (RCL}: 18.292.019.688,60
% DCLJRCL: 1,87
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Declaração do chefe do poder executivo
Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste Pedido de Verificação de Limites e
Condições são verdadeiras.

Operações vedadas no ambito do art. 37 da LRF e operações irregulares
Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art.
29, § 1° e art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não financeiras foram objeto de
análise da STN e devidamente regularizadas?
Sim

-------------···-··--------------·---·--Operações vedadas no ambito do art. 35 da LRF

O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000, realizou operação de crédito junto a outro
Ente da Federação?
Não

Ã~ vectãciasno i'mbii"o do art. 5ÕctaRSFnº4312Õ01 - - - - -

--------

O Ente praticou algu!Tla das ações vedadas pelo art. 5° da RSF nº 43/2001?

Não

-operaçõeS
·- · .... -do -Reluz... - - - - -- - .- .lil l l l - -- ·- - -- ·- .· - ·- :- -·- .· - •, - ·- O ente contratou, sem a verificação prévia pela STN do cumprimento dos limites e condições necessários
à contratação, operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz),
estabelecido pela Lei nº 9.991, de 24/07/2000?
Não
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----------------------------------Cumprimento da obrigação de que trata a alínea "e" do inciso IV do art. 21 da RSF nº 43/2001

O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em
curso, cumpre o disposto:
a) No art. 23 da LRF (limites de pessoal)?
Sim

b) No art. 33 da LRF (não contratação de operação de crédito realizada corn infração do disposto na LRF)?
Sim

c) No art. 37 da LRF (não realização de operações vedadas)?
Sim

d) No art. 52 da LRF (publicação do relatório resumido da execução orçarnentária - RREO)?
Sim

e) No §2° do art. 55 da LRF (publicação do relatório de gestão fiscal - RGF)?
Sim

f) No inciso Ili do art. 167 da Constituição (limite das operações de crédito em relação às despesas de
capital)?
Sirn

----------- ·- --------------------Cálculo dos llmltes de endMdamento

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem operações de Antecipação .de Receita Orçamentária
(ARO) contratadas e não pagas?
Não

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso 111 do art. 167 da
Constituição Federal?
Não
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Processo nº 17944.102243/2017-81

Com relação ao EXERCÍCIO CORRENTE, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso Ili do art. 167 da
Constituição Federal?
Não

--·---·--·---·--------------·-·---···-··-·-···-Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF nº 40/2001 e 43/2001

O Ente cumpre os demais limites e condições fixadas pelo Senado Féderal é observa as demais restrições
estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF?
Sim

Limites da despesa com pessoal
O Ente , relativamente ao art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, apresenta no quadro abaixo os
seguintes valores das despesas com pessoal.
As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)" e "Inativos e
pensionistas" só devem ser préenchidas se os seus valores não tiverem sido considerados na linha
"Despesa bruta com pessoal"
Exercício:

Despesas não
computadas

Repasses
previdenciários ao
Regime Próprio de
Previdência Social

2.199.105.361.79

55.641.543,50

29.147.702,36

21.069.591,53

152.443.036,44

140.227.003,38

858.369.614,47

25.223.303,49

15.012.302,31

11.029.089,01

106.858.274,84

43.730.046,83

0,00

43.959.770,30

23.832.269,43

21.237.828,89

0,00

0,00

Contribui ões atr nais
Imposto de renda retido
na fonte • IRRF (ativos,
si ni t ·s
inativo
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PODER LEGISLATIVO
DESPESA
PODER
ASSEMBLÉIA
COM PESSOAL EXECUTIVO LEGISLATIVA

TC DO
ESTADO

TC DOS
PODER
MUNIC(PIOS JUDICIÁRIO

MINISTÉRIO
PÚBLICO

Inativos e pensionistas

8.213.178.410,89

315.603 .099,48

160.866.286,41

135.413.119,37

837 .253.616,39

341 .160.394,28

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

TDP/RCL

44,90

1,73

0,88

0,74

4,58

1,87

Limite máximo

48,60

1,56

1,16

0,68

6,00

2,00

Receita Corrente Líquida
(RCL)

----- ----- ----- ----- ----- --Declaração sobre o orçamento

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 dotações necessárias e suficientes à execução do
Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos
encargos da operação?
Sim

Número da Lei Orçamentária Anual(LOA)

8587

Data da LOA
28/12/2017

Informe as fontes e ações do orçamento relativas à operação de crédito

FONTE

AÇÃO

O131 - Operações de crédito Externas
2101 - Recursos de Contrapartida de Emprestimós
doBID

Gestão Fazendária
Gestão Fazendária

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 dotações necessárias e suficientes à execução do
Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos
encargos da operação?
Sim

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) já está em andamento na Casa Legislativa local?

Página 138 de 184

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

226

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SFI• D•1p•EM
••

••

21 Novembro 2018

SistemadeAnálisedaDívidaPública.,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios
---)tTESOURONAclONAL

TESOURO NACIONAL

Processo nº 17944.102243/2017-81
Sim

Número do PLOA
194/2017

--·-·.-----··-----·--·-----·-·------·---·-Declaração sobre o Plano Plurianual (PPA)

O Programa/Projeto está inserido no Plano Plurianual (PPA) do Ente?
Sim

Número da Lei do PPA
8335

Data da Lei do PPA
29/12/2015

Anó de início do PPA
2016

Informe os programas e ações do PPA relativos à operação de crédito

Exercício anterior não analisado pelo Tribunal de contas
---·-·-·-·.··----··.·----··------------···-O exercício de 2017 foi analisado pelo Tribunal de Contas?
Não

Em relação às contas do exercício de 2017:
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O ente cumpre o disposto no art. 198 da Constituição Federal?
Sim

Informe o percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde, calculado de acordo com o
estabelecido pelo EC 29/2000
14,90 %

O ente cumpre o disposto no art. 212 da Constituição Federal?
Sim

Informe o percentual da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
26,87 %

O ente cumpre o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000?
Sim

·-Parcerias
- ·-- ·- .P(lblico-Privadas
·- - .... -- ...........
·- ·- - (PPP)

:-

- - - - - - - - ... - - - -

O ente assinou contrato na modalidade Parceria Público-Privada (PPP)?
Não

....
.. ..... ._. 111111111_.
i::~ .--- Restos
a pagar

-

-

·-

-

·· -- -

-

-· -

·--·· -

-

-

·- ·. --- -

-

·-

-

-

-

-

-

Em observância ao disposto no art. 42 da LRi:, declaro que o ente não contrairá, nos dois últimos
quadrimestres do mandato do chefe do Poder Executivo, obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Sim

-----------------------------Repasse de recursos para o setor privado

Em observância ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo previsão de repasse de recursos
públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei específica, atenderão às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária do exercício em que
ocorrerem.
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Sim

----~-----------~----------Conformidade da lista CNPJ da Administração Direta do ente como .CAUC

Estão incluídos no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) todos os
CNPJs da Administração Direta do ente?
Sim
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Processo nº 17944.102243/2017-81
Notas Explicativas
Observação:

* Uma vez inseridas, as notas explicativas não podem ser editadas ou excluídas.
Nota 5 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Canno I CPF 234410382151 Perfil Operador de Ente I Data 25/04/2018 16:
27:59
O total de amortizações do Cronograma de Pagamento da Dívida Consolidada diverge do Saldo da Dívida Consolidada do final do
exercício anterior, decorrente da variação cambial na data base de 28/02/2018.

No1a 4 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Canno I CPF 234410382151 Perfil Operador de Ente I Da1a 27/02/2018 16:
15:52
O Cronograma financeiro relativo ao PVL 17944.103825/2017-84 referente a renegociação do contrato com base na Lei 9496/97 em
tramitação na STN, está incluso no cronograma de pagamento da aba "operações contratadas".

Nota 3 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Canno I CPF 234410382151 Perfil Operador de Ente I Da1a 27/02/2018 16:
13:36
O Imposto de Renda retido na fonte do Ministério Público de Contas, Ministério Público junto ao TCM, Poder Judiciário e Ministério
Público, constantes no quadro despesa com pessoal anexado na aba documentos , estão computados na Despesa Bruta com
Pessoal.

No1a 2 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Canno I CPF 234410382151 Perfil Operador de Ente I Da1a 15/02/2018 18:
52:44
O número do ROF referente ao registro da operação no SISBACEN é TA821599

Nota 1 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Canno I CPF 23441038215 I Perftl Operador de Ente I Data 20/11/201718:
44:08
O total de amortizações do Cronograma de Pagamento da Dívida Consolidada diverge do Saldo da Dívida Consolidada do final do
exercício anterior, decorrente da variação cambial na data base de 31/08/2017.
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Documentos anexos
Os usuários que anexaram os documentos elencados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o
documento anexado foi assinado digitalmente ou é cópia fiel do documento original.

Autorização legislativa

TIPO DE NORMA

NÚMERO

DATADA
NORMA

MOEDA

Dólar dos EUA

VALOR
AUTORIZADO

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO DO ARQUIVO

DOC00.010220/2017-06

35.100.000,00

- - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - --- - - - Demais documentos

Anexo nº 1 da Lei nº 4.320
/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas

Anexo 1

Certidão do Tribunal de Contas do
Estado
Certidão do Tribunal de Contas do
Estado

20/04/2018
09/02/2018

DOC00.012708/2018-41

Certidão do Tce

17/11/2017

DOC00.010182/2017-83

Quadro Pessoal 1°

18/06/2018

DOC00.026420/2018-53

Documentação adicional

Quadros de Despesa de Pessoal

25/04/2018

25/04/2018

DOC00.021416/2018°07

Documentação adicional

Quadro de despesa de pessoal

05/02/2018

27/02/2018

DOC00.014465/2018-85

Documentação adicional

Quadro de Despesa de Pessoal

20/11/2017

21/11/2017

DOC00.010217/2017-84

Minuta do contrato de
empréstimo (operação
externa

Contrato de Empréstimo

16/11/2017

21/11/2017

DOC00.010224/2017-86

Parecer do Órgão Jurídico

Parecer Jurídico

01/02/2018

27/02/2018

DOC00.014467/2018-74

Parecer do Órgão Jurídico

Parecer Jurídico

21/11/2017

21/11/2017

DOC00.010268/2017c14

Parecer do Órgão Técnico

Parecer do Órgão Técnico

26/04/2018

07/05/2018

DOC00.022690/2018-95

Parecer do Órgão Técnico

Parecer do Órgão Técnico

07/02/2018

23/02/2018

DOC00.014139/2018-78

Parecer do Órgão Técnico

Parecer Técnico

16/11/2017

21/11/2017

DOC00.010218/2017-29

- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Minutas
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Processo nº 17944.102243/2017-81
Não há tramitações de documentos.

ÕoCÕmentÕsexpedidos - - - - Em retificação pelo interessado - 22/05/2018

-------------------

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Em retificação pelo interessado - 21/03/2018

Ofício de Exigência(Operações com Garantia) ao Interessado
Em retificação pelo interessad o-11/01/2 018

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Processo pendente de distribuição - 11/12/2017

Encaminhado para agendamento da negociação - 27/11/2017

DOCUMENTO

NÚMERO

Nota técnica pré-negoc iação
Ofício de Encaminhamento à SEAIN ao Ministério
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Resumo
Com base nas informações declaradas, e considerando os dispositivos legais que regulam a contratação
de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, foram realizadas as verificações
preliminares a seguir

Taxas de cambio
Foram identificadas as seguintes moedas estrangeiras. As taxas de câmbio serão utilizadas para a
conversão das operações para reais (R$).

------ ------ ------ ------ -·--Cronograma de liberações

O cronograma de libernções abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma
financeiro", !'Operações não contratadas" e "Operações contratadasfl.

OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2018

17.306.882, 11

1.479.473.553,80

1.496.780.435,91

2019

25.254.683,06

844.646.163,31

869.900.846,37

2020

38.556.924,72

247.256.583,28

285.813.508,00

2021

30.096.252,92

24.443.462,66

2022

10.971.867 ,20

ANO

10.971 ,867,20

0,00
·.·... ·.

. ·..

0,00

2023
2024

<·

)/

>

••• •. ·<

···.· · i?

>

.·

·•·

.·

.·•

0,00

<

·.

0,00

>

>

.·.·•-•...

··•·

0,00

O,()Q

0,00

> ....

54.539.715,58

.....•.•...

·.

.. <

<i .b,M

i<

......

/>.?i

0,0ô

2025

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

2027

º·ºº

0,00

º·ºº

2028

0,00

0,00

2029

0,00

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

0,00

2031

0,00

0,00

0,00

2032

0,00

0,00

0,00

2033

0,00

0,00

0,00
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Processo nº 17944.102243/2017-81
ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2034

0,00

0,00

0,00

2035

0,00

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

0,00

2037

0,00

0,00

0,00

2038

0,00

0,00

0,00

2039

0,00

0,00

0,00

2040

0,00

0,00

0,00

2041

0,00

0,00

0,00

2042

0,00

0,00

0,00

2043

0,00

0,00

0,00

2044

0,00

0,00

0,00

2045

0,00

0,00

0,00

2046

0,00

0,00

0,00

2047

0,00

0,00

o.ao

2048

0,00

0,00

0,00

--- --- --- --- --- --- --- --- --- -Cronograma de pagamentos

O cronogram a de pagamen tos abaixo foi obtido a partir das informaçõ es
preenchid as nas abas
"Cronogra ma financeiro ", "Operaçõ es não contratas " e "Operaçõ es contratad
as".

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2018

554 .030,29

722.447.012,85

723.001.043,14

2019

2.795.295,87

725.700.906.79

728.496.202,65

2020

5.054.238, 16

687.317.572.44

692.371 .810,60

2021

7.454.697,71

660.648.241,36

668.102.939,07

2022

8.852.255,97

698.556.719,38

707.408.975,35

2023

12.399.375,00

704.905 .702,75

717.305.077,75

2024

15.251.069,98

828.551 .137,07

843.802.207,05

2025

14.879.912,87

620.291.909,05

635.171.821,92
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AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
1

OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2026

14.461 .860,54

592.498 .175,45

606.960.035,99

2027

14.023.149,51

505.623.677,89

519.646.827,40

2028

13.486.985,51

450.049.851,92

463.536.837,44

2029

12.964 .854,63

440.779.908,30

453.744.762,93

2030

12.545.907,31

427.579.423,78

440.125.331 ,09

2031

12.118.700,13

405.290.473,65

417.409.173,78

2032

11 .683 .022.40

390.341.740,58

402.024.762,98

2033

11 .108.934,71

338.347.964,35

349.456.899,06

2034

10.527.219,57

318.554.907,29

329.082.126,86

2035

10.064.110,91

309.764.846,28

319.828.957,19

2036

9.597.706,28

299.405.092,85

309.002.799,13

2037

9.127.950,70

298.371 .535,91

307 .499 .486,61

2038

8.593.662,25

301.238.633,32

309.832.295,57

2039

8.069.069,32

272.218.661,99

280.287.731,31

2040

7.606,354 ,75

281.173.931,63

288.780.286,38

2041

7.144.614,58

290.328.675,61

297.473.290, 19

2042

6.683.854,97

286.853.847 ,55

293.537.702,52

2043

3.169.465,66

283.772.500,56

286.941 .966 ,22

0,00

1.324.648.057 ,77

1.324.648.057 ,77

ANO

--·

Restante a
pagar

------------------·-------------Art. 6°, § 1°, inciso Ida RSF nº 43/2001
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Exercício anterior
Despesas de capital executas do.exercício.anterior

1.621.343.31 o, 72

"Inciso 1- Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF ~ operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada

1.621.343.310,72

Receitas de operações de crédito do exercício anterior

342.600.770,90

Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contratada e não paga, do exercício anterior

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada

0,00

342.600.770,90

---·---------------·---------------Art. 6°, § 1°, inciso li da RSF nº 43/2001
Exercício corrente
Despesas de capital previstas no·orçamento

2.636.578.624,45

"Inciso 1- Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesa de capital do exercício ajustadas

2.636.578.624,45

Liberações de crédito já programadas

1.479.473.553,80

Liberação da operação pleiteada

17.306.882, 11

Liberações ajustadas

1.496.780.435,91

---·---------------------------------Art. 7°, inciso I da RSF nº 43/2001

DESEMBOLSO ANUAL (R$)
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DESEMBOLSO ANUAL (R$)
ANO

RCL (R$)

MGA/RCL (%)

UM. END. (%)

844.646.163,31

18.691.439.887,91

4,65

29,09

38.556.924,72

247.256.583,28

18.935.266.300, 72

1,51

9,43

30.096.252,92

24.443.462,66

19.182.273.384,46

0,28

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2019

25.254.683,06

2020
2021

1,78
·.·

10.971.867,20

2022

0,00

2023

•

2024
.·

<••·•·

·•·

0,00

>

.....

0,00

19.432.502.630,40

0,00

19.685.996.071,07

····•··.·

0,00
·.·

0,00

.............

.·.·.·.·.

•·•>••••··•·

<"

20.202.946.415,31

2026

0,00

0,00

20.466.490.154, 16

0 ,00

2027

0,00

0,00

20.733.471.772,85

0 ,00

· ..

\ ..

h.ôo

0,00

0 ,00

·.·•·

>

·•·

0 ,00

19 .942;796 .287 ,28 ,.··.•···•··•··
. ··.·

0,00

2025

0,35

0,06

·• ••··.•

..

....

0,00

·

0,00
0,00
0,00

..

.·

2028

0,00

0,00

0,00

0,00

21.003.936.117,91

.··.

2029

0,00

0,00

21.277.928.620,84

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

21.555.495.305,84

0 ,00

0,00

2031

0,00

0,00

21.836.682.797,45

0,00

0,00

2032

0,00

0,00

22.121 .538.328,43

0,00

0,00

2033

0,00

0,00

22.410.109.747,68

0,00

0,00

2034

0,00

0,00

22.702.445.528,29

0,00

0,00

2035

0,00

0,00

22.998.594.775,66

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

23.298.607.235,77

0,00

0,00

2037

0,00

0,00

23.602.533.303,51

0,00

0,00

2038

0,00

0,00

23.910.424.031, 19

0,00

0,00

2039

0,00

0,00

24.222.331.137,07

0 ,00

0,00

2040

0,00

0,00

24.538.307.014,07

0,00

0,00

2041

0,00

0,00

24.858.404.738,56

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

.·

·.·.·.

.·

....
2042

0,00

0,00

25 .182.678 .079 ,28
1

2043

0,00

0,00

25.511.181.506,40

0,00

2044

0,00

0,00

25.843.970 .200,60

0,00

2045

0,00

0,00

26.181 .100.062,42

0 ,00

0,00

2046

0,00

0,00

26.522.627 .721,60

0,00

0,00
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ANO

DESEMBOLSO ANUAL (R$)
RCL (R$)

MGA/RCL (%)

LIM. END. (%)

0,00

26.868.610.546,58

º·ºº

0,00

0,00

27.219.106.654,21

0,00

0 ,00

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2047

0,00

2048

0,00

- -- - -- - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - --- Art. 7", inciso li da RSF nº 43/2001
ANO

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

722 .44 7 .012,85

18.450.753.189,05

3,92

2.795.295,87

725.700.906,79

18.691.439.887,91

3,90

2020

5.054.238, 16

687.317.572,44

18.935.266.300,72

3,66

2021

7.454.697,71

660.648.241,36

19.182.273.384,46

3,48

2022

8.852.255,97

698.556.719,38

19.432.502.630,40

3,64

2023

12.399.375,00

704.905.702,75

19.685.996.071 ,07

3,64

2024

15.251.069,98

828.551.137,07

19.942.796.287,28

4,23

2025

14.879.912,87

620.291.909,05

20 .202.946.415,31

3,14

2026

14.461.860,54

592.498.175,45

20.466.490.154 ,16

2,97

2027

14.023.149,51

505.623.677 ,89

20.733.471.772,85

2,51

2028

13.486.985,51

450.049.851 ,92

21.003 .936.117 ,91

2,21

2029

12.964.854,63

440.779.908,30

21.277.928.620,84

2,13

2030

12.545.907,31

427.579.423,78

21.555.495.305,84

2,04

2031

12.118.700,13

405.290.473,65

21.836.682.797,45

1,91

2032

11.683.022,40

390.341.740,58

22.121.538.328,43

1,82

2033

11 .108.934,71

338.347.964,35

22.410.109.747,68

1,56

2034

10.527.219,57

318.554.907,29

22.702.445.528,29

1,45

2035

10.064.110,91

309.764.846,28

22.998.594.775,66

1,39

2036

9.597.706,28

299.405.092,85

23.298.607.235 ,77

1,33

2037

9.127.950,70

298.371.535 ,91

23.602.533.303,51

1,30

2038

8.593.662,25

301 .238.633,32

23.910.424.031, 19

1,30

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2018

554.030,29

2019
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Processo nº 17944.102243/2017-81
COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
ANO

DEMAIS OPER.

OPER. PLEIT.
8.069.069,32

2039

272.218.661,99 ·-•·· __

. ·.

CAED/RCL (%)

PROJ. RCL (R$}
24.222.331.137,07

.....

1,16

. ·

2040

7.606.354,75

,63

24.538.307.014,07

1, 18

2041

7.144.614,58

290.328.675,61

24.858.404.738,56

1,20

2042

6.683.854,97

286.853.847,55

25.182.678.079,28

1,17

2043

3.169.465,66

283.772.500,56

25.511.181.506,40

1,12

Média até 2027:

3,51

Percentual do Limite de EndMdamento até 2027:

30,51

Média até o ténnino da operação:

2,28

Percentual do Limite de EndMdamento até o ténnino da operação:

19,85

Art. 7°, inciso Ili da RSF nº 43/2001
18.292.019.688,60

Receita Corrente Líquida (RCL)

341.974.940,88

Dívida Consolidada Líquida (DCL)

2.595.819.763,05

Operações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação
Valor da operação pleiteada

122.186.610,00

Saldo total da dívida líquida

3.059.981.313,93

Saldo total da dívida líquida/RCL

O, 17

Limite da DCL/RCL

2,00

8,36%

Percentual do limite de endMdamento

Õperaçõesde créd~ pendentesderegulariz'ação Data da Consulta: 18/06/2018
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ESTADO Oô PARÁ
PROCURADORIA-GERAL 00 ESTADO
Setorial Bl'âsllia

PARECER N!!:

1].J /2018-PGE

PROCESSO ADM. N!!: 201720000362 (Setorial Brasília)
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PROCESSOS RELACIO.NADOS: 201700013414 (PCON)
201700024710 (PCON)
201700024660 (PCON)

ANÁLISE DE MINUTA CONTRATUAL CONTRATO DE
EMPRtSTIMO. . ESTADO DO . PARÁ E BID -- BANCO
INTERAMERICANO DE(DESENVOLVIMENTO. PROJETO DE

MODERNIZAÇÃO [)A GESTÃO FISCAL DO .ESTADO . . oo
PARÁ - PROFISCO U. REGULARIDADE E LEGAUt>ADEiDAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

1. DOS FATOS E t>A CONSULTA

Trata .. seideanálise ·de.minuta de •tc>ntrato·dê empréstimo
que o Estado do Pará negocia junto ao 81D -- Banco lnteran,ericario de
Desenvolvimento, tendo em vista exigência contida no contrato e Normas
Gerais

do

banc:o financiador, de que seja proferida /manifestação jurídica da

Procuradoria.-Geral do Estado, como• documento/essencial à célébraçãcr d
mesrno e à realização do primeiro desembolso:

"Normas.Gerais•{BID)

Capítulo IV
SRTVS, Qd 701, BI. O, SIAOI, Ed. Novo CentroMultiemprcsariarcEP 70.340-000, Brasllia/DF

Fone: (61) 3.223-8000 .www.pge.pa.gov.br
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Setorial Brasília
Desembolsos, renúnda e cancelamento automático
ARTIGO 4.01. Condições prévias ao primeiro desembolso dos recursos
do Empréstimo. Sem prejulzo de outras condições estabelecidas nas
Disposições Especiais, o primeiro desembolso dos recursos do
Empréstimo está sujeito a que se cumpram, de maneira satisfatória
para o Banco, as seguintes condições:
a) Que

o Banco tenha recebido um ou mais pareceres jurídicos

fundamentados que estabeleçam, com indicaçélo das disposições
constitucionais,

legais

e

regulamentares

pertinentes,

obrigações contrafdas pelo Mutuário neste contrato

e, se

que as
houver,

pelo Fiador no Contrato de Garantia são váHdas e exiglvels. Tais
pareceres deverão referir-se, ademais, a qualquer consulta jurídica
que o Banco considere pertinente formular."

Em novembro de 2017 a Secretaria de Estado da Fazenda,
órgão a quem competirá a execução do projeto, encaminhou

à PGE

documentação que seria objeto de ajustes . em reunião entre o Banco

financiador, o Estado do Pará e a União {garantidora). O conjunto de
documentos consistia ern minuta do contrato a ser firmado com o 810, normas
gerais do Banco, projeto e minuta do contrato de garantia a ser prestada pela
União.

A Procuradora sig~atária participou da referida reunião de

;;:::~ã=• :;o:::~:~ri:• d:u•:.::~::•:.:;::,~:. '::::::.::• d:• ~~~(o\
Nacional, da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério d \

\

Planejamento e delegação represente do B10, no dia 29 de novembro de 2017, " ' ..
\\

na sede do BID em Brasília.
SRTVS. Qd 701, 81 O, SI 401. Ed. Novo Centro Multicmprcsarial. CEP 70.340-000, Brasllia/Df
Fone: (61)3223-8000 www.pgc.pa.gov.br
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Setorial Brasllla

As

tratativas

quanto

aos termos

do

contrato

de

empréstimo foram bem sucedidas e a versão final foi acordada entre todos os
presentes, tendo sido enviada para a sede do Banco em Washington-DC (EUA)
no mesmo dia, para aprovação.

Em 15 de dezembro de 2017

o pedido de financiamento foi

aprovado pelo BID, data a partir da qual deve ser Considerado o início do prazo
de 01 (um) ano para a completa formalização dos ihstrurnentos contratuais
entre as partes.

Em 15 de março de 2018 o rêprêsenfante dô BID nó Brasil
cornuniêoü

ô Estado do

Pará ·sobre a âptôvação do pedido de efoprêstifüo e

encaminhou para análise final as versões definitivas dos instrifrriêhtos
contratuais que serão celebrados.

Feitas estas considerações, passa~se à análisejurídica.

n. ·ANAuse.· JüRro,cA.·· REGú1.AR1ôAô1:i e.LEGALtôAôEiôAS
CLÁÜSULAS CONTRATO AIS. OBJETO DÕ •· FINÂNtlAMÊNTO

EASPECTOS ECONÔMICOS.
A contratação do empréstimo visa financiar o Projet de
Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará,
crédito PROFISCO li.

SRTVS, Qd 701, BI.

º· SI 401, Ed. NovoCi,,troMulticmprcsanat.CEP 70.340-000, Brasflia/DF
Fone: (61) 3223-8000 www.pgc.pa.gov.br
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ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Setorial Srasflla

O Projeto apresentado pelo Estado tem como escopo três
linhas principais de atuação: (1) a modernização da gestão fazendária, (2) a
melhoria da administração tributária e (3) a melhoria da gestão do gasto
público.

O instrumento

contratual

de

empréstimo,

também

denominado Disposições Especiais, versa sobre a forma de desembolso dos
recursos, conversão de moeda e juros, estabelece as condições de pagamento,
amortização e prazo de liberação.

Com relação ao desembolso e câmbio, a execução do
contrato pode se dar por adiantamento (câmbio do dia da conversão), ou por
reembolso (câmbio do dia do pagamento ao fornecedor ou prestador de
serviço).

A modalidade de reembolso . é muito utilizada para as
despesas realizadas em razão da contrapartida do Estado, e deliberou-se por
fixar como data do câmbio o mesmo dia do pagamento realizado ao prestador
de serviço ou fornecedor, corno forma de se custear o gasto real realizado pelo
Estado, sem riscos de flutuação cambial, o que poderia gerar dificuldades na
posterior prestação de contas.

A execução do projeto ficará sob a responsabilidade d
Secretaria de Estado da Fazenda, que deverá instituir Unidade Coordenador
do Projeto, na estrutura da SEFA - não se trata de unidade orçamentária
própria - bem como deverá instituir Comissão Especial de licitação qu
SRTVS, Qd 701. 81. O. SI 401, Ed. Novo Centro Mulliempresarial. CEP 70.340-000, Brasilia/DF
Fone: (61) 3223-8000 www.pgt.pa.gov.br
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Setorial Brasllla

promova corn exclusividade os processos de aquisição e contratação de bens e
serviços no âm.bito do Projeto financiado.

Quanto

aos /aspectos • econômicos

relacionados

às

condições de amortização e financiamento, a análise de tais cláusulas não está
sendo contemplada neste parecer, visto tratar-se de matéria que não tem
cunho jurídico.

Com relação aos aspectos formais e legais das cláusulas
avençadas, não há irregularidades ou ilegalidades que mereçam serapontadas,
estando as mesmas em conformidade com o ordenâmênto jurídico/br3sileiro,
de modo que o Estado do Pará pode assumir os compromissos elencados no
contrato.

Com efeito, verifica-se o cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis à presente operação de crédito, Inclusive. quanto às condições
previstas na lei de Responsabilidade Fiscal e na Resolução do Senado Federal

n.º43, de 2001,

questão qüejàfôi objeto de anâUse hb iParecer n.2439/2017-

PGE.

O Estado está devidamente autorizado a contrair o
empréstimo, por meio. da Lei EstaduaLn. 2 8.553/2017, .aprovada pelo A d
legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo, tendo sido ate
portanto, a exigência do art. 91, li da Constituição do Estado do Pará:

SRTVS. Qd 70L BI. O. SI 401, Ed. Novo Centro Muhiempresarial.TEP 70.340-000, Brasllia/DF
Fone: (61) 3223-8000 www.pgc.pa.gov.br
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ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA-GERAL 00 ESTADO
Setorial Brasllla

Art. 91. Cabe à Assembleia legislativa, com a sanção do Governador,
não exigida esta para o especificado no art. 92, dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado, especialmente sobre:
{... )

li - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual,
operações de crédito, dívida pública e meio de solv~-las e emissão de
letras do tesouro estadual,·

O Contrato será firmado pelo Exmo. Sr. Governador do

Estado, chefe do Poder Executivo e por isso legítimo representante do ente
estatal (art. 135, 1, XXV e XXVI da Constituição Estadual), detentor de poderes
para celebrar e executar os termos acordados:

Art. 135. Compete privativamente ao Governador:
I - representar o Estado perante a União e as demais unidades ·da
Federação, bem como em suas relações jurldicas, po/lticas e
administrativas, quando a lei ntJo atribuir esta representaçéJo a
outras autoridades;
(... )
XXV - celebrar ôU •autorizar·contratos, acordos, ajustes, convénios e
outros

instrumentos

congêneres,

com

entidades públicas

e

particulares, "ad referendum" da Assembleia legislativa, ou com a
prévia autorização desta, nos casos previstos nesta Constituição;
XXVI - realizar operações de crédito autorizadas pela Assem
legislativa, observando, quando externas, o que também dis õe
Constituição Federal;

SRTVS, Qd 701, 81. O, SI 401. Ed. Novo CenlrO Multiempresaria~ CEP 70.34().()00, Brasllia/DF
Follê: (61) 3223-8000 www.pge.pa.gov.br
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A Lei Estadual n.2 8.553/2017 também autorizou o Estado
do Pará a prestar contragarantia à União, atendendo, desse modo, às
exigências constantes do art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O anexo intitulado Normas Gerais do B10, ·que integra o
Contrato de Empréstimo, tem aplicação uniforme para todos os contratos
financiados pelo Banco. As regras disciplinadas no documento não conflitarn
com a legislação brasileira e podem ser honradas pelo Estado do Pará.

Ili-CONCLUSÃO

Ante o exposto, concluo pela possibilidade de celebração
do contrato ora analisado, vez que o mesmo encontra-se de acordo com a
legislação pátria e contempla obrigações que podem, por lei, ser assumidas
pelo Estado dp Pará.

É o parecer.

\

Vlviane Ru
Procurad

'
a Pereira
do Pará
torlal Brasília

SRTVS. Qd 701. 81. O, SI 401, Ed. Novo Ccnu-o.Multicm~arial, CEP 70..340-000. Brasllia/DF
Fone: (6113223-8000 www.p~e.pagov.hr

Página 159 de 184

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

247

8

•

ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Setorial Bruma

SUGESTÃO DE INDEXAÇÃO:

CONTRATO DE EMPRtSTIMO.

BID -

BANCO INTERAMERICANO DE

DESENVOLVIMENTO. PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO
ESTADO DO PARÁ -

PROFISCO li. ANÁLISE JURÍDICA DA MINUTA

CONTRATUAL.

SRTVS, Qd 701, BI. O, SI 401, Ed. Novo Centro Multiempresarial, CEP 70.340-000, Brasilia/DF
Fone: (61) 3223-8000 www.pge.pa.gov.br
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GOVERNO DO ESTAÔÔ DO PARÁ
PROCURADORIA-GERALDO ESTADO
PROCURADORIA CONSULTIVA

Belém, 03 de Abril de 2018.

PROCESSO Nº 201800006469
Exmo. Sr. Procurador-Geral,
Encaminho os autos, com parecer emitido pela Coordenação da Setorialde Brasílía,
para deliberação superior e encaminhamentos à SEF A, confonne sugerido pela
parecerista, se este for o caso.

Respeitosam~nte,

Gisêllê BlhBâicé$Sât••Frêit~
Procuradora do Estado d9 gªrá
Respondendo pela CPCON

Rua dos Tarnoios, 1671 - Batista Campos - Belém - PA CEP 66.025-540 Fone: (91) 3344-2746 Fax: (91) 3241-2828
h ://www. 11e. a. 1ov.br e-mail: chefia ab
e. a. ov.br
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PROCESSO Nº: 20 l 800006469
INTERESSADO: CASA CIVIL E BANCO INTERAMERICANO DE

DESENVOLVIMENTO - BID
ASSUNTO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO

À Secretaria de Estado da Fazenda,

1. O •Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID encaminhou minuta de
contrato de empréstimo e seu anexo intitulado como "Normas Gerais do BID",
que tem como objetivo a modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará, no
âmbito da linha de crédito PROFISCO II, para assinatura do Exmo. Sr.
Governador.

2. Aprovo o Parecer nº

i J~

/2018-PGE, o qual conclui pela possibilidade da

assinatura do instrumento ora proposto, uma vez que os termos do acordo estão
em conformidade com a legislação pátria e contempla obrigações que podem, por
lei, ser assumidas pelo Estado do Pará.
3. ·Encaminho os autos para as providências ·cabíveis.
Belém,

-

pH
Procurador. Geral do Estado do Pará
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PARECER Nº 030 /2018-PGE •
PROCESSO Nº 201700024660
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA)

. l1'ÇZJ9?D,ITO EXTERNA. PARECER
. ' . CO (ART. 21, I, DA
/2Q01,
DO SENADO

,,.._,,___,.,_.,,_.-,.

. ::2018, (e..protocolo nº
âdo F~nda.s<>licita a
.,, .
'(j) mcFJJYRNn. :COM

da

"\11egó~t~ijijJ§to•.•· ao
,. ~ll~i™' g;·. i>rnjeto·•. de
:,~~ ~I; },ll~ rrlor .de

Banco Interâ
Moderniza

ij > -à>•elatioração· de

US$35,lOOiOcfo; ,
.

'' '

Pare.cer

'

.' ·.' ''' '

''

'..=,,:,~

Jurídfoo ·.\:

Manual de Ig:struç'{s
do Tesouro Nacién
alteradas respecti;
02/04/2002 do Senadô'\t;e ;
,i<
AÍ})-4'_,,. ,J
Responsabilic]ade Fiscr;U :,; • , ,"'·.·...·,,·,,·.}' ,'·.;_<<~·f>y'
. .) , ,.;' ' '.\'·-...,.,,,,:,ef.'i..

ições ·. •estàbêlêcfrfos no
w (atual)•,.,.da·,Secretatia
nº 40/20.0 l e·n~ 43/2001
· ~/04/2002 e nº 03 de
~ritar nt . lQJ(fOOQ(f~Í c]e
~ :1'

:--,.

·.. ' .:

-:·\: ·.'·'... :

•·..,·

' '";:·,:

'

,'

' ', .

'

'

"

,.,;,!');

rr

\,_r:\:r,,-;,: . . ,);)

Em atendimento ao disposto nol:::f§.ddart. 32.da Lei Complementar nº 101, de
2000, e no inciso I do art. 21 da Resolução do Senado Federâ1 nº 43, de 2001, no
âmbito de pleito do ESTADO DO PARÁ para realizar operação de crédito com
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID no valor de R$
US$35.J00.000,00 (trinta l! cinco milhões e cem mil dólares) , destinadafinanciar o
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFJSCO li-, ··
declaro que este ente federativo atende às. seguintes condições:
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GOVERNd DO ESTADO Dô PARÁ
a) existência de prévia e expressa autorização para a contratação da operação
ern analise, no texto dá lei orçamentária, ein créditos adicionais ou lei
específica: Lei nº 8.553, de 20 de Novernb.to de 2017.
b) inclusão no orçamento ou. em créditos adicionais dos recursos provenientes
da operação de crédito mencíona,da: Os recursos provenientes da operação de
crédito pleiteada estio . .i. nS
. Pl\1$9$1, ~d ioi;çan>i~n.to de 2018 - Lei Orçamentária nº
-_- \ '.; ;, \ ;_ ; ; ' : i i {
8.587/2017;
~

e) atendimento
dos §§ 1º, in~i:{
d) observânciiâ, 101, de 2090
Federal.

i j

f

/

;

.

·•: . /-',. ·::/:';</~·::/-:✓"":>

·1:~.:í~1}a constituição, nos tennos
4ipJ~~~ft!â1;nº 101, de 2000; e
__, __ .;.-'· .;,-·--· ., •

_,,,

.,/·:_ .-/···~ ,-.-·->'

<é.l

Lei Complementar nº

ti!is:.de 2001, do Senado

'~to no inciso 1 do art.
1º dó att. 32 da Lei

21

f

R

\·.··•.><T":
·•~
~~~
••-M.. ··•lt½

S MA••··. TENE

GOVERNAD .R no•·· STADO DO PÁRÁ
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PARECER Nº 4Sq /2017-PGE
PROCESSO Nº 201700024660
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA)

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA. PARECER
DO ÓRGÃO JURÍDICO (ART. 21, I, DA
RESOLUÇÃO N° 43/2001, DO SENADO
FEDERAL).

, de 10.11.2017, a Ex.ma.

Por meio do

·

Secretária A<ijuª~
Geral .. com

VNUo ·• qut

a esta Procuradoria.·•.•.

NTM.DA
i··•·•\<·••····.• i·• ât,•
. •· • Bartco

~;;,,•~tlde.rnização

Intetârneri
da Gestão

a.e•. w
.,,,s.tºO·Oºº'ºº

~erltttidieo acerca.do

(ttintae êinet, :
Cuniprml~\ôt d

u.al·de::/lnsm.iç:ões de

Pleitos - MIP
e, ainda, ·de · acm:do
respectjv~ente pela$
Senadu .. Fe4etal~ •.. ·. bent

~a .d0 . T~~qui0 :Nacional,
~\° ·.4~/20\ll, . . ·. at1emdas
0 03 de 02/04/2002 do

eoin.o

n<> 101/2000 (Lei de

ResponsiJbilitl,ade Fiscal - LRFJ.
Em atendimento ao disposto no§ 1° do art. 32 da Lei Complementar nº 101~ de
2000, e no inciso I do art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43~ de 2001, no
âmbito de pleito do ESTADO DO PARÁ para realizar operação de crédito com
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID no valor de R$
US$35.100.000,00 (trinta e cinco mühões e cem mil dólares) , destinada financiar o
Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO IIdeclaro que este ente federativo atende às seguintes condições:
~

1
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
a) existência de prévia e expressa autorização para a contratação da operação
em análise, no texto da lei orçamentária~ em créditos adicionais ou lei
específica: Lei nº 8.553, de 20 de Novembro de 2017.
b) inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes
da operação de crédito mencionada: Os recursos provenientes da operação de

crédito pleiteada estão inclusos no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2018 nº
na Assembleia Legislativa;
194/2017, em
e) atendimento do disposto no ineiso III do art. 167 da Constituição, nos termos
dos§§ lº, inciso V., e 3° do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000; e
d) observância das demais disposições estabelecidas na Lei Complementar nº
101, de 2000, e nas Resoluções nº 40 e nº 43, ambas de 2001, do Senado
Federal.

CONCLOSt\O·· . .

~~~d!)tlispostc> no .inciso.l do art.
43, de 2~:t ecdo § 1º do art. 32 da Lei
do o ~prllitentt dos limites e condições
estabelecidos na Iegísl~ iJente; em especial na Jj~i
· - ementar nº 101, de 2000,
e nas Resoluções nQ 40
, ambas de 2001, dcrS~aid
ral.
Entendoq~~~~dt~,

21 da Resolução ,

.

~~r~~ i
Complementar n~ :101, dê'2~0,

Belém, 21 de Novembro de 2017.

2
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PARECER TÉCNICO
1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO OBJETO DE ANÁLISE
da Resolução do Senado

Em atendimento ao disposto,

Federal nº 43/2001, e ao gispos

Complementar 101/2000,

'.de Operação de Crédito
(trinta e cinco milhões e

Externo com Garantia da União1

.Desenvolvimento~ BID,

cem mil dólares ameticanos);juntô/ao B
·,-,-:.. "

-•:.."•,-_e,•·:··<.;,

. .,

em conformidade com a Resóluç;::

,e 28 de abril de 2017,

,~c::~I do Esta.do do Pará

~xeq9;~~~:t~i':~~i~~~P 1ªs:;~

destinada.à•.•
.. P~OFISCOII

-PAt:Q:',9i:Jª

l e><~çyt~~§:!) ij~f.

'.

1

Parâ - SEFA-PA'.'<;:'.'

i

A seFA4'Â tifüf:~brttô/
·• ' ' ' ' ',' '

'

' ' ' ' --: '

', , '

', ','', ' ' ...,.,:-,::-.· '' '' ,., , : '' •', '' ·:·, ·.. ~-:· .. ·:,: ,' : ' ' (,

~ontribuindo p~ra ()

/

>ãio "rjili:dãFS'

,ijtjyilJ~fiCl>a..

::, :,•;',','

': .-··,·: " : "<•, ',"'

:· ·.'· '.;,••.:' :. ' •

•....... ·. , ... , h-: .. ·:

,r,,,
tanto, tem captado recursps;p·ara fiRjrr~tat,,~'. ,,
>.

<

('.:•'·

P..

·i. ·.•.
d.·•·.•·••····•.a ..•
.·da. n.ia. e o
Gli,:'
t' 1,1a missãp,
Secretaria
•··•·ç· • · ã.·•.··.·•··. º .· . .

desenvolvimegto syst~o~vêl,gp 8,~fa994<.t~arà.º ,
-. ._,;: . ,-._, .... ·': .-:._:·.~ .-\i'-:. . ·.. ::-:·::_ ·. Jf· . .i · :·:•,/~i,iri,,.,_,~,,~~-><.:· . J~~:-1~~,>«>,,, .=·t•.:,.:.~,-l
tem concentrado esforços · no·~~QtidÕ~·,ª:e · ~érfei

·.·•· ·d·•·· ·•·· ª .>

•.·•·.•·. i....

º·.·.·.•.·.·.·..

a

.. ,istração Fiscal e, para

,.., ,

:::.·.-:.· .:··i'i·-:)'\. ',•', . .·:·:·~~-'- ....-•:"'.':i.,,:-··.· :i' (:' !.'

A .• Fazenda Es~~H,I }~~~;':.#W':.:,~~~~l:~.t\I··h.:·k:Z::J• .

·.·• i ''épós .• ~>i•rnl)lern~ntação···do

mudanças, ·a fim ·de buscara excelência, é preciso sanar difiçuldadesaindapresentese
atender novas demandas. Além disso, ainda é precisa avançar no fo.rtalecimento da
gestão fiscal estadual para mitigar os riscos de sustentabilidade dos esforços de
modernização já desenvolvidos e para enfrentar os desafios da crise econômica
agravada nos últimos anos.

__J
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2. INFORMAÇÕES• SOBRE A OPÊRAÇÃô• OE CREDITO EXTERNO COM GARANTIA
OAUNIÃQ
A operação ora pleiteada tem

· ·~tos: a .~rern executados nos três eixos de

atuação da faze.oda esta<.1ual;<Ge~~

ência Fi.scal, Administração

Tributária e. Contencioso Fiscal

e G.asto Publico. Os

,.··.,: :·.:• . •.·.•: :,_:.:.. ·: : : :·.:)< ::/~,

recursos provenientes .da•operaç .

produtos descritos a

seguir:
1.

e

Gestão Fazendãría,· ......,

1.01. Gov~füà99a ptíblica

f~2,

le

1.02. Gest~d'~~\~strijt~giàifazendâri~fiffipléf ;ent ·
.·.·, . .· -. .. ,·. ,. '><' '<, •· ,, .,11. •.· ..···.· .. , . . . / :l! . •.··.·''

t.03. Gestap.,dE!,pessoaspç,r competêtic1a$
.,mPl · . . :, ,.. ,.,,
.A ._· :_:
! .·
:/J)
·1•··04, Tecnol1
,~i,ci~··.info~41~~)~•. ggf UQf~,Pó·,$;tr~!,i,~~i·•:
:-'<:i._·._,:·_:.':-':',,.<_·_:·_-::--.._ ···//_..... ,_··.·:·_·:

:··-:·(\>_'-_:_.: . ._-'i.)

.r_:-:_.:".·. · _:_·• .. ·

..._:··

:ii-·:.··. ,;":_i:i•:;_:i:.·,:'.-::-J

1.05..Gestão.a~:aqui~íçôefj~:rr~t~,jiais

f"'_:/:,.-f.::·:·:·:f: ....

fo~lf$i

1. 06. Transparên~ia é·9i~a~~H!.~·~.s<;~l,aperf,Jf'.,.,, .1
1.07. lnfraestrÚtürâ dãJéçl~:dipielfalãb::ffé: /:,,{'i~ .

!;~{~ t\.

0/_-:1\·\;_··'/

t,>i\' '•

~

n..·. . . · . Adminlstração Tdbutâriª?tf;~t•J.~d~i()S0 Fisça.,
2.01 ·Sistemas estratégicos da ·adri1inistração tributária ·fortalecidos.

2. ô2 ·Obrigações .tribütaria$ simplificadas(produtos ot>rigªtórios).
2.03 Gestão da política e gasto tribütário fortalecida.

2.04 Cadastro integrado e obrigações tributárias acessóri<iS simplificadas.
2.05 Fiscalização prQgressiva implantada.
2.06 Contencioso tributário adrnifüstrativo apertêiçoado eintegrado.

2.07 Serviços. de.relacionamentQ com o contribuinte aprimorado.

~

2.08 Gestão c:Ja cobrança e arreêadação fortalecida.
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lU.

Administração Financeira e Gasto Público

3.01. Sistema de informação e gestão contábil modernizado.
3.02. Planejamento financeiro aperfeiçoado.
3.03.Custos e gastospúblicps gerencíaqos.'
Valo.r Total da OperaçãÓ e Fonte t(
Os

custos incluídos .nà· ·"<f

do financiamento do

programa mais contrapartida PE!

específicas; .

s;e>s ao contribuinte .para

aumept~ 9,~r~~~d,~.···'."·-·,t·•·•··_. 7,7 , :r

cumprirsuasJ>bri~ij,ç~:~~{t~l?~téri~s.e .reduç~o de-~.s

vêmo do Paràina sua

gestão fiscal.

ô .· vatortotâf dá -~peração1~erá,. distpbuld<>iP: là;

da ,seguiôte'10r111a ta~íi~roi1}: . .: r

,:>·<··.:V

.

+~C':',_<,._·.·:.:.,,.;~-<Ú _.,,_._,..,,.,..,.,:,_·'</

·-'··-····-·auadfêt1 ···••'

ln'&l~stim~nto;1.
fónté' '
:::·::.<-;;-::,_L)L.:,., f,\,:?>>':_~~-Y,,,.,>,,.

:>

,f ;.

B. Custos Diretos

Componente 1. Gestão Fazendária e
Transparência Fiscal
Componente li. Administração Tributária
e Contencioso Fiscal
Componente Ili. Admínistração
Financeira e Gasto Publico
C. Contingência
Total

13,348

3.900

17.248 44,2

12.285

o

12.285 31,5

7.402

o

7.402

333

0,9

3.900

39.000

100

333
35.100

19,0

Fonte: Sefa, 2018.
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Éstima~se que o Projeto serifexecutado• no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do
Quadro 2 abaixo:
Quadro 2

·Cro,nograma de •~.xecução

\tHtil '~i fi/5li

>\.ii (' ili//?}

3. RELAÇÃO CUSJ0-13E~EFl~Jçr:Q1'i·.OPERAQ~~0:~~,:Q~~DITO .EXTERNO COM
- ''
'·'' '
l i ,, ',// /U .; ;::
GARANTIA DA UNIAO
·. '· ·
'1i
H /···:;,,·· ,>1::c:r .1
. '' ·_·· ', •• ,',, ,' ,' ·:·:' \i"i'··,:_' ' ·/·.:·,, .._·. ,' .· '· ,/. ./ ..:'
.:'_,i
Quase tod'os \
procf i,Jt~:;~~~iàr~~:::iiü~i tb~i}J ,~~-~éêeita, economia parâ
ôcontribuinte ou redução •d~ gáJtQ~{pj;;:.: ~
s;~y; i\.,;: <:,\i ;;nálise da relação custô~
1-,,,:"'."'"',...,,_,...,/{

os

:.· :... :· ·. ··.·

.

" ,.,· .. .·:,.-..<·)·,: .. ::".·:··:.<::;·

·. .,·.·~~-,· . . ./

"\,o4,Ul_:.?

., · •·
. ,rizan, béní estes ganhos
. r·:~~,~- .: .
~~
potenciais, e que contam ç9rn/ dispo11it?;!l.,i~fde\qe dados para identificar e quanfificar
adéquaqarnente os .b~ne.ff cios.
· · · •', ·'º"'
benefício forªm selecionadds

~lgJJfl{;;iQ.

'.''. _.

_i _ ... ·.-.:~- . . . . . ··

Em relação

·.. ·. . . . . ·.

:· ...,··.--: ...·~i,___ .- ..

ao

aurnent.o de árr.ecadáçâo, o diagnóstico da adtninistração
tributáriado Pará, identificou defieiênciás que resultam em uma arrecadação abaíX'.o do
potencial tributário, especi?lmente do ICMS. Pela metodologia que utiliza o Gi:ip
tributário - a diferença entre

a arrecac:fação

potencial e a arrecadação registrada do

tribüto - se estimou um t3ap tributário no Pará de 27,8% para a arrecadação de ICMS
para 2014, o que correspondia a 2,8% do PlS estadual.

o Componente Administração

::~:::: ::;:;:;:: ::: :: ;::~::~;:;ci::oi:::::;s.:n:;:•d: J!
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tecnologia na gestão tributária, que irão impactar na redução do Gap Tributário do
IGMS, Para a análise custo~beneficio assume-se uma hipótese extremamente
conservadora que, ao final do programa, o Gap Liquido Tributário seja reduzido em
0,6%, passando de 27,8% para 27,2% .. 0' IG.MS•J~qtencial Liquido estimado é de R$
13,55 bilhões, incluindo o Gap Triçµ.~ric)ldEJ.:R$/3/& bí!t)~es (27,8% do total). Assim,
·,''

\'

.,

.

'

'

cada 0.2% de redução do Gap (d

aumento de arrecadação de 27, 1níil~õe
Em relação

á redução

ora a implantação do

d _

s anteriormente. No

Parã, •·.· o êêlrfüibü

SPEÔ: a btêr=JQ~~íij~ ·. . . . . , '_ e'·l fnformação
: ,. ~.:-::f•;:Yr:.'::irt-\;/'.;:~i-J'.:k/·:·: :. : :,::·. :·i>-L::,;.:. .i/i_.:::·:.\.)-_ ·tii-:-,::.:.:-,i::-::::--,::

: _. ·_ .. ··.: ··:: . . ... -:

E . rijJt;:
·I _::._:_._·l>:>>

:.>::_ .·.:. : .:': : ._,-.:_-;:,. :.: :. i/\"::"i>i.:_;:·_<

lhfôrrnação ei<Apuraç~<:ffdof:JClvl~ de •Sµt,stiíoiç A> '".W·
J.:.;. :.)\_(: ,: :. ': : (_-.,·..:-..:-_. :, -'. .:.
mesmas bases •dê,\nfo·•.· r.im
'iaç~;~ sqp $PÉQ, aOIEF=f,
·r.:·._.-..:··.::·\:_:,:i:::-i.-.:.:_·. . -..::\·:::::-i\:i:\)/.:'A· · · ·

·:: ·.:_:::.:> ··_:_/ii_:.:.:-.,_;._:>i:/: . ·: ·, ._·; _:·: _._. . _..-:_· :-'

i:.'.

::}.:::/.:::·:•-' ·

. . r·:-•_:-... ·.-:.·.

., ...

·."<!

.

· -

l

transmissao requerem 'Jempo::adiôionaL.O PROF IS .
:.·. .·.

. ·/. _,,,./ ii(::.:-.}.\-.;: ....-:'.-_:.'.(/,. ·..;_}•:. . ·:. :.,i~·~,:):iiUL~-~:"..-:,,:U:_:;< :/1~\'·''·'~~.,;<;.::·<.~<)-.. (:

a necessidade do pre~nçtiimerilo:çJêstãs ,'pµãs'"âécLa
:< :> • f ,r• ,;:+'\ .

ações .q~e ~~ultar~o

.i ,, ·•..

~á-di~r99~tji!f~~~o;

.,

r

·"e},.,

são·. apenas•• Presenciais,•, redµzi~~:êt~~~:,:·
Nº
. .·.·.. ·

.q

u ...e.•.··•···

tan. s.· .. e. ·. ·. ·• . ··.ã.·.• ·. · .· •· . . •. r. ••·e
. . .•·. d.·.•··. .·u.· .·. :_ . . . :::· .º. ·.·:'·. ·. .·. ·•d. '.··e....· . ·.'··. ·;.·e..' ·.'u>. . ..~t::,<,
.s··. .·.t... :f\:.,·:.,<.·•:':
·..s•.·.·.·. .·•.·.P. .~.'•.·:. ::_..t,..:·,-.'a
.·/. · ·.'· .1·.•. a.•. . .·.·. ·. ·.·
·.·.·.ç
.······ .......
ã

º.·.··.··
....•

·;.·.·.·.·
3
. •.

·espera-sei que a informatização de tt,'ijm"~ros·' serviçÓ~

.,\ a~ê:GIA;~~f..STi~~ri:•l'T·dp

(~L.iía de.

êônfübulôtê úsa as
,,f
.. rnâsô pr~êndhifüênto e
'("':<'
t:i 1ra aÇôes que eliminarão

sódas, jlém de outras

que atualmente
de ·aten.dlmento.
ô Fiscar dff Éstàdo do Parà
prêstádosi âos .çontribuintes,
r1saçõ8$

eliminando muito do trabalho manual atualmente realizado por servidores. Outra fonte

de economia para o Estado está relacionada aos custos de publicação no Diário Oficial
de inúmeros atos, avisos e decisões advindas da administração fiscal. O PROFISCO li
financiará a criação .de um Oíário Oficial da Fazenda que eliminará 80% da publicação
atual feita em papel no Diário Oficial do Estado.

Em termos de resultados a análise de custo~beneficio mostra que, no horizonte
de 1O anos, usando todos os custos e os beneflclos estimados para cinco produtos, o
PROFISCO li tem uma taxa interna de retomo bastante sólida, usando uma taxa de

t-1)

//~

·~~~~
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desconto de 12%, o programa obtém uma taxa interna de retorno (TlR) de 56,1% e um
valor presente líquido (VPL) de US$50 milhões. O fluxo financeiro anual (benefícios custos) passa a ser positivo no terceiro
programa e, no acumulado, passa a .ser
positivo no quinto ano do programa}
retorno positívo para o programa
como um todo.

Para fins ~ê anáH~e· .tiriâneêita e.,
Governo do Estado ,dei Pará•ó~ctlid~

s de

financiamento, o

iros da operação estão

.estruturados· dentrf ~gápar,~':trgê{·•·••.· . ·.·•·• ·. ·•.·.•
de Crédito CondJ,cipn,hP·
' ·r ª .,Pr~Jetos .·.·. de •.•. lnv~,ti~e,g.,. ,
<',:,:'•.".·•,·,;:,':.'::::<:":(,_•,::_.···\.· .. ·'·,/"'.. :.:•:,~.-::-:···.·,,',...:,-:'"',,:: t:·.'
"_: . ::.·.,.::._··:<:. ._\ .'-:'.·'.·.·:j {' '"'.}':~:·-'.
firmado entre afns,tituiçijo ·. Financeira e a.·. Repúbli~a. ffe ...
.·.·.•••····•••·•····.•·•.•·•·•i• •.·.·.·• .·

·:<.) Ii.::_::i·':'-'ii.:.

o. Brasil; e que . apoia

:,/~---:t~;~;;:f

ij,sé~Ur~~et ...·. o,;: rf.~f !

·.···:·::-:-\:/::-":::··:::1v:::.::·\·. . :·\1<:".:·:,i•::.·.: ,-...·.--?::/). i_•:-:-.:.

·.....

-:.:.:. -,_-~i•i: :\:-,/\.'/:<iri:":::,;l 1 ·.

com as seguintes

medidas .de •· . mod:mJ3~?ªº:
ram1 •
,condições.financeiras/ofere,!<ias.jrP ~,~do.do Pa~~t> /,r/1, ,,,,.

;i. .

·.i ., ,

:<Li:0.~,'--·• . • """;,,,,-..,. .,.,./)

- Valor do Financiáment9,: :!;fs$•··~~~
:l9foOC(
4 J 1 . .,,:;"/.,,;:- nco milhões e cem mil
.. ·,·· :.
· ·/,("'\H~, .
,,,-,. . '.
u~"•'•\:-.. <··~- l("•,f.: /.>~'}' ~,-v.---:~·''·'."·••:••~,·d61are·s dos EUA). ·
. '':S:!-\l ,-,, •< •;;..It ..)i:·1H;fr>1l·.: .

..

. .

...

. ..........i\},._ ,_.: · >:·_:.;t',,,~..)t>·-. ··. ·_:.·Y:_;t·

O~-:Z);i,;:\.'~.:-.>_:-i/:. ··:.::_;f~\J\"

-Valor da Contrapartida.1q;}~~t~~,~ · ·· .·~/~~~19,9~;/..,, \três milhões e novecentos
. . . . ' ,,,••, . '' ' ', . . '
',' ' ' .,, ; ' "·:..:. . \ '\1
·,.·,.
mil dólares dos EUA) .
.. Garantia .da.· Operação:.Aval

do ~Jt~mo t=ederal (União).

a

- Taxa de Juros: Libor meses mais

sprea-d (margem variável a ser definida pet.o

BIDnadata da assinatura do contrato).
- Demais encargos e comfssões: Encargo de inspeção e supervisão de até 1o/o do
valor do empréstimo dividido pelo número de. semestre.s compreendido no prazo
original do desembolso. Comissão de até O, 75% a.a. sobre o saldo não

desembolsado.
- Indexador: Pela variação cambíal.
M
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- Prazo de amortização: 234.meses.
- Prazo total da operação: 300 meses.
Alternativamente a esta linha .de rédito e)Çferna existe no mercado nacional a

disponibilidade de financiamento
das Receitas e da Gestão

via B
~

'

..

rnização da Administração

:

Administrações Estaduais

\\

·ões para modernização
da administração d~s:j-'

ncial e patrimonial das

administrações esta~~~is e.

_estados, municipios e

Distrito Federal

eqúivalêriÍ

113% ao ano, Taxa de

ano (sem garantia da

risco de crédito d.i .Ô,1.%'.~o'~no
•,·,.
•'•

'

,.

''

,, .. ,.• ,,:•:,.:-,,

' ' ,,,"

''

' ":'

;?,.;:('\"::t .:/.y:?(:•::'. /iii/\,. ii:; ·I
AÓpçãp 'P:.~I!'.. " Pfi~~~~t~> di$~ôj'~!

União).
·

· · ·. · ·

·

· · ·. · · · · · · \:.,., ...... .;;...,.>-.:.:"-:,: ·"'

i

;/:-.i·_. <. .::,<:i·

qoi·• ·•·Tpela
n.t~.~~~~·
~~~.no .• ·de
qualidade do

··d~•.•;;tM~ram.a 'jf~ft~.F

'. riaqo.para aprofundar e

consoUdar os .sucessos· ilê~~f~\
objetivo •prom.o ver

.

.,;/~il

.PFISCó, que tev.e como

a intégtk~it,..\,:,í8$C
f{~ ·
il-~::.>_,.•·: . . .\ '-·:~-,.~:t •:1. ~-,:-. :.. .. . .. . . ·,,

'\:,.demizar ª i. •.Q. f3.stã.R. fiscal.

,~,<\

o dó programei Pret~nd~. al$1Tl de
consolidar .• os avanços. alcançados .nos .programas anteriores, . fortalecer à arrecadação
dos ~itédôsnttrn·· contexto ern qUe.o baixo cres;êirnenfo•• ~cohõrniêo ehtrêntâdq t,>elo .·pais
gera efeitos negativos no desempenho fiscal dos estados. Neste contexto os estados
financeira e pêitrirnonial dos .benêficiáriq~f,A:OJ!Yafe
.': Cfi

. /

I

. • .. ·... · ·.· .. ·. •··.

brasileiros e o Distrito Fe~eral contam com o apoio. técnicc., do agente financeiro,

inclusive através da rede COGEF - Comissão de Gestão Fazendária, grupo técnico q.ue
tem a missão de promover e articular soluções de cooperação e integração entre

as

s

fazendas públicas para a permanente evol.ução da gestão fiscal.

~,})
/f·.•l
.

,/

Pãgína 7 d
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4. INTERÊSSE ÊCÔNÔMlêô E SOCIAL OA OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNO
COM GARANTIA DA UNIÃO
A população paraense serâa.maioricenefici ·?! do PROFtSCO

que se propõe aumentar a arrecadação.e:
,:.\.\\,\\\'\):]
diretos na ampliação dos recursosJitianc
:,:'.'.;r'-",>•-:,
.

.. --/ :·.os-·._.-------- -

n, pois um projeto

{f'!OF}i>
gasto público terá impactos
•/e/
1
' / t,.
ra a melhoria e ampliação

~ .....

da oferta dos serviços. públicos.

p.orcíonar uma elevação

da transparência institúciônal, v

ara o controle social

do

Estado.

proporcionar urr1i.ef~itc:(.p!J~.itivo: .ô

;ôs de.diversos órgãos

pública.. estadu.al ... •~&/J~fij~f~f::~6~1camente•i o$'{

f

$~ft~tª1!

:zenda. Secretaria .de

.da• administraçã~.;;,e~9!iqa··.• • st~i~al .· . COT()••·•·
Planejamento, ..sêér;tarÍa.· de .A.d~inistraç~o. ·•. f?ro~tr~~~;
_::·_:·:::_:-,.:\:-_:_i_,,..',_,-:"'._.:·_

:<:_· _··.-:.-. ,; r, _::::.:-:-:··:-·-.·.:':.-..;i:.-.:_.

··<·>_. ··~,

. _·.-·<:>..:_,.;-,::i·:\'J.l;<· ·.\·) )

Geral · do Estado, Empres~ .de ;Processamento,;~e\

instituições pOblicas. .

q

•:,~~j~(

Sp

t{:do .Estado.

Auditoria

Estado, entre outras

·

,-1~· ·<'.\,,,.;'

s. CôNCLUSAô
As ações previstas neste Projeto foram definidas para auxiliar no eqµiHbrio fisçaJ
do. Estado do Pará, iniciado com o PROFISCO 1, e estão apoiadas nq incremento das
receitas próprias e no contr<>le do gasto público, sem descuidar dç1 reôução da
burocracia, aumentQ da trl:lnsparência fiscal e no melhor atendime.nto aos Ust..tários dos
serviços públicos.
Conforme demonstrado, entendo qt.1e este Parecer

atesta

L
/

o cumprimento do

disposto no inciso 1, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, e do § 1°,
Página 81Je9
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do art 32, da Lei Complementar 10112000, demonstrando a relação custo~benefíêio·e o
interesse econômico e social da operação.
Belém, 26 de
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61:cn:f!ana da
Fazenda

www.p a.gov. br

PROFISC011
PARECERTÉCNICD OOÕRG:ÃO
OBJETO oe ANÁLISE
1. JtlENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

da Re.SQl.uçio do Senado
Em atendimento ao disposto no inciso f., do art. 21,
da Lei Compfementar 101 l2CJOO,
Fedetaln1' 43J:2ó01 e ai) djsposto no § 1q, do art. l2i
Pará. de operação de crédito1 ·no
trata o presênte Pareõer de tontrataçãot pefo EstadG do
es de dólares.), junto ao Banto
Vâtdr dé U$ 39.QOO.OOO.OO {trinta e nove milhõ
nada à exe eu~ <fo Ptdjêtti de
lnteraméricano de DesenvoMme:nto - 810, desti
.. PROFfSCd n. PA, o qual serà
Modernização da Ge$tâo fi$Càl d<> Estado do Pará
o do Pará - SEFA-PA
exeeutado pela ~ere tariâ da Fazenda do Estad
dária com Justi~ fiscal.
A SEfA..PA tem como mis~ão ºRealizar a gêsfflo fazen
•. â· prõnt<:fQãotta cidadania. e o
confdbujndo parâ o. equiUbrio das contas publicas
rir sua missão. a Secretaria
deunvptyirnento sustentâVêldo Es~do do Pârà." Para êump
r a Administta~o Fiscal ê, para tanto,
tem conceAtrado e.sforç<;>s hc> sentido de aperfeiçoa
tem captado r,e. ~$ J;}tnra financiar seus projeto$,
após a ímpJementagã.o .do
A Faz~11t:I~ Estad~aJ .têve .um avanço c~nsidetàvêl
ãâ~<> estaduàt. Mo antilt1to, oomo a
PROF ISCO 1, oque;resuttou um incrementO' da arree
dinãtr1i~2i, qu~. exige ·eonstante:s
AdministraçâG> f ;azenqárla se constituí em uma •iirea
f'\Çia1 .êpre~ísos.~~ar dificuldades .~i~da . p~e$entes e:
.· ·. mudanças. a fim de buscar a exo~~
so avan9ar·· f'lo forta1a.s1mento. da
atender novas demandas. Atém d:1sJo, ainâa' é pr~c,
$USt~nt~ilida~e dos ~Sf<>rgos de
gestão ft$éat eS,ta<1ua1· P"àf~ ~~ga r os riscos
d'ê$áfi~s dà :cri!ê'eeonômica agravada
modernização já ;desenvôlvidos·e para emrentàr ãs
nos õttímos anos.
l

A(]'-:

r~

de

TO EXTERNO COM
2. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO OECRÍOI
DA UNI.ÃO

GARANTIA

executados rt0$ três eixos de
A operação ora pleiteada t~m ptoje,tos a serem
a e Trart$parêhoia Fiscal,.Adminístração
atua.çâo da fazenda ~staduat: Ge$t ão Fazendâri
teira ·e Gasto Pób l~ Os recursos
Tributária e Contencí<1s0 Fiscal •e AdmioistraÇão fln~n
nos produ tos descritos a seguir:
provenientes da cQperação de crédito Jérão aplicados

J. Ge$lã<l Fa;endária e Transparência Fiscal

1
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dn
Fazenda

www.pa.gov.br

PROFISCO li
PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO
1.02.

Gestão da Estratégia Fazendária implementada

1.03.

Gestão de pessoas por competências implantada.

1.04.
1.05.

Tecnologia da Informação e comunicação estruturada.
Gestão de Aquisições e Materiais fortalecida.

1.06.

Transparência e Cidadania Fiscal aperfeiçoada.

1.07.

Infraestrutura da rede de prestação de serviços modernizada.

li. Administração Tributária e Contencioso Fiscal
2.01

Sistemas estratégicos da administração tributária fortalecidos

2.02
2.03

Obrigaçoes tributarias simplificadas (produtos obrigatórios).
Gestão da Política e Gasto Tributário fortalecida.

2.04
2.05

Cadastro integrado e Obrigações tributárias acessórias simplificadas.
Fiscalização progressiva implantada.

2.06

Contencioso tributário administrativo aperfeiçoado e integrado.

2.07

Serviços de relacionamento com Q cQntribuinte aprimorado,

2.08

Gestão da cobrança e a rreeadaÇão fortalecida

3,01 .

Sistema de informa~o e gestão contâbH mooemizado,

3.02.

Planejamento financeiro aperfeiçoado.

s.os. ·custos e gastos públioos •. gerenclados.

Os custos incluídos são os relativos ao valor do financiamento do programa de
US$35, 1 milhões; contrapartida pelo Estado do Pará em um total de US$ 31 9 milhões;
custos financeiros associados ao financiamento do programa (taxa de crédito para valores

não desembolsados e juros para valores desembolsados); custo de manutenção de
sistemas depois de implantados e durante todo o período da avaliação. Os beneflcios

elllão distribuides em l!ê$ árdli ~ : 11u- da ar111C8daçao trlbutátia;

redu9ã4k,

de custos ao contribuinte para cumprir suas obrigações tributárias e redução de cust
fiscal.
pàra o governo do Pará na sua gestão
.
•'

-·-, ,
.
\

:

2
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Sr,crdarLa da
Fanmda

PROFISCO li
PARECER TÉCNICO 00 ÓRGÃO

3. ANÁLISE OE CUSTO .. BENEFICIO
Quase todos os produtos gerarão aumento de receita, economia para o
contribuinte ou redução de gastos para o governo. Para a análise custo-beneficio foram
selecionados alguns produtos que caracterizam bem estes ganhos potenciais, e que
contam com disponibilidade de dados para identificar e quantificar adequadamente os
benefícios.
Em relação ao aumento de arrecadação, o diagnóstico da administração tributária
do Pará, identificou deficiências que resultam em uma arrecadação abaixo do potencial
tributário, especialmente do ICMS. Pela metodologia que utiliza .o Gap tributário - a
diferença entre a arrecadação potencial e a arrecadação registrada do tributo. se estimou
um Gap tributário no Pará de 27,8% para a arrecadação de ICMS para 2014 1 o que
corresppnctia a 2f8% do PIS estadual. O CC>mponente Administf
tributária e
Contencioso Fi,cat do PROflSCO llfinanciará. iniciativas que buscam aumentar a
arrecadação própria do Pará, especialmente pelo uso•mais intensivo de tecnologia na
gestão tributária. que irão impactar na redu9ão do Gap Tri
do
... • Para a análise
Custo benefício assume..se úma hipótese e:x.trem:amente conse .· ora qoel ao ftnat; do
programa. o Gap líquicto Tributário seja redtiZido em OJ6%i, passando~$ 2716% para
2712%. o ICMS Potencial Líquido. estimado é ·de R:$ 1S'i55 bnhôe~, incluindo o Gap
Tributário de R$s'3, 76 bilhões (27.8% do·total). Assim, cada 0,2:% de r~d ~ ·cto Gap {de,
27 .~para lt7,6¾) ~em! a um lilUllUAAO d~ atr
• RS 27, 1

~~=r,11!),

Em refação a redução de. custos para o contribuinte, .embora .á iml'.).lantação do
Sistema Público de Esórituraçao Digital (SPED). tenha representado wn av~n90 na
direção de melhorar as condiçõea, para o contribuinte cumprir suas obrigações tributárias.
não eliminou todas as obrigações acessórias existentes anteriormente. No Pará, o
contribuinte ainda tem que apresentar duas deciaraÇões acessória& além do SPED: a
DIEF (Deciaração de Informação Econômica Fiscat) e a GIA-ST
a de Informação e
Apuração do lCMS de Substituição Tributária). O contribuinte usa as mesmas bases de
ínformaÇões do SPEDt a DIEF e a GlA•ST, mas o preenchimento e transmissão requere
tempo adicional. O PAOFISCO Ufinanciará ações que eliminarão a nece.ssidade o \
preenchimento destas duas declarações acessórias. além de outras ações que resultarão
na dísponibilização online de várias transações que atualmente são apenas presenciais,

Página 178 de 184

Parte integrante do Avulso da MSF nº 108 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

266

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

da
Fazenda

'\M' rm :u--,n

www,pa,gov.br

PROFISCôU
PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO
reduzindo ê tempô de espera e tempo de àtendimento.
No que .tang.e ·à redução de custos para o ·Gestão Fiscal do Estado do fará
espêra-se qt.ie â i'tifom,atizáção de inúméros servi9,os prestados aos contribuintes.
ãlrminan<to muitô dó trabâlho manuar atualmente realizado por servídores. Outr~ fonte
de
econemia para o Estado está retacionada aos custos de .publicação nõ õiário
Ofie-ial de
ihún,eros atos, avisqs e Qecisões advindas. da administração fiscaL
PROFlSCO
Ufinanciarâ a_criação de.um DiâriC.í. Oficial da Fazenda q.ue eliminará 80% da pµbUoaç
ãQ
atual feita em papel no Diário Ofi.ctal do Estado.
Em termos de resu.ltad.os a anáftse ele Custo-Benefic-io mostra que} no ht1.riaonte
de
·1o anos, usando tooos o, c4~tos e·.os benefícloi e1timados para cinêo produtos, ô
PROFfSCO lf tem urna taxa interna de. retorno bastante sõlída, usando uma
taxa· dê
deseonto de 12%, o programa obtém uma taxa interna de retorno (TIR) de
$t1i1%·e um
valor presente ffquido •(VPLJ de US$50 mílhôe$. .O fluxo finanGeiro anuat (Benefi
ciôs ..
Custos) passa a ser positivo no terceiro ano do programa e, no acumulado,
passa a. ser
posít.ivo tto quJnfo ano do pro:grama, ou seja, Jâ com retorno positivo para o program
a
como um todo.

o

,,

,!J
,q;• '

--

4. INTeAESSE ECONÔMLCO E

SOCIAL DA ~ O -

A população paraen se s.erã a maior beneficiária do PROF ISCO li,pois
um projeto

que se propõe aumentar a arrec~dação e c-0ntrolar melhor o ga$to público1terá
impactos
ditêtos na ampliâção i'.Jôs recursos financeiros dlsponiveis para a melhoria e ampfi~,
çào da
oferta dos serviços públicos. Outro resultado esperado é propqroionar uma elevaçã
o da
traosparlência it1$titµctonat, visând-o ãmpllar as condições para .o .centrolê $0:Ciál do
Estado,
O ·desenvolvimento dos produtos propostos no PROFlSCO li - PA deverá
proporcionar um ef~-ito pQsítivo de requalificar im.portante.s áreas.da adminlstração
publica
estadual, ao integrar tecnicamente os sistemas côr:porativos de diversos órgãos
da
administração pública estaduâl como Seeretaria da Fazendai Secreta
ria de
Planejamento, Secretaría de Administração.• Procuradoria Geral do Estado,
Auditoria
Geral do Estadô, Emptêsa dê Ptoêes$amento de Dado$ do Esta(f-0,
entre outras
instituições públicas.
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d:,

F.uênda

PROFISCO li
PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO
3. CONCLUSÃO

As ações previstas neste Projeto foram definidas para auxiliar no equilibrío fiscal do
Estado do Pará, iniciado com o PROFISCO 1, e está apoiado no incremento das receitas
· próprias
•
rre

no controle do gasto público, sem descuidar da redução da burocracia,

aumento da transparência fiscal e no melhor atendimento aos usuários dos serviços
públicos.
Conforme demonstrado, entendo que este Parecer atesta
cumprimento do
disposto no inciso 1, do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 1 e do§ 1 º, do
art 32, da Lei Complementar 101/2000, demonstrando a relação custo-benefício e o
cial da operação.

tiro.de Noronha
dâ .Fazênda
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SEI/MP- 3695201" Resolução/Recornendações

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - C O F I E X
121ªREUNIÃO
RECOMENDAÇÃO Nº 07/0121, de 28 de abril de 2017.
A Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Inciso Ido Art. 2. 0 do Decreto n.º 3.502, de 12 de junho de 2000,
RECOMENDA
Ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão autorizar, com a(s)
ressalva(s) estipulada(s), a preparação do Programa/Projeto, nos seguintes termos:
Projdto de Modernização
da Gestão Fiscaldo
Estado do Pará
Estado do Pará
República Federativa do
Brasil
Banco Interamericano de
Desenvolvimento ~ BID
pelo equivalente até
US$ 35. l00.000,00
pelo equivalente a até
US$ 3.900.000,00

1. Nome:

2. Mutuário:
3. Garantidor:
4. EntidadeFinanciadora:

a

5. Valor do Empréstimo:
6. Valor da Contrapartida:
Ressalva(s):

a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da União estão
condicionadas .à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao Ministério da F azendapara análise
de sua capacidade ·.de pagamento e .oferecimento de .contragarantia ·. suficiente, em conformidade com
os critérios estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, além de demonstração do cumprimento dos
requisitos da Constituição, daLei de Responsabilidade Fiscal, das Resoluções do Senado e demais
normas aplicáveis à operação de crédito e concessão de garantia da União, visando às autorizações
do Senado Federal e do Ministro da Fazenda; e
b) A contrapartida à operação de crédito externo deverá ser assegurada pelo Mutuário.

Jorge Saba Arbache Filho

Esteves Pedro
Colnago Júnior

Secretário-Executivo

Presidente

De acordo. Em - ~ - de - - - - ~ - - ~ - - de
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SEVMP- 3695201- Resolução/Recomendações

Dyogo Henrique de Oliveira
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por JORGE SABA ARBACHE FILHO, SecretárioExecutivo da COFIEX, em 22/05/2017, às 16:23.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR, Presidente
da COFIEX, em 22/05/2017, às 21:35.

Documento assinado eletronicamente por DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, Ministro de
Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em 24/05/2017, às 12:53.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
LEI Nº 8.553, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017*

AUTORIZA O ESTADO DO PARÁ A
CONTRATAR
OPERAÇÃO
DE
. CRÉDITO EXTERNO JUNTO AO
BANCO
INTERAMERICANO
DE
·. l)ESENVOLVIMENTO (BID), COM A
GARANTIA DA UNIÃO, A OFERECER
CONTRAGARANTIAS.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu
sanciono a seguinte Lei:

dó

ArL ·1°Ficáio •Esfado ao · Párá,iporm.eiô
PódetExeóutivoautodzado a
contrntar operação de .. crédito ·. externo junto ao Banco . lnternmericano de
Desenvolvimento (BIP), com a garantia da União, até o valor de US$ 3S.100.000,00
(trinta cinco milhões e cem I11il dólares dosEstadós Unidos da América), no âmbito
do Programa de Apoio à Gestão eJntegração dos .Fiscos no BrasH (PRO FISCO); destinados .à
execução do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (PROFISCO
Il/PA), observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.

e

§ 1º Os . recursos da operação de crédito autorizada no caput serão
destinados ao financiamento de ações de modernização e de intervenção previstaspara as
áreas .de gestão .fazendária e transparência fiscal, .administração . tributária e contencioso
fiscal, .e na administração financeira e gasto público do Estado do Pará, em conformidade
com as .alocações estabelecidas na Lei Orçamentária Anual.
§ 2°VETADO.

§ 3°VETADO.
Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à
garantia da União, à operação de crédito de que trata esta Lei, em caráter irrevogável e
irretratáve~ a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os arts. 157 e 159; inciso I,
alínea "a", e inciso II, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155, nos
termos do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias
admitidas em direito.
Art. 3° Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta
Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em. créditos adicionais, nos
termos do inciso II,§ 1º, art. 32, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Fl. 2 da Lei nº

Art. 4° Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as
dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos ao
contrato de financiamento a que se refere o art. 1°.
Art. 5° Fica o . Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação
de crédito ora autorizada.

Art. 6° EstáLêientra em vigor na data dê sua publicação.
PALÁCIO DOGOVERNO,2Ode novembro de 2017,

..·. •Jn:.•.

O~~~

.,,--=-..

SI
·
Gove nad~~stado . · ··

.

RG/i-al

lei - aaecpam-pl-42-16
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 109, DE 2018
(nº 629/2018, na origem)
Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Pará, e a Corporação
Andina de Fomento - CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
"Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará".

AUTORIA: Presidência da República
DOCUMENTOS:
- Texto da mensagem

%&41"$)0®$"&

~
~
Página da matéria
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Mensagem no 629

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 US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Pará, e a
Corporação Andina de Fomento - CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
“Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará”, de conformidade com a inclusa
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Brasília, 12 de novembro de 2018.

Página 2 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

274

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

EM nº 00116/2018 MF
Brasília, 25 de Setembro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Trata-se da concessão de garantia da República Federativa do Brasil para operação de
crédito externo a ser celebrada entre o Estado do Pará e a Corporação Andina de Fomento – CAF,
no valor de até US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, cujos recursos se destinam ao financiamento parcial do Programa Municípios
Sustentáveis do Estado do Pará.
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, ambas 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 9.075, de 6 de junho de
2017 e a operação foi registrada no Banco Central do Brasil.
4.
A Secretaria do Tesouro Nacional 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 desde que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja
verificado, pelo Ministério da Fazenda, o disposto no § 5º do art. 1º da Portaria MF nº 151, de
12/04/2018, formalizado o contrato de contragarantia e que as condições para primeiro desembolso
dos recursos estejam substancialmente cumpridas.
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. A propósito,
reiterou as condicionalidades assinaladas pela Secretaria do Tesouro Nacional para formalização da
garantia da União, registrando, outrossim, que deverá ser verificada, previamente, a manutenção da
liminar concedida em favor do Estado nos autos da ACO 3133/STF
6.
Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o envio de
Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter à apreciação daquela Casa o pedido de contratação
e de concessão da garantia da União ao Estado em tela referente à operação financeira descrita nesta
Exposição de Motivos, observadas as ressalvas acima.
Respeitosamente,
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Assinado eletronicamente por: Eduardo Refinetti Guardia
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Aviso no 549 - C. Civil.
Em 12 de novembro de 2018.

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 US$ 50,000,000.00
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo
do Estado do Pará, e a Corporação Andina de Fomento - CAF, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará” .
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal, Financeira e Societária
Coordenação-Geral de Operações Financeiras Externas da União

PARECER SEI Nº 119/2018/COF/PGACFFS/PGFN-MF

Operação de crédito externo a ser celebrada entre o Estado do Pará e a
Corporação Andina de Fomento - CAF, com a garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, cujos
recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa Municípios
Sustentáveis do Estado do Pará.
Exame preliminar, sob o aspecto de legalidade da minuta contratual.
Operação sujeita à autorização do Senado Federal.
Constituição Federal, art. 52, Ve VII; DLn2 1.312, de 1974; DL nº 147,
de 1967; Lei Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000; Resoluções
do Senado Federal n2s 48, de 2007, e 43, de 2001, ambas com alterações.
Processo SEI nº 17944.101797/2018-41

I
Vern à analise da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN a anexa proposta de celebração de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, para exame e parecer da minuta contratual que antecede à análise autorizativa do Senado Federal de que trata o art. 52,
inciso V, da Constituição da República, com as seguintes características:
MUTUÁRIO: Estado do Pará;
MUTUANTE: Corporação Andina de Fomento - CAF;
GARANTIDOR: República Federativa do Brasil;
NATUREZA DA OPERAÇÃO: empréstimo externo;
VALOR: até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos E.stadôsJ]l)idos da Arnérica), de principal;

FINALIDADE: financiar parcialmente o Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.
Juridicàrnente, irnporfa observar que o pronunciarnento desta PGFN restringe-se tão-somente aos aspectos jurídicos extrínsecos da garantia
da União. As formalidades prévias à contratação são aquelas prescritas na Constituição Federal; no Decreto-Lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974; na Lei
Complementar nº 1O1, de 4 de maio de 2000; na versão atualizada das Resoluções do Senado Federal nº 43, consolidada e republicada em 1Ode abril de 2002,
e nº 48, de 21 de dezembro de 2007; na Portaria nº 497, de 27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria nº 650, de JQ de outubro de 1992, ambas do então
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, e Portaria MF nº 15 1, de 12 de abril de 2018, corno se acham em vigor, e nos demais dispositivos legais e
regulamentares pertinentes. Tais requisitos, conforme se constata nos parágrafos seguintes, foram obedecidos.

Análises da STN

3.
A Secretaria do Tesouro Nacional - STN ernitiu o Parecer SEI Nº 336/2018/COPEM/SURIN/STN/MF, de 23 de agosto de 2018 (SEI
1025060), onde consta:
(a) verificação dos limites previstos nas Resoluções nº 40 e 43, ambas de 2001, do Senado Federal;
(b) análise dos requisitos legais e normativos referentes à concessão da garantia da União.
4.
No tocante à verificação dos limites e condições de endividamento constantes dos incisos I, II e III do art. 7º da Resolução nº 43/2001, e em
conformidade com a Portaria STN n2 151, de 12 de abril de 2018, estabeleceu a STN o prazo de 270 dias, contados a partir de 22/08/2018, para validade da
análise.
5.
Segundo inforrna a STN no supra mencionado Parecer, item 2, o Chefe do Poder Executivo do Ente prestou informações e apresentou
comprovações por meio documental e por meio de formulário eletrônico, mediante o Sistema de Análise de Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias
da União, Estados e Municípios - SADIPEM, de que trata a Portaria nº 9/2017, da Secretaria do Tesouro Nacional.
6.
O mencionado Parecer SEI Nº 336/2018 apresenta conclusão favorável à concessão da garantia da União e informa que o Estado cumpre os
requisitos para a concessão de garantia da União. Condiciona, no entanto, à garantia da União:
a. ao cumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso;
b. à verificação, pelo Ministério da Fazenda, do disposto no§ 5º do art. 1° da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018; e
ç
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Conforme consignado pela STN na Nota Técnica nº 73/2018/GEAFI V/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 05/07/2018 (SEI 0851028, fls. 2-11),

a capacidade de pagamento do Ente foi classificada em "B", de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria MF n2 501, de 23 de novembro de 2017.
Informou, ainda, no item 58 do Parecer SEI N2 336/2018, que a Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública CODIP manifestou-se favoravelmente
quanto ao custo da operação, conforme informado no Memorando SEI nº 77/2018/GEOPE/CODIP/SUDIP/STN/MF•DF, de 13/07/2018 (SEI 0884723, fls. 5,
3-4), para verificação do atendimento ao art. 9º da Portaria MF nº 501/2007, concluindo aquela Secretaria no item 59 do seu Parecer que, a operação de crédito
pleiteada é elegível para concessão de garantia da União, nos termos da deliberação da 52 Reunião Extraordinária do Grupo Técnico de Entes Subnacionais do
Comitê de Garantias da STN.

An.rovação do n.rojeto n.ela COFIEX
8.
Foi recomendada a obtenção de financiamento externo para o projeto pela Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o
Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, mediante a Resolução nº 01/0128 (SEI 0416086) de 20 de dezembro 2017, firmada pelo Presidente da COFIEX em
28 de dezembro de 2017.

Existência de autorização legislativa n.ara a contratação de op.§l!lção de crédito externo e of§rta de contragarantia à garantia a ser f!.restada nela União
9.
Conforme análise realizada pela Coordenação-Geral de Haveres Financeiros - COAFI/STN, e informada à Coordenação-Geral de Operações de
Crédito de Estados e Municípios - COPEM/STN mediante o Memorando SEI nº 51/2018/GECEM I/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 15/08/2018 (SEI
1020499, fls. 2-8), as contragarantias oferecidas pelo Ente (Lei nº 8.574, de 14 de dezembro de 2017, SEI 0390497) são consideradas suficientes para ressarcir
a União, caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação. A mencionada Lei autoriza o Poder Executivo do Estado 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 II, da
Constituição Federal, nos termos do§ 42, do art. 167 da mesma Carta, bem como outras garantias em direito admitidas.
10.

Em cumprimento ao art. 40, § l 2 , da LRF, o Ente deverá assinar contrato de contragarantia com a União previamente à concessão da garantia.

Previsão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária
11.
Consta do processo a Declaração do Chefe do Poder Executivo, assinada digitalmente no SADIPEM, em 20/06/2018 (SEI 1002338, fls. 20-28),
informando que a operação está inserida no Plano Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 2016-2019, estabelecido pela Lei estadual nº 8.335, de
29/12/2015. A declaração citada informa ainda que constam da Lei estadual nº 8.587, de 28/12/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o
exercício de 2018, dotações necessárias e suficientes para a execução do Programa em tela, quanto ao ingresso dos recursos, ao pagamento dos encargos e ao
aporte de contrapartida.
12.
A supramencionada Declaração informa, ainda, que constam da Lei Estadual nº 8.587, de 28/12/2017, que estima a receita e fixa a despesa do
Estado para o exercício de 2018, dotações necessárias e suficientes para a execução do Programa em tela.

Situação de adimn.lência do Ente em ·relação ao garantidor e Regularidade quanto ao p.1Jgamento de n.recatórios
13.
A situação de adimplência do Estado, bem como a regularidade quanto ao pagamento de precatórios 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, §22, da LRF e o art. 1O, §42, da Resolução 112 48, de 2001.
Certidão do Tribunal de Contas do Ente

14.
O Ente apresentou, na forma do art. 21 da Resolução n2 43/2001, do Senado, Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (SEI 0794216)
em que atesta:

a) quanto ao último exercício analisado (2015): relativamente à LRF, o cumprimento dos arts. 11 (cumprimento das competências
tributárias), 23 (limites de despesa com pessoal), 33 (operações de crédito com instituições financeiras), 37 (operações vedadas), 52
(publicações do RREO), 55, §2º (publicações do RGF) da LRF; o atendimento aos arts. 198 § 2° (limite de Saúde), 212 (limite de
Educação) e a1t. 167, III da CF (Regra de Ouro);
b) quanto aos exercícios não analisados (2016 e 2017): relativamente à LRF, o cumprimento dos arts. 23 (limites de despesa com
pessoal), 52 (publicações do RREO) e 55, §2º(publicações do RGF) da LRF; o atendimento aos arts. 198 § 2º (limite de Saúde), 212
(limite de Educação) e 167, III (Regra de Ouro) da CF;
c) relativamente ao cumprimento do art. 11 (cumprimento das competências tributárias) o Tribunal de Contas do Estado do Pará
certificou qne as receitas próprias do Estado, realizadas nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018 refletem o desempenho do Estado
na arrecadação de tributos de sua competência; e
d) quanto ao exercício em curso (2018), relativamente à LRF, conforme dados e informações apresentados no Relatório Resumido da
Execução Orçamentária- RREO 2° bimestre de 2018, o Estado do Pará atende ao determinado nos seguintes artigos: 12, §2° (Limite
das receitas de Operações de Crédito em Relação às despesas de capital); 23 (Despesas com Pessoal em Relação à Receita Corrente
Líquida no Exercício de 2017); 11, 12, 13 e 14 (Pleno exercício da competência tributária); 51 e 52 (RREO, 2º bimestre de 2018); e
55, §2º da LRF (publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal).
15.

No entanto, com relação às despesas com pessoal (art. 23 da LRF), esclareceu a STN que:
"18. Relativamente às despesas com pessoal, verificou,se na Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), de
14/06/2018 (SEI 0794216), que aquele órgão segue a orientação disposta na Resolução nº 16.769/2003-TCE/PA (SEI 1014172), que
autoriza a exclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a folha de pagamentos dos servidores estaduais do cômputo
~as despesas de pessoal. Dessa forma, na referida certidão é atestado que, seguindo o contido na Resolução supracitada, os poderes e
Orgãos do Estado do Pará não extrapolaram os seus respectivos limites máximos ara astos com essoal nos terceiros uadrimestres
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19. De outra fonna, o Estado do Pará apresentou na aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo" do SADIPEM a apuração das
despesas de pessoal do 1º quadrimestre de 2018 para cada poder e órgão (SEI 1002338, tls. 17-23) seguindo o disposto na LRF e no
Manual de Demonstrativos Fiscai.s (MDF) da STN, onde as despesas com o IRRF são consideradas na apuração da despesa de
pessoal. Conforme essa apuração, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios descumpriram o limite máximo
para essa despesa em relação à RCL.
20. Adicionalmente, o Estado do Pará encaminhou quadros demonstrativos com as despesas de pessoal dos Poderes e Órgãos, em
posições quadrimestrais, desde o 2° quadrimestre de 2016 até o 1º quadrimestre de 2018 (SEI 0826727), onde são consideradas as
despesas com o IRRF nas despesas de pessoal. Conforme esses quadros, verifica-se que a Assembleia Legislativa e o Tribunal de
Contas dos Municípios descumpriram o limite máximo dessa despesa em relação à RCL em todo referido período, não atendendo,
portanto, ao art. 23, combinado com o art. 66, ambos da LRF, pois extrapolaram sistematicamente os limites de despesas com pessoal
nos últimos seis quadrimestres.
21. Assim, diante do descumprimento de limites de despesa com pessoal observado por esta Secretaria e considerado que o exercício
financeiro de 2018 é o último ano do mandato dos Chefes do Poderes Executivo e Legislativo Estadual, em deve ser observado o
disposto no § 4º do art. 23 da LRF, esta Secretaria entendeu serem aplicáveis ao Ente, de forma imediata, as sanções previstas no § 3º
do art. 23 da LRF:

"Art. 23. Se a despesa totatcom pessoal, do Poder ou órgão referido no art.20, ultrapassar os limites definidosno mesmo artigo, sem
prejuízo das medidasprevistas no art.22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos§§ 3° e 4ºdo art.169 da Constituição.
§ 1º No caso do inciso Ido§ 3º do art.169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções
quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.
§ 2º Éfacultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
l - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
Ili - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução
das despesas com pessoal.
§4º As restrições do§ 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do
último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.
(..)

70

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e
serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres." (Grifo nosso)
22. Tendo em vista a comunicação feita por esta STN acerca da impossibilidade em dar prosseguimento à análise das operações de
crédito em tramitação até que o Ente Federativo comprovasse o cumprimento dos limites de pessoal, conforme determinado pelo § 3º
do artigo 23 da LRF, este recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), obtendo tutela provisória na Ação Cível Originária (ACO)
3.133, de 21/06/2018 (SEI 0821926), em que o Ministro Relator Gilmar Mendes deferiu liminar nos seguintes termos:

"(. ..) defiro a .tutela provisória, tão somentepara que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no qué taiige aos
limites de gastos com pessoal, por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não
configure empecilho à realização de operações de crédito que envolva o Estado do Pará.
Reforço que a concessão desta liminar não significa que a União deverá necessariamente avalizar as operações, mas somente
prosseguir na análise dos demais requisitos. "
23. Diante da decisão obtida a favor do Estado, foi realizada consulta à Advocacia Geral da União (AGU), por intermédio do Oficio
SEI nº 842/2018/COPEM/SURIN/STN-MF, de 26/06/2018 (SEI 1022058), solicitando o posicionamento daquele órgão jurídico
quanto ao alcance e a força executória dessa decisão.
24. A AGU; por sua vez, expediu o Parecer de Força Executória nº 98/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 29/06/2018 (SEI 1022058),
com o seguinte posicionamento em relação aos questionamentos realizados:
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''4. Estes foram os contratos listados na petição inicial:
''O Estado do Pará está negociando 04 (quatro) contratos de empréstimo com os seguintesagentes financeiros e respectivás quantias.'
1. CAF - Corporação Andina de Fomento:US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos),correspondentes, nos dias
de hoje, a R$ /88.500.000,00 (cento e oitenta e oito milhões, quinhentos mil reais) -financiamento do Programa Munidpios
Sustentáveis - componente Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Física e Logística de Comunicação. O
empréstimo está em negociação avançada com reuniões designadas para os próximos dias 11 e 12 de junho ... (ANEXO 02)
(..)
1O. Dito isso, passa-se à análise dos questionamentos específicos sobre o tema:
a) a liminar obtida pelo Estado do Pará na ACO 3133 alcança todas as operações de crédito listadas no parágrafo 1 deste Oficio,
bem como quaisquer outras operações que vierem a ser pleiteadas pelo ente?
Em que pese a decisão em análise não tenha feito menção expressa às operações de crédito as quais teria vigência, é certo que o
pedido consignado na exordial vincula o pedido aos contratos alí listados. Sendo assim, em atenção ao princípio da vinculação ao
pedido, tem-se que a liminar obtida pelo Estado do Pará alcança tão somente os contratos referidos em sua petição inicial
(transcritos no item 4 desta man(festação). De outra forma, estar-se-ia diante de decisão extra petita.
b) considerando que foi detectada a extrapolação do limite de despesas com pessoal da Assembleia Legislativa no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato do titular do referido órgão, a decisão liminar contida na ACO 3133 também tem o condão
de afastar a aplicação do disposto no art. 23, § 4° da LRF?
Por força da decisão em apreço, o ente central está impedido de aplicar as restrições relativas ao descumprimento dos limites de
gasto com pessoal, previstas no §3º do art. 23 da LRF. por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado do Pará. Não se tratou, destaque-se, do prazo para a eliminação do excedente de gasto, mas apenas das restrições que
decorrem do descumprimento do limite.
Sendo assim, embora o§ 4° do art. 23 da LC101/2000 não tenha sido objeto do decisum, é possível deduzir que, por decorrência
lógica, tais restrições também não poderiam ser impostas no caso de descumprimento do limite de gasto com pessoal por parte da
Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Município do Pará no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do
titular do Poder Executivo do mesmo Estado.
C 1
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25. Assim, considerando que a operação de crédito com a CAF objeto deste Parecer se encontra na relação das operações de crédito
objeto da petição do Estado, esta se encontra amparada pela decisão liminar proferida na ACO nº 3.133."
16.
A propósito, cumpre referir que, previamente à formalização da garantia da União, deverá ser verificada a manutenção da liminar proferida nos
autos da ACO 3133/STF.
Declaração do chefg do Poder Executivo do Ente quanto ao exercício não analisado e ao ent curso

17.
Consta Declaração do Chefe do Poder Executivo no SADIPEM/STN (SEI 1009976, fls. 17), quanto às contas dos exercícios não analisados e o
em curso, que o Ente cumpriu os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme determina o art. 21, IV, 'c', da Resolução n2 43, do Senado Federal.
Limite de Restos a Pagf![

18.
Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar, consoante arts. 40, §22 e 25, inciso IV, alínea c, ambos da
LRF, combinados com o disposto na alínea c do inciso II do art. 10 da RSF n2 48/2007, do Senado Federal, segundo Declaração do Chefe do Poder Executivo
(SEI 1009976, fl. 22), o Ente não contrairá, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente
dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito (item 32 do
supramencionado Parecer SEI N2 336/2018/COPEM/SURIN/STN/MF).

Limite de Parcerias Público-Privadas
19.
Informou a STN (item 39 de seu parecer, SEI l 025060) que, conforme declaração do Chefe do Poder Executivo no SADIPEM, o Ente não tem
contrato na modalidade Parceria Público-Privada.
Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Ente

20.
A Procuradoria-Geral do Estado emitiu Parecer 258/2018, de 27 de junho de 2018 (SEI 1056736), para fim do disposto na Portaria MEFP n2
497, de 1990, alterada pela Portaria MEFP n2 650, de 1Q de outubro de 1992, em que conclui pela validade e exigibilidade das obrigações constantes da minuta
contratual.
Registro da Üf!_eração no Banco Central do Brasil

21.
A Secretaria do Tesouro Nacional informou, no item 46 do citado Parecer SEI N2 336/2018/COPEM/SURIN/STN/MF (SEI 1025060), ter
verificado que a operação de crédito sob análise está inscrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Eletrônico (ROF), do Banco
Central do Brasil - BACEN, sob o número TA834612 (SEI 1007164).

III
22.
O empréstimo será concedido pela Corporação Andina de Fomento - CAF, sendo certo que na respectiva minuta contratual foram estipuladas as
clâusulas usuais de tais operações (minutas contratuais Doe. SEI 0776025).
23 .
Foi, no mais, observado o disposto no art. 82, da Resolução n2 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.
24.
O mutuário é o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, a quem incumbe praticar ós atos de natureza financeira previstos
contratualm.ente. Compete-lhe, ainda, fazer constar, oportunamente, cm suas propostas orçamentárias, os recursos necessários ao pagamento dos compromissos
assumidos.
25.
A concessão da garantia da União para a operação de crédito em exame depende de autorização do Senado Federal, nos termos do disposto no
art. 52, inciso V da Constituição Federal, pelo que se propõe o encaminhamento do assunto à consideração do Senhor Ministro da Fazenda para que,
entendendo cabível, encaminhe a matéria para exame e final pronunciamento do Senado Federal, sob a ressalva de que, previamente à assinatura dos
instrumentos contratuais, sejam tomadas as seguintes providências: (a) comprovação do atendimento das condições prévias ao primeiro desembolso; (b)
verificação, pelo Ministério da Fazenda, do disposto no§ 5° do art. lº da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018; (c) formalização do contrato de contragarantia; e
(d) verificação da manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ACO 3133/STF em favor do Estado.
É o parecer que submeto à superior consideração

Documento assinado eletronicamente
SUELY DIB DE SOUSA E SILVA
Procuradora da Fazenda Nacional
De acordo. À aprovação do Senhor Procurador-Geral de Consultoria Fiscal e Financeira.

Documento assinado eletronicamente
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SEI/MF - 1059504 - Parecer

Coordenador-Geral

De acordo. Ao Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

Documento assinado eletronicamente
ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT
Procuradora •Geral Adjunta de Consultoria Fiscal, Financeira e Societária

Aprovo o parecer. À Secretaria-Executiva deste Ministério para posterior encaminhamento ao Gabinete do Senhor Ministro da

Fazenda.

Documento assinado eletronicamente
FABRÍCIO DA SOLLER
Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Documento assinado eletronicamente por Suely Dib de Sousa e Silva, Procurador(a) da Fazenda Nacional, em 24/08/2018, às 16:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Maíra Souza Gomes, Procurador(a)-Geral Adjunto(a} de Consultoria Fiscal, Financeira e
Societária Substituto(a), em 24/08/2018, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº

,..___ _ __,,, 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maurício Cardoso Oliva, Coordenador(a)-Geral de Operações Financeiras Externas da União, em
24/08/2018, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabrício da Soller, Procurador(a)-Geral da Fazenda Nacional, em 27/08/2018, às 17:17, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

I!]
•

~.

i':;

·
•

· A autenticidade deste documento pode ser conferida no site httR ://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo,RhP.1
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 1059504 e o código CRC F0951D06.

Referência: Processo nº 17944. 101 797/201 8-41
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MCEX770
~- -------~-

ANALISE/EFETIVACAO DE OPER. FINANCEIRAS

------------ ------------------------------

----

---------

- -

OPCOES

1 - ANALISE/EFETIVACAO DE OPER. FINANC. PENDENTES
2 - CONSULTA DE REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

INFORME A OPCAO .....
NUMERO DA OPERACAO ..
NUMERO DO ESQUEMA ...
PERIODO DE .........

ENTRA=SEGUE
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ATE
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ULTIMA PAGINA
14/08/18 09: 35
S I S C O M E X
SISBACEN EMFTN/ HOYIU
MCEX7702
TRANSACAO PCEX770 ANALISE/EFETIVACAO DE OPER. FINANC. PENDENTES
------------------ PCEX7702 - REGISTRO DE DADOS DE REFERENCIA

NUM. OPERACAO /
(C.G.C./C.P.F.)
TA834612
050548610001-76

Marque com:

TIPO OPERACAO /
NOME DO IMPORTADOR

VALOR

FINANCIADO

3611
L CRED BID/BIRD/FONPL
GOVERNO DO ESTADO DO PARA

50.000.000,00

'C' P/ CONSULTA

ENTER=SEGUE
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REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

MCEX577A

----------------------- PCEX577A - CARACTERISTICAS GERAIS--------------------1. MODALIDADE DA OPERACAO:

3611
2. MOEDA DE REGISTRO ..... : 220
3. VALOR DA OPERACAO ..... :
4. JUROS (S/N) ........... s
5. ENCARGOS

(S/N) . . . . . . . . :

NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018
L CRED BID/BIRD/FONP
CONCLUIDO
DOLAR DOS EUA
50000000,00
CERT. AVERBACAO:

s

CA/AP/CR ORIGEM:

6. TITULARES:

a} CADEMP

b) TIPO

e) VLR PARTICIPACAO

d)

DETALHAR

41193
102 DEV ESTADO/MUNICIPIO
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
905057
208 ORGAN INTERN CREDOR
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF

50000000,00

40967
300 GARANT REPUBLICA
50000000,00
RFB - MIN. DA FAZENDA - SECR. DO TESOURO NAC.

Opcao: 'X' em 'd'~mostra titular
ENTRA=SEGUE
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S I S C O M E X
14/08/2018 09:35
SISBACEN EMFTN/HOYIU
TRANSACAO PCEX770
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577B
-------------------- PCEX577B - CARACTERISTICAS DO PRINCIPAL-----------------NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24072018
CONCLUIDO
07.OBJETO DO FINANCIAMENTO
b) TECNOLOGIA/SERV.:
a) BENS .......... :
e) SEGURO CREDITO:
d) INGRESSO MOEDA .. :
50000000,00
e) ALUGUEL BASICO:
08. VLR. ANTECIPADO ....... :
a) DT.PAGAMENTO.:
b) CONDICAO:
09.VLR. A VISTA .. :
a) DT.PAGAMENTO.:
b) CONDICAO:
10. VLR. FINANCIADO:
50000000,00
a) NUM.PARCELAS:
24
(vezes)
b) PERIODICIDADE.:
6 (meses)
e) CARENCIA .... :
54
(meses)
d) PRAZO ......... :
192 (meses)
e) INIC.CONTAGEM:
(ddmmaaaa)
f) CONDICAO: 10090 ASSINATURA CONTRATO
g) VLR.PARCELA .... :
h) MULTIPLICADOR .. :
i) BASE .... :
11.VLR.RESIDUAL .... :
12.MEIO DE PAGAMENTO .... : 2 MOEDA
( Informe 'SIM' para expandir o esquema de pagamento de principal
ENTRA=SEGUE
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MCEX577C

--------------------- PCEX577C - CARACTERISTICAS DE JUROS ---~~--------------NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018
CONCLUIDO
13.
14.
15.
16.
17.

PERIODO DE JUROS ......... : 01
PRAZO VALIDADE DO PERIODO:
192
FORMA DE PAGAMENTO ....... : P
CONDICAO ................. : 10090
DT.INICIO CONTAGEM ....... :

18.
19.
20.
21.

MEIO PAGAMENTO ........... : 2
MOEDA
PERIODICIDADE ............ : 6
TAXA FIXA ................ : O
0000 (00, 0000) % ao ano
TAXA VARIAVEL ............ :
a) TAXA
b) SPREAD
e) DETALHAR (x)
2392 LIBOR-USS-6 MESES
+ 1,8500
X

Abrir proxirno periodo :
(S=sirn,N=nao)
(meses)
(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO)
ASSINATURA CONTRATO

d) CRITERIO DE SELECAO ......... :
ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
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F6=MENU
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MCEX577C

S I S C O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

--------------------- PCEX577C - CARACTERISTICAS DE JUROS

--------------------

NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018
CONCLUI DO
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PERIODO DE JUROS ......... :
PRAZO VALIDADE DO PERIODO:
FORMA DE PAGAMENTO ....... :
CONDICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . :
DT.INICIO CONTAGEM ....... :
MEIO PAGAMENTO ........... :
PERIODICIDADE ............ :
TAXA FIXA . . . . . . . . . . . . . . . . :
TAXA VARIAVEL ............ :
a) TAXA

01
192
P
10090
2
6

Abrir proximo per iodo :
(S=sim, N=nao)
(meses)
(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO)
ASSINATURA CONTRATO
MOEDA

O , 0000 (00, 0000)
b) SPREAD

% ao ano
e) DETALHAR (x)

JUSTIFICATIVA DA TAXA 2392
TAXA LIBOR SEMESTRAL ACRESCIDO DE SPREAD 1.85% SOBRE O SALDO DEVEDOR D
O EMPRESTIMO

PF3/15=RETORNA
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MCEX577D

--------------------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS-----------------NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018
CONCLUI DO

23.ENCARGO ..............
24.COD.ENCARGO ..........
25.VLR FIXO .............
26.PERCENTUAL ...........

: 1
: 1000
COMISSAO DE COMPROMI
:
:
0,3500

27.BASE ................. : 10000 28.CONDICAO DE PAGAMENTO:
7
29.DATA DE PAGAMENTO .... :
6
30.PERIODICIDADE ........ :
32
31.NUM.PARCELAS ......... :

SALDO NAO DESEMBOLSA
PERIODICAMENTE
(DDMMAAAA)

32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO:
SERÁ DE 0.35% SOBRE O SALDO NÃO DESEMBOLSADO DO EMPRESTIMO, NO VENCIME
NTO DE CADA PARCELA SEMESTRAL

ENTRA=SEGUE
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TRANSACAO PCEX770
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577D
--------------------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS-----------------NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018
CONCLUIDO

23. ENCARGO .............. : 2
OUTROS ENCARGOS
24.COD.ENCARGO .......... : 5000
25.VLR FIXO ............. :
0,8500
26.PERCENTUAL ........... :
27.BASE ................. : 10015 - VALOR TOTAL DA OPERA
PAGAMENTO UNICO
28.CONDICAO DE PAGAMENTO:
5
(DDMMAAAA)
29.DATA DE PAGAMENTO .... :
30.PERIODICIDADE ........ :
31.NUM.PARCELAS ......... :
1
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO:
SERÁ PAGO EM UMA SÓ PARCELA, 0,85% DO MONTANTE TOTAL DO CONTRATO

ENTRA=SEGUE
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MCEX577D

--------------------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS---~---~---------NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018
CONCLUI DO

23.ENCARGO ..............
24.COD.ENCARGO ..........
25.VLR FIXO .............
26.PERCENTUAL ...........

: 3
: 3025
:
:

COMISSAO DE AVALIACA
50000,00

27. BASE ................. :
28.CONDICAO DE PAGAMENTO:
5
PAGAMENTO UNICO
29.DATA DE PAGAMENTO .... :
(DDMMAAAA)
30.PERIODICIDADE ........ :
1
31.NUM.PARCELAS ......... :
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO:
SERÁ PAGO O VALOR DE USD 50000.00, NO MOMENTO DO PRIMEIRO DESEMBOLSO

ENTRA=SEGUE
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S I S C O M E X
14/08/2018 09:37
SISBACEN EMFTN/HOYIU
MCEX577J
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
TRANSACAO PCEX770
------------------ PCEX577J - REGISTRO DE DADOS COMPLEMENTARES
----------NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018
CONCLUI DO
54.INFORMACOES COMPLEMENTARES:
FINANCIMENTO COMPENSATÓRIO: DURANTE O PERÍODO DE 8 ANOS CONTADOS A PAR
TIR DA DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A CAF FINANCIARÁ 10 PON
TOSBÁSICOS ANUAIS DA TAXA DE JUROS, PASSANDO PARA 1,75%. O PRAZO DE 8
ANOS DO FINANCIAMENTO COMPENSATORIO PODERÁ SER AMPLIADO, SUJEITO AS DI
SPONIBILIDADES DESSE FUNDO E A CRITÉRIO DA CAF.
55.DADOS DE IMPOSTO DE RENDA:
a)RESPONSABILIDADE .. : 4
(l=CREDOR, 2=DEVEDOR, 3=AMBOS, 4=ISENTO)
ATENCAO: OBSERVAR O ART.880,DO DECRETO NR. 3.000,DE 26.03.1999, SOBRE REMESSA DE RENDIMENTOS PARA FORA DO PAIS.
56.DADOS DO RESPONSAVEL PELA OPERACAO - PELO DEVEDOR
NOME.: SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
CPF .. : 1430904291
CARGO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
TELEFONE: ( 091
32145570
E-MAIL: CASACIVIL@PALACIO.PA.GOV.BR
ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO

Página 21 de 267

F6=MENU

F3=RETORNA
F12=ENCERRA

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

SISBACEN EMFTN/HOYIU
TRANSACAO PCEX770

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

S I S C O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

Quarta-feira

293

14/08/2018 09:37
MCEX577R

-------------- PCEX577X - REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
--------------EXIBIR EVENTOS:
OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018
TIPO DE EVENTOS
x 4001 MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA

CONCLUI DO
CONTRATO CAMBIO SITUACAO

MARQUE SUA OPCAO COM 'X' PARA DETALHAR
---------------------------------------------------------------------- PAG.
1
ENTRA=SEGUE
F6=MENU
F9=TRANSACAO
F12=ENCERRA
F3=RETORNA
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SISBACEN EMFTN/HOYIU
ANALISE/EFETIVACAO
DE
OPER.
FINANCEIRAS
PCEX577X
TRANSACAO PCEX770
-------------------------------- DADOS DE EVENTOS --------------------------OPERACAO: TA834612 DE: CONCLUIDO
TIPO DO EVENTO .......... : 4001 - MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA
DATA DO EVENTO .......... : 9 /
7 / 2018
VALOR .. : 50000000,00
DESCRICAO DO EVENTO:
MANIFESTAÇÃO POSITIVA DO CREDOR CAF-CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO QUANT
O A NEGOCIAÇÃO DE EMPRESTIMO/ LINHA DE CREDITO JUNTO AO DEVEDOR GOVERN
O DO ESTADO DO PARÁ (CASA CIVIL) NO VALOR DE USD 50000000.00 OBJETIVAN
DO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA,
DE TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO, DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL
EM MUNICIPIOS DO ESTADO, BEM COMO APOIÁ-LOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUME
NTOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS IMPLANTADOS.

RESPONSAVEL PELO EVENTO.: SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
ENTRA=SEGUE
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CONSULTA DE OPERACAO FINANCEIRA --------------------NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018

EVENTOS NECESSARIOS PARA A CONCLUSAO DO REGISTRO:

4001

ENTRA=SEGUE
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MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA

F6=MENU

SITUACAO:
INCLUIDO

F9=TRANSACAO

Fl2=ENCERRA

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

296

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SISBACEN EMFTN/HOYIU
TRANSACAO PCEX770
-----------------------

21 Novembro 2018

14/08/2018 09:38
S I S C O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
NCEX577O
CONSULTA DE OPERACAO FINANCEIRA --------------------NUMERO DA OPERACAO: TA834612 DE: 24/07/2018

EVENTOS NECESSARIOS PARA GERACAO DE ESQUEMA DEFINITIVO:

EVENTO:
7001
6012

ENTRA=SEGUE
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MrNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

PARECER SEI Nº 336/2018/COPEM/SURIN/STN-MF

Operação contratual externa (com garantia da União) entre o Estado duPará e a
Corporação Andina de Fomento, no valor de US$ 50.000.000,00.
Recursos destinados ao financiamento do Programa Municípios Sustentáveis do
Estado do Pará.
VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES E CONCESSÃO DE
GARANTIA DA UNIÃO

Processo SEI nº 17944.101797/2018-41

1.
Trata o presente parecer da solicitação feita pelo Estado do Pará para a verificação do cumprimento dos limites e condições necessários à contratação de
operação de crédito com a Corporação Andina de Fomento - CAF e de pedido de concessão de garantia da União, nos termos da Lei Complementar n" 101, de
04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 (RSF) nº 43/2001 e da Resolução do Senado Federal nº 48/2007
(RSF) nº 48/2007, com as seguintes características (SEI 1002338):
• Valor da operação: US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos EUA);
• Destinação dos recursos: Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará;
• Juros: Taxa Libor Semestral acrescido de spread a ser definido na data da assinatura do contrato. Nos primeiros 8 anos de vigência <lo contrato, a CÂF se
obriga a financiar O, 10% a.a. da taxa de juros;
• Atualização monetária: Variação cambial ;
• Liberação: US$ 18.263.236,00 em 2018; US$ 14.857.500,00 em 2019; US$ 14.857.500,00 em 2020; e US$ 2.021.764,00 em 2021 ,
• Contrapartida: US$ 1. 168.660,00 em 2018; US$ 973.883,00 em 2019; US$ 10.227.606,00 em 2020; e US$ 129.851,00 em 2021;
• Prazo total: 192 (cento e noventa e dois) meses;
• Prazo de carência: 54 (cinquenta e quatro) meses;
• Prazo de amortização: 138 (cento e trinta e oito) meses;
• Lei(s) autorizadora(s): Lei nº 8.574, de 14/12/2017;
• Demais encargos e comissões: Comissão de Compromisso de 0,3 5% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo. Comissão de Fintti1ciamento de
0,85% a.a. sobre o montante total contratado, pago no mais tardar no primeiro desembolso. Gastos de avaliação US$ 50.000,00 pago no mais tardar no
primeiro desembolso. Juros de mora de 2,0% a.a. acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo negociado.
2. Por intermédio do Sistema de Análise da bivida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADJPEM), de que trata a Portaria
11º 9/2017, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), foram submetidas a esta STN informações para comprovação do contido nos arts. 21 a 25 da RSF nº 43/2001 ,
sob a fonna de formulário eletrônico disponibilizado ao Ente no SADIPEM, assinado em l 0/08/2018 , pelo Chefe do Poder Executivo do Ente da Federação (SEI
1002338). Os seguintes documentos foram enviados eletronicamente como documentos anexos no SADIPEM: a. Lei Autorizadora (SEI 0390497); b. Parecer do
Órgão Jurídico (SEI 0390624); e. Parecer do Órgão Técnico (SEI 1003635); d. Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (SEI 0794216); e Quadros de
Despesas com Pessoal (SEI 0826727).

li. VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉD(TO
3. O ente interessado, em cumprimento do disposto no § 1° do art. 32, da LRF, bem como do inciso l, do art. 21, da RSF nº 43/2001, encaminhou Parecer do Órgão
Técnico (SEI l 003635), em que atestou a relação custo-beneficio e o interesse econômico social da operação. A propósito, conforme a Nota nº 436/2013 STN/COPEM, de 13/6/2013 (SEI 19~~077), é possível entender demonstrada a relação custo-beneficio nos pareceres técnicos que apresentem os beneficios de
forma qualitativa.
4. O ente interessado, em cumprimento do disposto no§ lº do art. 32, da LRF, bem como do inciso l, do art. 21, da RSF nº 43/2001 , mediante o Parecer do Órgão
Jurídico (SEI 0390624) e Declaração do Chefe do Poder Executivo efetuada no SADIPEM (SEI 1002338 fls. 17-22), atestou que cumpre os requisitos para
contratação do empréstimo e concessão da garantia ela União prescritos na citada Resolução e na Lei Complementar nº 101 /2000. Ademais, a comprovação do
cumprimento do inciso II do § 1º do art. 32 da LRF foi realizada por meio dos citados Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo, atestando a
inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da operação pleiteada.
5. De acordo com as disposições sobre a matéria, constantes das RSF nºs 40/2001 e 43/2001, foram verificados os seguintes limites quantitativos, considerando-se
o valor e os dispêndios da operação sob exame:
a. Limite referente ao art. 6º, § 1º, Inciso Ida RSF nº 43/2001 - receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital - exercício
anterior. Enquadrado, conforme quadro abaixo:

!Exercício anterior

li
i

Despesas de capital executadas do exercício anterior (SEI 0806162 fl.3)

li
1

"Inciso I. Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF • operações de crédito nulas)"

1

1

"Inciso H - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

1
.

"Inciso III - Inversões financeiras na forma

de participação acionária em empresas não controladas"
··-
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'l_,....
Receitas de operações de crédito do exercício anterior (SEI 0806162 fl.2)

li
;

i

ARO , e-ontratada e não paga, do exercício anterior

1

i

;

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada

1

i

b. Limite referente ao art. 6º, § 1º, Inciso II da RSF nº 43/2001 - receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital - exercício
corrente. Enquadrado, conforme quadro abaixo:
. ..

·-·

····-··

i
1
1

Exercício corrente

1

i

Despesas de capital previstas no orçamento (SEI 1008393)
1

"Inciso I - Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"
....,

.... ------

···-

il

i

"Inciso II - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"
"Inciso 111 - Inversões financeiras na fmma de participação acionária em empresas não controladas"
...

..

.....

-·

11

.....

t

iDespesa de capital do exercício ajustadas
Liberações de crédito já programadas (SEI 1009976 fl. 26)

1

Liberação da operação pleiteada (SEI 1009976 fl.26)

!i

!Liberações ajustadas

!I
e. Limite referente ao art. 7º, Inciso Ida RSF nº 43/2001 - montante global das operações realizadas em um exercício financeiro (MGA) em relação à
receita corrente líquida (RCL). Enquadrado, confonne quadro abaixo:

RI

11

Desembolso Anual (R$)

1

Operação pleiteada

Projeção da RCL (R$)

MGA/RCL(%)

Percentual do limite de en

Liberações programadas
.........................

I

!

2018 1

70.419.385 ,37

2019

57 .287.548,5011

870.665.677, 1311

l 8.678.500.837,531I

4,971

BI

57.287.548,5011

256.973.122,0911

l 8.922.158.462,7911

1,66!

i

7.795.517,6311

1

l

2021

li

1.482.960.570,58

18.437.980.752,76

8,42i

'i

i
;

i

19. 168.994.557,1911

52.614.765,1311

0,32f
1

· EJI

o,ooll

i1

12.152.861,321I

19.419.050.583,261I

0,061
i

* Projeção da RCL pela taxa média de /,30448/700% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.
d. Limite referente ao art. 7º Inciso II da RSF nº 43/2001 - comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos (CAED) em relação à
RCL. Enquadrado, conforme quadro abaixo:

R

1=====O=p=e=r=aç=ã=o=p=l=ei=te=a=:=ao=m=pr=o=m=e=t=im=~"i[="=___=A=~=u=a=l(=R=$=:=e=m=a=is=O=p=er=a=ço=_
l=1
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il
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5.806.985, 1sll

636.143.845, 10J.I

18.922.158.462,791.'

!!1i===========7.=85=9=.2=9=2,=5=;61,,,,.1i=·=========6=1=0.=69=0=.1=6=1,==;33il,,,:=I·==============;i=====
il
.
.
19.168.994.557,191
1

\ 2022 J\:===============8.=1=3o=•·7=6=7=,8=]7!:=I===========6=•3=5.=19=9=.1=1=9,=o=ioll:==================1=9=.4=19=·=º5=0=.5=8=3,=21=; :=======

E!I

23.907.818,5011

646.255.915,8611

19.672.368.544,431

23.230.258,0411

786.380.380,9911

l 9.928.990.992,051

22.552.693,7311

555. 134.1s2,12II

20.1s8.96Lm2,541

21.875.129,4211

524.469.289,9011

20.452.322.334,631

2027

21.197.565,llil

434.645.542,4811

20.719.119.136,711

2028

20.520.000,8~1

375.024.383,0411

20.989.396.254,241

19.842.436A911

362.552.289,0211

2 L263. l 99.087,321
2L540.573•. 628,251

2024

E]
12030

li

19.164.872, 1811

345.887.061,8511

12031

li

18.539.160,6611

320. l71 .639,2 1

1

B:l:=I=====================17=.8=0=9.=74=3===,551:=I============3=0=1=.7=07=.3==8=6,=10=:l:I=·

21.821.566.469,311

·=•=· =
. ·.=-·..=-..=·-..=-·

\ 2033

il

El

l 7.132.179,2411

·. . .·· •·····.

·l·~··~~~:5. ~9~.~.111....

=. =--=====2=2=.1==0=6.=22==4=·8=10=,=ssi:=al=======

245.905.443,5911

.... ., ........... ,

236.602.373,4411 ............. ,

22.394.596A67,d
~=====
..........-....

1

22.686.729.880,481~1= = = = =
Média até 2027

:li

Percentual do Limite de Endividamento até 2027 : 1
Média até o término daoperação :I\
Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação: 1..........

* Projeção da RCL pela taxa média de 1,304481700% de crescimento do PIB nos ú/timos8 anos.
e. Limite referente ao art. 7º, Inciso Til da RSF nº 43/2001 - relação entre a Dívida Consolidada Líquida (I>CL) e a RCL. Enquadrado, conforme quadro
abaixo:

!Receita Corrente Líquida (RCL)
Fívida Consolidada Líquida (DCL)
k)perações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação
lvalor da operação pleiteada
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'Saldo total da dívida líquida/RCL

!Limite da DCL/RCL

i

rercentual do limite de endividamento

1

6.
Salientamos que a projeção da RCL constante nas alíneas "c" e "d" do item anterior tem como base a RCL do Demonstrativo da Receita Corrente
Líquida (RREO - 3º Bimestre de 2018), homologado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi (SEI 1008393 fl.3).
Adicionalmente, assinalamos que os dados referentes à relação DCL/RCL (alínea "e" do item anterior) têm como fonte o Demonstrativo da Dívida Consolidada
Líquida (RGF - 1º Quadrimestre de 2018), homologado no Siconfi (SEI 0806482, fl. 5).
7. Considerando as alterações introduzidas pela RSF nº 36/2009, que alterou a RSF nº 43/2001, o limite a que se refere o item "d" foi calculado para (i) todos os
exercícios financeiros em que há pagamentos previstos da operação pretendida; e, quando o prazo de amortização supera 2027, para (ii) os exercícios financeiros em
que há pagamentos até 31 de dezembro de 2027, sendo considerado para fins de verificação de limites o pe1íodo que resultou no cálculo mais benéfico para o Ente.
Dessa forma, considerou-se o comprometimento anual de 2,51 %, relativo ao período de 2018-2034.
8.

Relativamente ao cumprimento dos limites estabelecidos nas R.SF nº 40 e 43, de 2001, registramos:
a.
b.
c.
d.
e.

Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital (exercício anterior): Enquadrado;
Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital (exercício corrente): Enquadrado;
MGNRCL menor que 16%: Enquadrado;
CAED/RCL menor que 11 ,5%: Enquadrado;
DCL/RCL menor que 2: Enquadrado.

9. Nos termos do§ 1° do art. 32 da RSF nº 43/2001, a comprovação do cumprimento dos requisitos de que tratam o art. 16 e o inciso VIII do art. 21, da RSF nº
43/2001, passou a ser responsabilidade da instituição financeira ou do contratante, conforme seja o caso, por ocasião da assinatura do contrato, não havendo mais
verificação prévia destes requisitos por parte da STN. Ademais, também deverá ser observada a adimplência relativa a precatórios, requisito tratado no artigo 97, §
1O, inciso IV, e no artigo 104, parágrafo único, ambos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT.
1O. No que concerne ao art. 21, inciso IV, da RSF nº 43/2001, a Certidão do Tribunal de Contas competente (SEI 0794216) atestou o cumprimento pelo Ente do
disposto na LRF relativamente ao último exercício analisado (2015), aos exercícios não analisados (2016 e 2017) e ao exercício em curso (2018), à exceção do art.
52 da LRF, referente à publicação do RREO 3º bimestre de 2018. A PGFN entende, por meio do Parecer PGFN/CAF/Nº 520/201 O, que a verificação da publicação
do RREO pode ser feita pelo SISTN (atualmente substituído pelo Siconfi), sendo desnecessária a emissão de nova Certidão do Tribunal de Contas competente para
demonstrar a publicação do relatório, tendo em vista que, in verbis:
"Ora, se o cumprimento da obrigação de publicar os relatórios pode ser verificado por toda sociedade, certamente também o será pelo órgão consulente,
que, conforme consta na consulta, é o responsável pela sua homologação no SISTN. "

11. Ademais, a Nota Técnica nº 144/2017/COPEM/SURJN/STN/MF-DF, de 14/12/2017 (1038077 fls. 14-17 ), que revisa os procedimentos internos relativos à
verificação do cumprimento do art. 52 e do art. 55, § 2º da LRF, estabelece o seguinte:
"14. Para demonstrar nos autos do processo administrativo o m eio pelo qual se apurou a publicação do relatório não especificado na certidão do Tribunal de
Contas competente, nos termos do disposto no item 16 do Parecer PGFNICAFINº 520/2010, deverá ser inserido o Histórico do SICONF!, ou outro documento
que lhe faça as vezes, como meio de comprovação da publicação dos relatórios faltantes."

12. Dessa forma, tendo em vista que o RREO do 3° bimestre de 2018 do Ente pleiteante encontra-se devidamente publicado no Siconfi (SEI 1008227), a ausência
de ateste mencionada no parágrafo I Odeste Parecer não foi considerada óbice à contratação da operação pleiteada na presente análise.
13. Em consonância com o disposto na Portaria STN nº 896, de 31/10/2017, a qual estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fi scais dos entes da
Federação por meio do Siconfi, verificamos mediante o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC (SEI 1005164), que o ente
homologou as informações constantes da referida Portaria.
14. Em atendimento aos prece itos da Portaria STN nº 756, de 18/12/2015, o Ente inseriu e final izou as informações relativas às dívidas púb licas interna e externa de
que tratam o § 4° do art. 32 da LRF e o art. 27 da RSF nº 43/2001 med iante o preench imento do Cadastro da Dívida Púb lica (COP) no SADIPEM (SEI 1008514).
15.Quanto ao atendimento do art. 51 da LRF, considera-se que o Estado encami nhou suas contas ao Poder Executivo da União (SEI 1005164).
16 . .Em relação à adimplência finance ira com a União quanto aos financiame ntos e refi nanciamentos concedidos e às garantias honradas, o Ente encontra-se
adimplente nesta data conforme consulta ao Sistema de Acompanhamento de Haveres de Estados e Municíp ios (SAHEM), instituído por meio da Po1taria do
Ministério da Fazenda nº 106, de 28/03/20 12, e disponível no endereço sahem.tesouro.gov.br (SEI 1005098).
17. Em consulta à relação de mutuários da União - situação em 14/06/2018 (SEI 0804783), verificou-se que o Ente consta da relação de haveres controlados pela
Coordenação-Geral de Haveres Financeiros (COAFI). Em decorrência disso, consultou-se a Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e
Municípios (COREM), que, conforme Memorando SEI nº 39/2018/GEAFI I/COREM/SURIN/STN/MF DF, de 05/07/2018 (SEI 0859434), atestou que a operação
em análise não constitui violação dos acordos de refinanciamento firmados com a União, nos termos do inciso IV do art. 5° da RSF nº 43/2001. Informação válida
até 30/09/2018.
0

DESPESA DE PESSOAL

18. Relativamente às despesas com pessoal, verificou-se na Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), de 14/06/2018 (SEI 0794216), que aquele
órgão segue a orientação disposta na Resolução nº 16. 769/2003-TCE/PA (SEI 1O14172), que autoriza a exclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
a folha de pagamentos dos servidores estaduais do cômputo das despesas de pessoal. Dessa forma, na referida certidão é atestado que, seguindo o contido na
Resolução supracitada, os poderes e Órgãos do Estado do Pará não extrapolaram os seus respectivos limites máximos para gastos com pessoal nos terceiros
quadrimestres de 2015, 2016 e 2017, além do 1° quadrimestre de 2018.
19. De outra forma, o Estado do Pará apresentou na aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo" do SADIPEM a apuração das despesas de pessoal do 1º
quadrimestre de 2018 para cada poder e órgão (SEI 1002338, fls. 17-23) seguindo o disposto na LRF e no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) da STN, onde
as despesas com o IRRF são consideradas na apuração da despesa de pessoal. Conforme essa apuração, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas dos
Municípios descumpriram o limite máximo para essa despesa em relação à RCL.
20. Adicionalmente, o Estado do Pará encaminhou quadros demonstrativos com as despesas de pessoal dos Poderes e Órgãos, em posições quadrimestrais, desde o
2° quadrimestre de 2016 até o 1º quadrimestre de 2018 (SEI 0826727), onde são consideradas as despesas com ô IRRF nas despesas de pessoal. Conforn1e esses
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referido período, não atendendo, portanto, ao art. 23, combinado com o art. 66, ambos da LRF, pois extrapolaram sistematicamente os limites de despesas com
pessoal nos últimos seis quadrimestres.
21. Assim, diante do descumprimento de limites de despesa com pessoal observado por esta Secretaria e considerado que o exercício financeiro de 2018 é o último
ano do mandato dos Chefes do Poderes Executivo e Legislativo Estadual, em deve ser observado o disposto no § 4° do art 23 da LRF, esta Secretaria entendeu
serem aplicáveis ao Ente, de forma imediata, as sanções previstas no § 3º do art. 23 da LRF:
"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art.20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das
medidasprevistas no art.22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro,
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos§§ 3° e 4ºdo art.169 da Constituição.
§ 1º No caso do inciso Ido § 3º do art.169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos
valores a eles atribuídos.
§ 2° Éfacultada a redução temporária da_jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com
pessoal.

§4º As restrições do§ 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos
titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.
(..)

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real bai.xo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB)
nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres." (Grifo nosso)
22. Tendo em vista a comunicação feita por esta STN acerca da impossibilidade em dar prosseguimento à análise das operações de crédito em tramitação até que o
Ente Federativo comprovasse o cumprimento dos limites de pessoal, confonne determinado pelo § 3º do artigo 23 da LRF, este recorreu ao Supremo Tribunal
Federal (STF), obtendo tutela provisória na Ação Cível Originária (ACO) 3,133, de 21/06/2018 (SEI 0821926), em que o Ministro Relator Gilmar Mendes deferiu
liminar nos seguintes termos:

"(...) de.firo a tutela provisória, tão somente para que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange aos limites de gastos com
pessoal, por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não configure empecilho à realização de
operações de crédito que envolva o Estado do Pará.
Reforço que a concessão desta liminar não sign/fica que a União deverá necessariamente avalizar as operações, mas somente prosseguir na análise dos
demais requisitos. "
23. Diante da decisão obtida a favor do Estado, foi realizada cónsulta à Advocacia Geral da União (AGU), por intermédio do Oficio SEI nº
842/20 I 8/COPEM/SURIN/STN-MF, de 26/06/2018 (SEI 1022058), solicitando o posicionamento daquele órgão jurídico quanto ao alcance e a força executória
dessa decisão.
24. A AGU, por sua vez, expediu o Parecer de Força Executória nº 98/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 29/06/2018 (SEI 1022058), com o seguinte posicionamento
em relação aos questionamentos realizados:
"4. Estes foram os contratos listados na petição inicial:
"O Estado do Pará está negociando 04 (quatro) contratos de empréstimo com os seguintes agente.i/flnanceiros e respectivas quantias:
/. CAF - Corporação Andina de Fomento: US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos), correspo,identes, nos dias de hoje, a R$
188.500. 000, 00 (cento e oitenta e oito milhões, quinhentos mil reais) -financiamento do Programa Municípios Sustentáveis - componente Saneamento
Básico, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Física e Logística de Comunicação. O empréstimo está em negociação avançada com reuniões designadas
para os próximos dias lf e 12 de junho ... (ANEXO 02)
(...)

1O. Dito isso, passa-se à análise dos questionamentos espec(ficos sobN; o tema:
a) a liminar obtida pelo Estado do Pará na ACO3133 alcança todas as operações de crédito listadas no parágrafo 1 desteOficio, hem corno quaisquer
outras operações que vierem a ser pleiteadas pelo ente?
Em que pese a decisão em análise não tenha feito menção expressa às operações de crédito as quais teria vigência, é certo que o pedido consignado na
exordial vincula o pedido aos contratos alí listados. Sendo assim, em atenção ao princípio da vinculação ao pedido, tem-se que a liminar obtida pelo Estado
do Pará alcança tão somente os contratos referidos em sua petição inicial (transcritos no item 4 desta manifestação). De outra forma, estar-se-ia diante de
decisão extra petita.
b) considerando que foi detectada a extrapolação do limite de despesas com pessoal da Assembleia Legislativa no primeiro quadrimestre do último ano do
mandato do titular do referido órgão, a decisão liminar contida na ACO 3133 também tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 23, § 4º da
LRF?
Por força da decisão em apreço, o ente central está impedido de aplicar as restrições te/ativas ao descumprimento dos limites de gasto com pessoal, previstas
no §3º do art. 23 da LRF, por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Não se tratou, destaque-se, do
prazo para a eliminação do excedente de gasto, mas apenas das restrições que decorrem do descumprimento do limite.
Sendo assim, embora o§ 4º do art. 23 da LC 101/2000 não tenha sido objeto do decisum, é possível deduzir que, por decorrência lógica, tais restrições
também não poderiam ser impostas no caso de descumprimento do limite de gasto com pessoal por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contai
dos Município do Pará no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do titular do Poder Executivo do mesmo Estado.
(.. ..)

12. Ante o exposto, concluo que a decisão liminar proferida na ação civil originária nº 3.133 tem/orça executória e deve ser cumprida nos termos deste
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25. Assim, considerando que a operação de crédito com a CAF objeto deste Parecer se encontra na relação das operações de crédito objeto da petição do Estado, esta
se encontra amparada pela decisão liminar proferida na ACO nº 3.133.

III. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO
26. No que se refere aos aspectos atinentes à concessão da garantia da União, dispostos na LRF, nas Resoluções do Senado Federal nº 40/2001, 43/2001 e 48/2007 e
na Portaria MEFP nº 497/1990, este parecer trata estritamente:
a. da verificação do cumprimento, pelo interessado, dos requisitos legais e normativos obrigatórios para a obtenção da garantia da União indicados na seção
111.1; e
b. da instrução do processo relativamente a seus riscos e demais informações indicadas na seção III.2 , considerada subsídio necessário para que o Secretário
do Tesouro Nacional se manifeste expressa e conclusivamente, de acordo com sua avaliação, sobre a oportunidade e conveniência da concessão da garantia da
União, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional.

111.l - REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS PARA CONCESSÃO DA GARANTIA DA UNIÃO
27. Entende-se que a verificação do cumprimento dos arts. 10, II, "c", e 11, parágrafo único, "j" e "I", da RSF nº 48/2007 , foi realizada e atendida no item "li.
VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" deste Parecer.
RECOMENDAÇÃO DA COFIEX
28. A Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), por meio da Resolução nº 01/0128 (SEI 0416086) de 20/12/2017, autorizou a preparação do programa com
financiamento no valor de até US$ 50.000.000,00, provenientes da Corporação Andina de Fomento - CAF, com contrapartida de no mínimo US$ 12.500.000,00.
DÍVIDA MOBILIÁRIA
29. Relativamente à observância do limite da dívida mobiliária do Ente garantido, conforme estabelecido no art. 10, inciso II, alínea "c" da RSF nº 48/2007, é de se
informar que, até a presente data, o Senado Federal, no âmbito de sua competência constitucional, ainda não dispôs sobre os limites da referida dívida mobiliária de
estados, municípios e Distrito Federal. Entretanto, conforme definido nas RSF nº 40/2001 e 43/2001 , a dívida pública consolidada inclui a dívida mobiliária, tendo
sido o limite da primeira atestado no parágrafo 5º deste Parecer.
OPERAÇÕES POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
30. No que tange ao limite referente às operações por antecipação de receita orçamentária, verificou-se, a partir do Demonstrativo das Operações de Crédito
constante do RGF do 1° quadrimestre de 2018 (SEI 0806482, fl. 13), que o Ente não possui valores contratados em operações dessa natureza.
RESTOS A PAGAR
31. Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar, consoante artigos 40, §2° e 25, inciso IV, alínea e, ambos da LRF,
combinados com o disposto na alínea "c" do inciso II do art. 10 da RSF nº 48/2007, é entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme
exarado no Parecer PGFN/COF nº 468/2008, que tais limites referem-se, exclusivamente, ao art. 42 da LRF, único limite legal existente para tal efeito. O referido
art. 42 dispõe o seguinte:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
· para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o fina l do exercício.
32. Dessa forma, segundo Declaração do Chefe do Poder Executivo (SEI 1002338, fl. 22), o Ente não contrairá, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato,
obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito.
INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA E NO PLANO PLURIANUAL
33. A Declaração do Chefe do Poder Executivo, assinada digita lmente no SADIPEM em 20/06/20 18 (SEI 1002338 , fls. 20-28), informa que a operação em questão
está inserida no Plano Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 2016-20 19, estabelecido pela Lei estadual nº 8.335, de 29/12/2015. A declaração citada informa
a inda que constam da Lei estadual nº 8.587, de 28/12/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2018, dotações necessárias e
suficientes para a execução do Programa em te la, quanto ao ingresso dos recursos, ao pagamento dos encargos e ao aporte de contrapartida.
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - CONTRATAÇÃO E CONTRAGARANTIAS
34. A Lei estadual nº 8.574, de 14/12/2017 (SEI 0390497), autoriza o Poder Executivo a contratar a presente operação de crédito e a vincular, como contragarantias à
garantia da União, às cotas de repartição constitucional previstas nos artigos .157 e 159, complementadas pelas receitas próprias estabelecidas no artigo 155, nos
tcnn os do § 4º do artigo 167, todos da Constitu ição Federal, bem como outras garantias cm direito admitidas.
GASTOS MÍNIMOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO
35. O Tribunal de Contas competente, mediante Certidão emitida em 14/06/2018 (SEI 0794216), atestou para os exercícios de 2016 e 2017 o cumprimento do artigo
198 da Constituição Federal. Adicionalmente, a mesma Certidão atestou para o exercício de 2017 o cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal. Ademais, o
Chefe do Poder Executivo, em Declaração preenchida e assinada eletronicamente no SADIPEM, atestou o cumprimento dos artigos citados para o exercício de 2017
(SEI 1002338, fls. 21-22).
EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
36. Sobre o cumprimento do art. 11 da LRF relativo aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, a Certidão do Tribunal de Contas competente informa que houve
pleno cumprimento das competências tributárias pelo Ente (SEI 0794216).
DESPESAS COM PESSOAL
37. Relativamente às despesas com pessoal, entende-se atendido o requisito legal conforme análise constante nos parágrafos 18 a 25 deste parecer.
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
38. A Lei nº 11.079/2004, alterada pela Lei nº 12.766/2012, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP) no âmbito dos
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, estabelece, em seu art. 28, que a União não poderá conceder garantia aos demais entes caso a
SOJTI?

das desoesas de caráter
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exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos I O (dez) anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos
exercícios.
39. A esse respeito, o Ente atesta no SADIPEM, por meio da Declaração do Chefe do Poder Executivo, de 10/08/2018 , que não fim1ou, até aquela data, contrato na
modalidade de PPP (SEI 1002338, fl. 22), o que corrobora a infonnação constante em seu RREO relativo ao 3° bimestre de 2018 (SEI 1008393, fl. 5-7).
LIMITE PARA A UNIÃO CONCEDER GARANTIAS
40. Quanto à observância do limite para a União conceder garantias, é de se infonnar que há margem para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro do
limite estabelecido no artigo 9º da RSF nº 48/2007. Confonnc as informações contidas no Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores do Relatório de
Gestão Fiscal da União relativo ao 1° quadrimestre de 2018 (SEI 0804771 fl. 8), o saldo total das garantias concedidas pela União encontra-se em 38,26% da RCL.
CAPACIDADE DE PAGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL
41. Para o cumprimento do art. 23, inciso Ida RSF nº 43/2001, foi realizada a análise da capacidade de pagamento do pleiteante à garantia, segundo a metodologia
estabelecida na Portaria MF nº 501/2017, utilizando os conceitos e procedimentos definidos na Portaria STN nº 1.049/2017. Conforme consignado na Nota Técnica
nº 73/2018/GEAFT V/COREM/SURfN/STN/MF-D F, de 05/07/2018 (SEI 0851028, fl s. 2-11 ), a capacidade de pagamento do Ente foi classificada em "B". Essa
classificação atendeu ao requisito previsto no inciso Ido a1tigo 11 da Portaria MF nº 501 /2017, necessário para a continuidade da análise do Pedido de Verificação
dos Limites e Condições da operação de crédito, no âmbito da STN, e também atendeu, conforme o inciso I do artigo 12 da Portaria MF nº 50I/2017. A operação de
crédito de que trata este parecer atende, portanto, a um dos requisitos para elegibilidade da operação de crédito à concessão de garantia da União.
CONTRAGARANTIAS À GARANTIA DA UNIÃO
42. Em cumprimento ao art. 40, § 1º da LRF, e art. 10, inciso III, da RSF Nº 48, foi realizada pela COAFI a análise da suficiência das contragarnntias à garantia da
União, segundo a metodologia estabelecida na Portaria MF nº 501/2017. Conforme informação consignada no Memorando SEI n" 51/2018/GECEM
1/COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 15/08/2018 (SEI 1020499, fls. 2-8), as contragarantias oferecidas pelo Ente são consideradas suficientes para ressarcir a União,
caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação.
CUSTO-BENEFÍCIO, CONDIÇÕES FINANCEIRAS e FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO
43. Entende-se que o Parecer Técnico (SEI l 003635), cm e-onfonnidadc com a Nota nº 436/2013-STN/COPEM (SEI 1038077 fls .1-2), juntamente com os dados
básicos e as abas "Dados Complementares" e "Cronograma Financeiro" preenchidas no SADIPEM (SEI l 002338, fls. 2, 8-1 O), atendem ao disposto nos incisos V e
VI do art. 3° da Portaria MF 497/1990.
ADIMPLÊNCIA COM A UNIÃO
44. Em relação à adimplência financeira com a União, cumpre infonnar que, na presente data, o Ente se encontra adimplente, confom1e já mencionado no parágrafo
16 deste parecer.
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
45. Quanto à adimplência do ente relativamente ao pagamento de precatórios, em atendimento ao disposto no art. 97 , inciso IV, alínea a, e no a1i. 104, Parágrafo
Único, ambos do ADCT, a verificação da adimplência deverá ser feita por ocasião da assinatura do contrato de garantia.
REGISTRO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - ROF
46. Verificou-se que a operação de crédito sob análise está inscrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Eletrônico (ROF) nº TA834612
(SEI 1007164).
CUSTO EFETIVO DA OPERAÇÃO
47. A Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública - CODIP, tendo em vista o disposto 110 Capítulo III da Portaria MF 501/2017, manifestou-se
favoravelmente quanto ao custo da operação, por meio do Memorando SEI nº 77/2018/GEOPE/CODIP/SUD IP/STN-MF (SEI 0884723, fls. 5, 3-4), de 13/07/2018.
O custo efetivo da operação foi apurado em 5,05% a.a. para uma duration de 8,35 anos. Considerada a mesma duration, o custo de captação estimado para emissões
da União em dólares é de 5,73% a.a., portanto, superior ao custo efetivo calculado para a operação. Nessa condição, não há restrição para eventual inclusão de
cláusula contratual que permita a securitização da operação de crédito, confonne deliberação do Grupo Estratégico do Comitê de Garantias da STN registrada na ata
de sua 11" Reunião (SEI 1023556).
MINUTAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE GARANTIA
48. Em atendimento ao art. 3°, VIII, da Portaria MEFP nº 497/1990, estão presentes no processo as minutas do contrato de financiamento (SEI 0776025) e de
garantia (SEI 0776025 fls. 33-36).
ATRASOS E HONRAS DE AVAL
49. Tendo em vista o disposto nos incisos I e II do artigo 13 da Portaria MF 501/2017, foi realizada consulta ao Relatório Semanal de Honras de Aval, emitido pela
Gerência de Controle de Obrigações da Dívida Pública (GECOD) da Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública (CODIV), com posição em 17/08/2018 (SEI
1002409), cm que foi verificado não haver, cm nome do Estado do Pará, registro referente à honra de garantia pela União a operações de crédito por este realizadas
ou registro de pagamentos em atraso de parcelas de operação de crédito com garantia da União que sejam impeditivos a concessão de garantia da União a novos
contratos de financiamento do Ente.
111.2 - INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RISCOS PARA O TESOURO NACIONAL

ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
50. Encontram-se no processo as minutas do contrato de empréstimo (SEI 0776025), das Condições Gerais do contrato (SEI 0776025 fls.11-27) e do contrato de
garantia (SEI 0776025, fls . 33-36) referentes à operação pleiteada. Em relação aos riscos para o Tesouro Nacional, destacam-se os pontos abaixo, os quais refletem
condições normalmente aceitas pelo Ministério da Fazenda em operações com organismos multilaterais.

Prazo e condições para o primeiro desembolso
51. As condições prévias aos desembolsos do referido contrato estão discriminadas na Cláusula Sétima das Condições Particulares (SEI 0776025 , fl. 2) e na Cláusula
5 das Condições Gerais (SEI 0776025 fls.16-17). O Estado do Pará terá um prazo de até6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso. Registre-se que o
Governo Federal exige que as instituições credoras de operações de crédito externo de entes subnacionais informem o cumprimento substancial das condições
prévias ao primeiro desembolso por parte dos mutuários como condicionante à assinatura dos contratos. Tal exigência minimiza os riscos para o Tesouro Nacional ,
uma vez que possibilita ao Ente iniciar a execução do projeto logo após a fonnali zação do contrato de empréstimo e, com isso, não incorrer em pagamento
desnecessário de comissão de comnromisso
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52. A minuta do contrato prevê circunstâncias em que o CAF terá direito de declarar o vencimento antecipado da dívida por razões financeiras e não-financeiras,
conforme estabelecido na Cláusula 18 das Condições Gerais (SEI 0776025, fls. 20-21) combinada com a Cláusula 16 e com a Cláusula 17 (a) do mesmo documento
(SEI 0776025, fl 20). Cabe destacar que na Cláusula 16, combinada com a Cláusula 18, das Condições Gerais (SEI 0776025, fls. 20-21) é prevista a inadimplência
cruzada (cross default) com outros contratos do Ente com a CAF.
53. A respeito destas hipóteses, cumpre informar que a STN acompanha o pagamento de todos os empréstimos garantidos pela União, de forma a evitar que seja
declarado O vencimento antecipado de uma dívida pelo não pagamento de uma obrigação financeira. No entanto, a respeito das hipóteses de vencimento antecipado
por razões não-financeiras, cumpre informar que tal risco não é gerenciável por parte da STN.
54. Cabe esclarecer, também, que a CAF acompanha periodicamente a execução dos projetos a fim de assegurar-lhes o desenvolvimento satisfatório. Também exige
que os mutuários apresentem relatórios com relação à execução dos projetos em seus aspectos técnicos e financeiros. No entanto, cumpre informar que a STN não
acompanha a execução dos projetos.
AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE GARANTIAS
55. Em 21/12/2015, mediante a Portaria STN nº 763, foi instituído, no âmbito do Tesouro Nacional, o Comitê de Garantias, fórum colegiado interno que tem como
objetivo subsidiar a atuação da STN no que se refere à concessão de garantias da União. A Portaria STN nº 109, de 25/02/2016, aprovou o regimento interno do
referido Comitê, atribuindo a seus Grupos Técnicos a avaliação técnica e a deliberação acerca da admissibilidade dos pleitos de concessão de garantia.
56. O Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da STN entendeu, em sua sa Reunião Extraordinária, ocorrida em 05/05/2016 (SEI 1024644),
que, até que haja definição sobre procedimentos em atendimento ao Art. 40 do Rl-CGR, as operações externas, financiadas por Organismos Multilaterais, que
tenham contragarantias suficientes, tenham Capacidade de Pagamento A, B ou C* (C* somente com pronunciamento favorável do Secretário do Tesouro Nacional,
conforme art. 9° da Portaria MF nº 306/2012), e cumpram os demais limites e condições da legislação, confmme análise da COPEM, estão recomendadas,
condicionadas à manifestação favorável da Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública (CODIP) quanto ao custo de cada operação individualmente.
57. Cabe esclarecer que a Portaria MF nº 306/2012 foi revogada pela Portaria MFnº 501/2017, em que foi definido, no inciso Ido art. 12, que são elegíveis à
concessão de garantia da União, relativamente ao risco do Tesouro Nacional, operações de crédito que, além de atenderem aos artigos 7° e 9º daquela Portaria, sejam
pleiteadas por Unidade da Federação que tenha capacidade de pagamento calculada e classificada em A ou B.
58. Por sua vez, a CODIP manifestou-se favoravelmente quanto ao custo da operação, conforme informação consignada no Memorando SEI nº
77/2018/GEOPE/CODIP/SUDIP/STN/MF-DF, de 13/07/2018 (SEI 0884723, fls. 5, 3-4), para verificação do atendimento ao art. 9º da Portaria MF nº 50 l /2007.
59. Assim, considerando a classificação "B" da capacidade de pagamento do Estado do Pará, conforme Portaria MF nº 501/2017, bem como a manifestação
favorável da CODIP, a operação em análise é elegível à garantia da União nos terrnos da deliberação da 5ª Reunião Extraordinária do Grupo Técnico e do inciso II
do art. 12 da Portaria MF nº 50l/2017.
60. Registre-se que em 23/05/2018 foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional nº O1, de
10/04/2018, com previsão, em seu artigo Iº, de vedação à concessão de garantia da União à operação de crédito cujo contrato de financiamento contenha cláusula
com previsão de vencimento antecipado decorrente de inadimplência ou descumprimento de obrigação do mutuário em outros contratos de financiamento que não
sejam garantidos pela União, com vigência a partir de sua publicação.
61. Tal vedação teria por consequência impactar as cláusulas contratuais da presente operação de crédito relatadas na seção "Vencimento antecipado da dívida e
cross default" deste Parecer. Entretanto, na 16ª Reunião do Grupo Estratégico do referido Comitê ocorrida em 28/05/2018, o colegiado decidiu pela revogação da
citada Resolução, conforrne ata juntada ao processo no docurnento (SEI 1024418). Assim, não há impedimento para a celebração do contrato da presente operação
de crédito.
REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 159/2017
62. Em 22 de maio de 2017, foi publicada a Lei Complementar - LC nº 159, de 19 de maio de 2017, que institui o Regime de Recupernção Fiscal - RRF dos estados
e do Distrito Federal - DF. Dentre os dispositivos constantes dessa LC, destaca-se o artigo 17, o qual, em suma, impede a União de executar contragarantias, durante
a vigência do RRF, em caso de inadimplência em operações de crédito que sejam por esta garantidas e que foram contratadas anteriormente à homologação do
pedido de adesão do ente ao referido Regime.
63. Ao estabelecer esse mecanismo, o mencionado artigo implica em uma elevação dos riscos a que o Tesouro Nacional está sujeito ao conceder garantia em
operações de crédito de estados e Distrito Federal após a publicação da citada Lei Complementar, caso da operação de crédito objeto deste Parecer. Assim, faz-se
relevante salientar que a concessão da garantia da União para o presente caso eleva o montante total de dívidas garantidas que podem vir a ser honradas pela União
sem a execução imediata da contragarantia, nos termos do artigo 17 da citada Lei Complementar, caso o ente tomador do recurso faça adesão ao RRF.
64. Ainda no que tange ao RRF, o art. 13, inciso III, da Portaria MF nº 501/2017, veda a concessão de garantia da União a novos contratos de financiamento de entes
que apresentarem elevado risco de aderir ao Regi1tle de Recuperação Fiscal, verificado mediante o atingimento cumulativo de pelo menos 90% dos três requisitos
constantes nos incisos l, II e III, do caput do art. 3° da LC nº 159/2017. De acordo com o Memorando nº 11 /2018/CORFI/SURIN/STN-MF (SEI 1024440, tls. 2-3), a
CORFI apurou que o único Estado com elevado risco de adesão ao RRF seria o Estado de Minas Gerais. Dessa forrna, a operação emcóhlento não se enquadra na
vedação do citado inciso III do artigo 13 da Portaria MF nº 501/2017.
IV. CONCLUSÃO
65. Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a verificação dos limites e condições constantes da RSF n6 43/2001, o Ente
CUMPRE, por força de decisão judicial, os requisitos prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o art. 32 da LRF, amparado pela Tutela
Provisória na Ação Cível Originária 3.133, de 21/06/2018 (SEI 0821926 e SEI 1022343), e pelo Parecer de Força Executória nº 98/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU, de
29/06/2018 (SEI 1022058 fls. 5-37).
66. Em relação à garantia da União, tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, entende-se que o Ente CUMPRE, por força de decisão
judicial, amparado pela Tutela Provisória na Ação Cível Originária 3.133, de 21/06/2018 (SEI 0821926 e SEI 1022343), e pelo Parecer de Força Executória nº
98/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 29/06/2018 (SEI 1022058 tls. 5-37), os requisitos legais e normativos apontados na seção III.I, necessários para a obtenção da
garantia da União, que fica condicionada:
a. ao cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso;
b. à verificação, pelo Ministério da Fazenda, do disposto no§ 5º do art. Iº da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018; e
e. à formalização do respectivo contrato de contragarantia.
67. Ressalte-se que deverá ser observado o disposto no inciso VI do artigo 21 da RSF nº 43/200 l e no § 4º do artigo l O da RSF nº 48/2007.
68. Considerando o disposto no§ 1º, do art. 1º, da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018, o prazo de validade da verificação de limites e condições para contratação da
operação de crédito e para a concessão de garantia pela União é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir de 22/08/2018, uma vez que o cálculo dos limites
a que se referem os incisos I, II e III do art. 7º da RSF nº 43/2001 resultou em percentuais de comprometimento inferiores a 80%. Entretanto, caso a operação não
seja contratada até 31/12/2018 e o referido prazo de validade esteja vigente, será necessária análise complementar desta STN, nos terrnos do § 2º do art. l º da
Portaria MF nº 151, de 12/04/2018.
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69. Encaminhe-se o presente pleito para manifestação conclusiva do Secretário do Tesouro Nacional, acerca da oportunidade e conveniência da concessão da
garantia da União, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, nos termos do art. 6°, 1, "a" da Portaria MEFP n" 497/1990.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Ho Yiu Cheng

Auditora Federal de Finanças e Controle

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.
Documento assinado eletronicamente
Helena Cristina Dill
Coordenadora de Operações de Crédito de Estados e Municípios, substituta

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.
Documento assinado eletronicamente
Renato da Motta Andrade Neto
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Secretário do Tesouro Nacional.
Documento assinado eletronicamente
Pricilla Maria Santana
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Em relação à manifestação sobre oportunidade, conveniência e viabilidade, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, da garantia orá analisada,
entendo que a presente operação de crédito deva receber a garantia da União. Encaminhe-se o processo à l'rocuradoria-Gernl da Fazenda Nacional - PGFN para as
providências de sua alçada

Documento assinado eletronicamente
Mansueto Facundo de Almeida Júnior
Secretário do Tesouro Nacional
Documento assinado eletronicamente por Ho Viu Cheng, Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 22/08/2018, às i0:04, conforme horário Oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539. de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helena Cristina Dill, Coordenador(a) - Substítuto(a), em 22/08/2018, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. Gº, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Coordenador(a)-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios, em
22/08/2018, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pricilla Maria Santana, Subsecretário(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais, em 22/08/2018, às 10:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6é, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mansueto Facundo de Almeida Junior, Secretário(a) do Tesouro Nacional, em 23/08/2018, às 15:59, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site httR://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo.Rhp_l
1

acao-docurnento conferir&id orgao acesso externo=0. informando o código verificador 1025060 e o código CRC 0SODC1A2.

SEI n" 1025060

Referência: Processo n" 17944.1O1797/2018-41

Página 34 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

https://sei .fazenda .gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao _ origem=arvore_ vi sua lizar&id _ documento= 1196787&infra_si...

9/9

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

306

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SEI/MF • 1015460 • Memorando

21 Novembro 2018

https://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri ...

Memorando SEI nº 51/2018/GECEM I/COAFI/SURIN/STN-MF

Ao Senhor Coordenador-Geral da COPEM

Assunto: Cálculo de suficiência de contragarantia. Portaria nº 501, de 23/11/2017. Estado do Pará.
Referência: Ao responder
l 7944.102038/2018-04.

este

Memorando,

favor

indicar

expressamente

o

Processo

nº

1.
Referimo-nos ao Memorando SEI nº 377, por meio do qual foi solicitada, nos termos do
art. 7° da Portaria nº 501, de 23/11/2017, a verificação do cumprimento dos requisitos necessários à
obtenção da garantia da União para operações de crédito pleiteadas pelo Estado do Pará, tendo em vista a
atualização no SADIPEM dos cronogramas financeiros das operações de crédito a serem contratadas com
a Corporação Andina de Fomento (Processo 17944.101797/2018-41) e com o New Development
Bank (Processo 17944.101798/2018-96), ocorrida após a manifestação desta Coordenação-Geral feita
pelo Memorando SEI nº 41/2018/GECEM I/COAFI/SURIN/STN-MF, de 05/07/2018.

2.
Assim, com a atualização informada, de acordo com a metodologia presente na Portaria em
questão, têm-se, para o ente federativo nas operações citadas:
a) Margem

R$ 12.768.753.518,53

b) OG

R$

42.594.049,16

3.
Assim, tendo em vista que o valor da 'Margem' é superior ao valor da 'OG', são
consideradas suficientes as contragarantias oferecidas nos termos do art. 7º da Portaria nº 50l/2017 pelo
Estado do Pará.
4.
Ademais, cabe salientar que a atual análise está posicionada nesta data, sendo subsidiada
por dados de receitas pertencentes ao Balanço Anual referente ao ano de 2017, extraído 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 obtidas do SADIPEM. As taxas de
câmbio utilizadas na conversão para reais de operação em moeda estrangeira seguiram as orientações
contidas no art. 7° da Portaria nº 501/2017 e no art. 2° da Portaria nº l.049/2017.

5.
Da mesrna forma, 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.

Anexos:
I - [MARGEM e OG] (SEI nº 1015460).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente
DENIS DO PRADO NETTO
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Coordenador-Geral de Haveres Financeiros

_____

.,

Documento assinado eletronicamente por Denis do Prado Netto, Coordenador(a)-Geral de
Haveres Financeiros, em 15/08/2018, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

li
·

.

·

I!],

.

· A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br
/sei/controlador externo. php ?acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0,
informando o código verificador 1015460 e o código CRC 60333B66.

Referência: Processo nº 17944.102038/2018-04.
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CÁLCULO DA MARGEM DE CONTRAGARANTIA
ENTE:

;"',

•,'tt.

0••

:.·:º<

"'Ê,stâbi'ffp.Pár~r p,::

VERSÃO BALANÇO:
VERSÃO RREO:

Balanço Anual (DCA}

Balanço Anual (DCA) de 2017
RECEITAS PRÓPRIAS

10.669.644.260, 79

1.1.1.2.07.00.00
1.1.1.3.02.00.00
1.1.1.2.05.00.00

ITCD

2'5;:];9({633;40:

ICMS

5.614.599,91
2~177$:027,46,
6.498. 793 .069, 76

IPVA

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

1.7.2.1.01.01.00
1. 7.2 .1.01.12.00
1.1.1.2.04.00.00
3.2.00.00.00.00
4.6.00.00.00.00
3.3.20.00.00.00
3.3.30.00.00.00
3.3.40.00.00.00
3.3.41.00.00.00
3.3.45.00.00.00
3.3.46.00.00.00

FPE
IPI EXPORTAÇÃO (UF)
IRRF

DESPESA COM SERVIÇO DA DÍVIDA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

-º-·º-º-·º-º-·º-º-- TRANSFERÊNCIASLEGAIS
CONSTITUCIONAIS E

3-·3-·5
3.3.60.00.00.00
3.3.70.00.00.00
3.3.71.00.00.00
3.3. 73.00.00.00
3.3.74.00.00.00
3.3.75 .00.00.00
3.3.76.00.00.00
3.3.80.00.00.00

i---

Margem

12. 768. 753.518,53

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 62 bimestre de 2017
RECEITAS PRÓPRIAS
10.669.545.986,57
Total dos últimos 12
meses

ICMS
1PV A

. ./ t(1!JJ~SJjt7;ª~JS!f
.. ~. ·. ~ s: :":,28,1:S;J:12'4~;64

ITCD

·..

2S:t@êf893,54

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
Total dos últimos 12
moc:.oc
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Serviço da Dívida Interna

até o Bimestre (b)

Serviço da Dívida Externa

até o Bimestre (b)
Total dos últimos 12
meses

309

Transferências da LC nº 87 /1996

Despesas Empenhadas

Despesas Empenhadas

Quarta-feira

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Transferências Constitucionais e Legais

Margem
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CÁLCULO DA OPERAÇÃO COM GARANTIA (OG}
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Operação nº 2

Operação nº 3

Identificação da operação de

tificação da operação de
ito (nº e/ou credor):

Identificação da operação de
crédito (nº e/ou credor):

crédito (nº e/ou credor):

eda da operação:
r do contrato (em dólares
EUA):

Moeda da operação:
Valor do contrato (em dólares
dos EUA) :

Valor do contrato (em dólares
dos EUA):

a de câmbio (R$/USD):
a da taxa de câmbio

Taxa de câmbio (R$/USD):
Data da taxa de câmbio

Taxa de câmbio (R$/USD):
Data da taxa de câmbio

/USD):
ai de reembolsos (em
1ares dos EUA):
eiro ano de reembolso:
mo ano de reembolso:
. de anos de reembolso:

(R$/USD):
Total de reembolsos (em

(R$/USD):
Total de reembolsos (em

dólares dos EUA):
Primeiro ano de reembolso:
Último ano de reembolso:
Qtd. de anos de reembolso :

dólares dos EUA):
Primeiro ano de reembolso:
Último ano de reembolso:
Qtd. de anos de reembolso:

ai de reembolso em reais:
mbolso médio(R$):

Total de reembolso em reais:
Reembolso médio(R$):

Total de reembolso em reais:
Reembolso médio(R$):

Moeda da operação:

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

311

NEW DEVELOPMENT BANK - 17944.101798/2018-96

ANO

CONTRAPARTIDA

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Total:
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AMORTIZAÇÃO

1.250.000,00 15.000.000,00
6.875.000,00 20.000.000,00
3.125.000,00 10.000.000,00
1.250.000,00 5.000.000,00

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12.500.000,00 50.000.000,00

o
o
o

o
o
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,63
50.000.000,00

JUROS, DEMAIS
ENCARGOS E COMISSÕES

229.948,44
1.293.607,29
1.771.747,05
1.987.558,85
2.003.064,24
1.931.858,65
1.764.936,63
1.598.014,61
1.431.092,59
1.264.170,57
1.097 .248,55
930.326,53
763.404,51
609.195,24
429.560,47
262.638,45
95.716,44
19.464.089,11

TOTAL DE
REEMBOLSOS

229.948,44
1.293.607,29
1.771.747,05
1.987.558,85
2.003.064,24
6.098.525,32
5.931.603,30
5.764.681,28
5.597.759,26
5.430.837,24
5.263.915,22
5.096.993,20
4.930.071,18
4.775.861,91
4.596.227,14
4.429.305,12
4.262.383,07
69.464.089,11

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.
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ANO

CONTRAPARTIDA

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Total:
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LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

1.250.000,00 15.000.000,00
6.875.000,00 20.000.000,00
3.125.000,00 10.000.000,00
1.250.000,00 5.000.000,00

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12.500.000,00 50.000.000,00

o
o
o
o
o
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,63
50.000.000,00

JUROS, DEMAIS
ENCARGOS E COMISSÕES

229.948,44
1.293.607,29
1.771.747,05
1.987.558,85
2.003.064,24
1.931.858,65
1. 764.936,63
1.598.014,61
1.431.092,59
1.264.170,57
1.097.248,55
930.326,53
763.404,51
609.195,24
429.560,47
262.638,45
95.716,44
19.464.089,11

TOTAL DE
REEMBOLSOS

229.948,44
1.293.607,29
1.771.747,05
1.987.558,85
2.003.064,24
6.098.525,32
5.931.603,30
5.764.681,28
5.597.759,26
5.430.837,24
5.263.915,22
5.096.993,20
4.930.071,18
4.775.861,91
4.596.227,14
4.429.305,12
4.262.383,07
69.464.089,11

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.
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Memorando SEI nº 77/2018/GEOPFJCODIP/SUDIP/S1N-MF

Ao Senhor Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Assunto: Análise de Custo - Operação de crédito de interesse do Estado do Pará com a Corporação
Andina de Fomento - CAF.
1.
Referimo-nos ao Memorando nº 292/2018/COPEM/SURIN/S1N/MF-DF (SEI nº 0802697),
de 27/06/2018, o qual solicita manifestação desta Coordenação-Geral acerca do custo da operação de crédito
pleiteada pelo Estado do Pará com a Corporação Andina de Fomento - CAF, no valor de US$
50.000.000,00 (cinquenta milliões de dólares).

2.
Após efetuar a análise, encontramos um custo efetivo para a operação de 5,05% a.a.,
comduration de 8,35 anos , com base nas informações fornecidas pela COPEM.
3.
Informamos que o custo de captação estimado para emissões da União em dólares, com
mesma duration, é de 5,73% a.a., superior ao custo efetivo calculado para a operação.
4.

Deste modo, sob a análise de estrita responsabilidade dessa Coordenação-Geral, não vemos

óbice à contratação sob as condições financeiras propostas.
5.

Anexo, segue o fluxo de pagamentos da operação (SEI nº 0877113).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente

LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA
Coordenador-Geral da CODIP

w.-.----""'

li
•

[!],

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Vital Nunes Pereira,
Coordenador(a)-Geral de Operações da Dívida Pública, em 13/07/2018,
às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6°, §
1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

[!] A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
· http://sei.fazenda.gov .br/sei/co ntro lado r externo .php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o
· código verificador 0877156 e o código CRC FC8C4FBD.

Referência: Processo nº 17944.105241 /201 8-24.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios
Gerência de análise e acompanhamento Fiscal dos Estados, Distrito Federal e Municípios

Nota Técnica SEI nº 73/2018/GEAFI V/COREM/SURIN/STN-MF

Assunto: Estado do Pará.
Análise da Capacidade de Pagamento- Portarias MF nº 501 de 23 de novembro de 2017, STN nº 1.049, de 13 de dezembro de 2017.
Senhor Coordenador-Geral da COPEM,

1.
Com a finalização da avaliação preliminar de metas e compromissos dos Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal de 2017, novos números foram
apurados para o cálculo da capacidade de pagamento do Estado do Pará, conforme o § 4° do Art. 2° da Portaria STN nº 1.049/17. Sendo assim, a presente Nota tem
por objetivo apresentar a classificação final da capacidade de pagamento do Estado do Pará para o exercício de 2018.

I - METODOLOGIA DE ANÁLISE
2.
A presente Nota de análise da capacidade de pagamento segue a metodologia estabelecida na Portaria MF nº 501 de 23/11 / 17 e os conceitos e
procedimentos definidos na Portaria STN nº 1.049 de 13/12/2017. Nesse sentido, a classificação final da capacidade de pagamento é determinada com base na
análise dos seguintes indicadores econômico-financeiros:
1 - Endividamento;
II - Poupança Corrente; e

UI - Liquidez.
3.
Como fontes de informação para o cálculo da capacidade de pagamento foram utilizados os números apurados no processo da avaliação preliminar
dos cumprimentos de metas e compromissos do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF), de acordo com o§ 4º do Art. 2° da Portaria STN nº 1.049/17.
4.
As informações utilizadas no cálculo dos indicadores da análise da capacidade de pagamento devem observar os conceitos e definições do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e do anexo da Portaria STN nº 1.049/17. Os ajustes necessários à
adequação das informações obtidas na forma do parágrafo anterior aos conceitos e definições aplicáveis ao processo de análise da capacidade de pagamento estão
descritos no Anexo desta Nota.
5.
A cada indicador econômico-financeiro, foi atribuída uma letra - A, B ou C - que representa a classificação parcial do ente naquele indicador,
conforme o enquadramento nas faixas de valores da tabela, apresentado no art. 2º da Portaria MF 501 / 17.
INDICADOR

Endividamento

SIGLA

DC

FAIXAS DE VALORES

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

DC<60%

A

60%:C::DC < 150%

B

DC?: 150%

e

PC<90%
Poupança Corrente

Liquidez

PC

.·

90%:C:: PC < 95%

B

PC ?: 95%

c

IL< 1

A

IL?: 1

e

IL

6.
A classificação final da capacidade de pagamento do ente foi obtida a partir da combinação das classificações parciais dos três indicadores, conforme
a tabela no art. 3º da Portaria MF nº 501 / 17.
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO INDICADOR
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO

ENDIVIDAMENTO

POUPANÇA CORRENTE

A

A

A

B

A

A

LIQUIDEZ

e

A

A

A

B

A

B

B

A

e
e

B

A

e

c

A

B

D

e

Demais combinações de classificações parciais

II - DO CÁLCULO DOS INDICADORES
7.
A seguir são apresentados os valores apurados para cada um dos indicadores necessários à capacidade de pagamento do Estado do Pará, confom1.e
dispõem a Portaria MF nº 501/17, e a Portaria S'fN nº 1.049/2017, e as orientações, conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (MCASP) e no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aplicados à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e no Anexo da
Portaria STN nº 1.049/2017.
Cálculo da Classificação da Capacidade de Pagamento
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8.
O cálculo da classificação da situação fiscal associada ao risco de crédito do Estado foi realizado tendo por base os números apurados no processo da
avaliação preliminar dos cumprimentos de metas e compromissos do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) de 2017, de acordo com o § 4º do Art. 2º da
Portaria STN nº 1.049/17.
9.
Em decorrência do uso dos conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) e no Anexo da Portaria STN nº 1.049/2017, para os anos de 2015e2016, as fontes de informação utilizadas podem ter sofrido ajustes
e, por isso, podem haver divergências entre os números utilizados nesta análise e as informações que foram publicadas pelo ente em seus Balanços, RGFs e RREOs.
Os ajustes eventualmente realizados são detalhados no documento "Anexo I - Ajustes e Justificativas" anexo desta Nota Técnica

10.

Indicador 1- Endividamento (DC): Divida Consolidada Bruta/ Receita Corrente Líquida
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Dívida Consolidada Bruta
J 1.
A Dívida Consolidada Bruta corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas
etn 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.

12.
Conforme apurada na avaliação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF), a Dívida Consolidada Bruta do Estado era de R$
3.546.090.353,67.
Quanto à Receita Corrente Líquida - RCL

13.
A Receita Corrente Líquida (RCL) corresponde às receitas correntes deduzidas da Contribuição para Plano de Previdência do Servidor, da
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários e Dedução da Receita para Formação do FUNDEB.
14.
Conforme apurada na avaliação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF), a Receita Corrente Líquida do Estado era de R$
l 8.023.423.322,30.
15.
A tabela a seguir apresenta a memória de cálculo do indicador de endividamento, bem como sua classificação fiscal parcial, obtida conforme o art. 2º
da Portaria MF nº 1.049/2017.
Valores
DC

R$ 3.546.090.353,67

RCL

R$ 18.023.423.322,30

Indicador

Classificação Parcial

19,67%

A

Indicador II - Poupança Corrente: Despesas Correntes/ Receitas Correntes Ajustadas
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Despesas Correntes - DCO

16.
O item Despesas Correntes corresponde aos gastos orçamentários de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por
exemplo: despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia,
telefone etc. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades.
Desconsidera as perdas líquidas com o FUNDEB.
Quanto à Receita Corrente Ajustada - RCA

17.
O item Receitas Correntes Ajustadas corresponde às receitas orçamentárias, receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuana,
industrial, de servi~os e outras e, ainda, as provenientes de recursos monetários recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a
atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. Deverão ser incluídas as receitas correntes intraorçamentárias, o retomo dos recursos do FUNDEB e
deduzidas as restituições de receitas, a dedução da receita para formação do FUNDEB e outras deduções de receitas correntes.
18.
Dados os valores de Despesas Correntes e Receitas Correntes Ajustadas apresentados acima, a tabela a seguir demonstra o cálculo do indicador
Poupança Corrente, além da classificação parcial do indicador, obtidos conforme §3º do art. 1º e o art. 2° da Portaria STN nº 1.049/2017.
2015

2016

2017

Peso

0,2

0,3

0,5

DCO

R$ 18.836.417 .336,51

R$ 19.983.000.733,00

R$ 20.912.126.734,75

RCA

R$ 20.977.689.249,02

R$ 22.331.187.171 ,90

R$ 22.709.550.800,80

Indicador

Classificação Parcial

90,85%

B

Indicador III- Líquidez: Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa Bruta
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto às Obrigações Financeiras e Disponibilidade de Caixa Bruta

19.
O item Obrigações Financeiras corresponde às obrigações presentes que, por força de lei ou de outro instrumento, devem ser extintas até o final do
exercício financeiro de referência do demonstrativo. Incluem os restos a pagar liquidados e não pagos do exercício e todos os restos a pagar de exercícios anteriores.
Serão consideradas apenas os valores sem vinculação específica, ou seja, com alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer
finalidades.
20.
O item Disponibilidade de Caixa Bruta corresponde aos ativos de alta liquidez como Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras
Disponibilidades Financeiras. Serão consideradas apenas os valores sem vinculação específica, ou seja, com alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos,
para atender a quaisquer finalidades .
21.

Os valores apurados para o cálculo do indicador de Liquidez estão dispostos nos quadros apresentados a seguir:
Total dos Recursos Não Vinculados
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R$ 350.021.755,90
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22.
A tabela a seguir apresenta a memória de cálculo do indicador de liquidez (IL) , bem como sua classificação fiscal parcial, obtida conforme o art. 2º da
Portaria STN nº 1.049/2017.
Valores
OF

R$ 350.021 .755 ,90

DCB

R$ 1.023.603 .386,23

Indicador

Classificação Parcial

34,20%

A

Classificação Final da Capacidade de Pagamento

23.
A tabela a seguir demonstra as classificações parciais dos três indicadores utilizados para a classificação final da capacidade de pagamento, conforme
dispõe o art. 3º da Portaria STN nº 1.049/2017:
Indicador

Classificação Parcial

Endividamento (DC)

Classificação Final

A

Poupança Corrente (PC)

B

Liquidez (IL)

B

A

II - RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS
24.

A classificação final da capacidade de pagamento do Estado do Pará é "B".

25.
A classificação apurada nesta Nota permanece válida até que seja realizada a avaliação definitiva do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, no
dia 30 de setembro de cada exercício.
26.
Conforme Portaria STN nº 763/15, compete ao Comitê de Análise de Garantias (CGR) as avaliações técnicas dos pleitos de concessão de garantia. E,
nos termos do regimento interno do Comitê de Análise de Garantias (CGR), aprovado pela Portaria STN nº 109, de 25 de fevereiro de 2016, compete à COREM a
"análise da capacidade de pagamento e do risco de crédito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (art. 6°) e manifestar voto e posicionar-se em relação
aos itens da pauta do CGR (art. 28 a 30).
27.
Visando subsidiar deliberação do CGR, o posicionamento (ou voto) da COREM é que a operação de crédito pleiteada é elegível, relativamente aos
riscos do Tesouro Nacional, para concessão de garantia da União, nos mesmos termos do disposto no art. 10 da Portaria MF nº 501/17, desde que observados todos
os demais requisitos legais para a concessão de garantia da União.
28.

Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento desta Nota à COPEM com vistas à deliberação do Grupo Técnico do CGR.

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
PAULO ERNESTO MONTEIRO GOMES

Gerente da GERAP/CORFI/COREM/STN
De acordo.

Documento assinado eletronicamente
ITANIELSON DANTAS SILVEIRA CRUZ

Coordenador da CORFI/COREM/STN

De acordo. Encaminhe-se à COPEM com vistas à deliberação do Grupo Técnico do CGR

Documento ass inado eletron icamente
LEONARDO LOBO PIRES

Coordenador-Geral da COREM/STN

Documento assinado eletronicamente por Paulo Ernesto Monteiro Gomes, Gerente, em 05/07/2018, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6•, § 1•, do Decreto n• 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Lobo Pires, Coordenador(a)-Geral de Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios, em
05/07/2018, às 19:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6•, § 1•, do Decreto n• 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ltanielson Dantas Sllveira Cruz, Coordenador(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais, em 05/07/2018, às
20:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6 9, § 1•, do Decreto o• 8 539. de 8 de outubro de 2015.
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~ acao=documento conferir&id orgao acesso externo-O. informando o código verificador 0849242 e o código CRC 9701EB66.

SEI nº 0849242

Referência: Processo nº 17944.105240/2018-80.
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ANEXó À NóTANº 73/2018/COREM/SURIN/STN/MF-DF

1. Este Anexo apresenta os procedimentos adotados no cálculo da classificação da capacidade de
pagamento do Estado do Pará, confonne dispõem a Portaria MF nº 501/17, e a Portaria STN nº
1.049/17, e as orientações, conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP) e no Manual deDemonstrativos Fiscais (MDF), aplicados à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e no Anexo da Portaria STN nº 501/17.

1. O cálculo da classificação da situação fiscal associada ao risco de crédito do Estado foi realizado
tendo por os números apurados pela avaliação de metas e compromissos do Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal de 2017, conforme o § 4° do Art. 2° da Portaria STN nº 1.049/17.
2. Em decorrência do uso dos conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP), no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e no Anexo
da Portaria STN nº 501/17 as fontes de informação utilizadas podem ter sofrido ajustes e, por isso,
podem haver divergências entre os números utilizados nesta análise e as informações que foram
publicadas pelo ente em seus Balanços, RGFs e RREOs.

Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Dívida Consolidada Bruta

3. A Dívida Consolidada Bruta corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação, 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.
4. O valor da Dívida Consolidada Bruta foi calculado confonne quadro a seguir
R$1.00

Discriminação
(~I Divida P!lbll<a Consolidada
(+) Obrl.,.,-&s Exl1:ívels à lonilo Prazo
Divida Contratual Interna
bivida Contratual Externa
+I Precatórios a oartir de ll5/f15/'1l100
f+l Demais bividas
(+) Dívida Mobiliária

20i7
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gt!rais
Espedficos
B
e

Dados publicados
A

Dados Finais
=A+B+C

o,oc

3AB(J,953.173;41

65.131.180,ZE
65,137,180.ZE

0.00

3.546.090.353,67

2.903.270.857,52

6S.i37.180,2E

o,oc

sn.682,315,89

o,oc

0,0(

o,oc

0,()(

3.480.953.173,41

o,oc
0,00

o,oc

3.546.090353,67

o.oc

o,oc

2.968.408.037, 78
571.682.315,89
0,00
0,00

O,IX

ô,()(

0,00

5. O valor da Dívida Consolidada Bruta para fins da análise da capacidade de pagamento está
divergente do valor apresentado no Anexo 2 do RGF do 3° quadrimestre de 2017. A divergência
diz respeito à dívida da empresa COSANPA, refinanciada junto à União. O Estado informou que
a empresa é não dependente, mas tem seu serviço pago com recursos do Tesouro Estadual.
Quanto à Receita Corrente Líquida - RCL

6. A Receita Corrente Líquida (RCL) corresponde às 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.

Página lde6

Página 47 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

319

7. O valor apurado para a RCL em 2017 está disposto no quadro apresentado a seguir:
R$100
2017
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Dados publicados
A

Discriminação

Gerais

Espedflcos

8

e

Dados finais
=A+B+C

( =1Receita Corrente Uqulda

111.080.B84.3li6,~

-S7.461.044,S<I

o,oc

( +) Receita Corrente

24.331.075.035,!li
2.907.989.631.'if

-57.461.044;5<1

0,00

OOI

0,00

18.023.423.322.lCI
24.273.613.991,43
2.907.989.631,5€

672.038.356.r.<:

n111

QIY

672.038.356 ,;o

588.203.828,10

o,oc

o,oc

588.203.828,lC

83.834.528,4'

O,OC

o,oc

83.834.528,49

1.9()6.103,06

o,oc

o,oc

L 9()6.103,0E

t.668.256.577,92

0,0C

o,oc

2.668.25€.577,92

( - ) Transferências Constitucionais e Leeais
1• 1Contrtb. o/Plano de Previdência do servidor
Contrib. do Servidor para o Plano de
Previdência_
Contrib. dos Militares para o Custeio das
Pensões

( - J Compensação Financ. entre Regimes
Previdência
( •) Dedução de Receita para Formaç~o do
FUNOEB

8. O ajuste geral na Receita Corrente refere-se às outras deduções de receitas correntes.
9. A tabela a seguir apresenta a memória de cálculo do indicador de endividamento, bern como sua
classificação fiscal parcial, obtida conforme o art. 2° da Portaria MF nº 501/17.
VALORES
DC

R$ 3.546.090.353,67

RCL

R$18.023.423.322,30

INDICADOR

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

19,67%

A
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Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Despesas Correntes - DCO

1O. O item Despesas Correntes corresponde aos gastos orçamentários de manutenção das atividades
dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, juros da dívida,
aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com
água, energia, telefone etc. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação
dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atívidades. Abrange as
transferências constitucionais aos Municípios e desconsidera as perdas líquidas com o FUNDEB.
11. Os valores apurados para o cálculo das Despesas Correntes nos anos de 2015, 2016 e 2017 estão
dispostos nos quadros apresentados a seguir:
R$LOO
Dados publicados
A

Discriminação

( +) Despesas Correntes

2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Específicos
B
e

o,oc

18.836.417.336,51

Dados Finais
=A+B+C
0,0(

18.836.417.336,51

R$LOO

Dados publicados
A

Discriminação

( +) Despesas Correntes

19.983.000.733,0C

2016
Ajustes para compatibillzacão dos Indicadores
Gerais
Específicos

Dados Finais
=A+B,1,C

e

B

o,oc

0,0(

19.983.000.733,0C
R$100

Dados publicados
A·

Discriminação

( +) Despesas Correntes

20.912.126.734,75

2017
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Espeóficos
8
e

o,oc

·.

Dados Finais
.:A,1,B+C
0, 0(

20.912.126.734,7'

12. Não foram realizados ajustes nesse item.
Quanto à Receita Corrente Ajustada - RCA

13. O item Receitas Correntes Ajustadas corresponde às receitas orçamentárias, receitas tributárias,
de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos monetários recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. Deverão ser incluídas
as receitas correntes intraorçamentárias, o retomo dos recursos do FUNDEB e os recursos
repassados aos Municípios, e deduzidas as restituições de receitas, a dedução da receita para
formação do FUNDEB e outras deduções de receitas correntes.
14. Os valores apurados para o cálculo das Receitas Correntes Ajustadas nos anos de 2015, 2016 e
2017 estão dispostos nos quadros apresentados a seguir:
R$100

Dados publicados
A

Discriminação

{ =)Receitas correntes

1( + )Receitas Correntes
+l

Receitas Correntes lntraorcamentárias
( · ) Dedução de Receita Para Formação do
FUNDES

1(

21.112.494.616,74
22.805.710.111,1!1
799.091.272,81
2.492.306. 767,2E

2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Gerais
Específicos
B
e

Dados Finais
=A+B+C

-134.805.367,72

0,00

-134.805.367, 7,

0,00

o,oc
o,oc

o,oc
o,oc

20.m.689.249,02
22.670.904.743,47
799.091.272,81
2.492.306. 767,21
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R$100

2016
Dados publicados

Discriminação

Ajustes para compatibilizaçã o dos Indicadores
Gerais
Específicos

A

( =)Receitas Correntes
( + )Receitas Correntes
(+}Receitas Correntes lntraorc;amentárias
( - ) Deduçãó de Receita Para Formação do
FUNDES

Dados Finais

e

B

=A+B+C

22.364.319.881,69
24.149.828.976,3(]
901.446.522, 13

-33.132.715,79

0,00

-33.132. 715, 79
0,00

0,00
0,00

22..331.187.171,90
24.116.696.260,51
901.446.522, 13

2.686.955.6:10, 74

0,00

0,00

2.686.955.610, 74
R$100

2017
Dados publicados

Discriminação

A

1 = !Receitas Correntes
(+}Receitas Correntes
(+}Receitas Correntes lntraorçamentá rias
( - ) Dedução de Receita Para Formação do
FUNDES

Ajustes para compatibilizaçã o dos Indicadores
Gerais
Específicos

Dados Finais

e

B

22.767.0U.845,3'1
24. 331.075.035, 9'l
1.104.193.387,29

-S7.461.044,S4
-57.461.044,54

2.668.256.517,92

=A+B+C

0,00

22.709.5$0,800,80
24.273.613.991,43

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2.668,256.STT,92

1.104.193.387,29

15. Os ajustes gerais realizados em 2015, 2016 e 2017 referem-se às outras deduções
de receitas
correntes.
16. Dados os valores de Despesas Correntes e Receitas Correntes Ajustadas apresentados
acima, as
tabelas a seguir demonstram o cálculo do indicador Poupança Corrente, além da classifica
ção
parcial do indicador, obtidos conforme §3º do art. 1º e o art. 2º da Portaria MF nº 501/17.
2015

2016

2017

PESO

0,2

0,3

0,5

DCO

R$ 18.836.417.336,51

R$ 19.983.000.733,00

R$ 20.912.126. 734,75

RCA

R$ 20.977.689.249,02

R$ 22.331 .187.171 ,90

R$ 22.709.550.800,80

INDICADOR

CLASSIFICAÇÃO
PARCIAL

90,85%

B
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Aspectos Considerados na Apuração
Quanto às Obrigações Financeiras e Disponibilidade de Caixa Bruta

17. O item Obrigações Financeiras corresponde às obrigações presentes que, por força de lei ou de
outro instrumento, devem ser extintas até o final do exercício financeiro de referência do
demonstrativo. Incluem os restos a pagar liquidados e não pagos do exercício e todos os restos a
pagar de exercícios anteriores. Serão consideradas apenas os valores sem vinculação específica,
ou seja, com alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer
finalidades.
18. O item Disponibilidade de Caixa Bruta corresponde aos ativos de alta liquidez con10 Caixa,
Bancos, Aplicações Financeiras e Outras Disponíbilidades Financeiras. Serão consideradas
apenas os valores sem vinculação específica, ou seja, com alocação livre entre a origem e a
aplícação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.
19. Os valores apurados para o cálculo do indicador de Liquidez estão dispostos no quadro
apresentado a seguir:

TorAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Obrigações Financeiras (OF)

R$ 350.021.755,90

Disponibilidade de Caixa Bruta (DCB)

R$ 1.023.603.386,23

20. Não foram realizados ajustes nesse item.
2 L A tabela a seguir apresenta a memória de cálculo dó indicador de liquidez (IL), bem como sua

classificação fiscal parcial, obtida conforme o art. 2° da Portaria MF d' 501/17.
VALORES

OF

R$ 350.021.755 ,90

DCB

R$ l .023 .603 .386,23

INDICADOR

CLASSlFICAÇÃO PARCIAL

34,20%

A
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22. A tabela a seguir demonstra as classificações parciais dos três indicadores utilizados para a
classificação final da capacidade de pagamento. Conforme dispõe o art. 3° da Portaria MF nº
501117, o Estado do Pará obteve a classificação B.

INDICADOR

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Endividamento (DC)

A

Poupança Corrente (PC)
Liquidez (IL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

B

B

A
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SEI/MF - 0776405 - Nota Técnica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 71/2018/COPEM/SURIN/STN-MF

Assunto: Conclusão do processo de negociação. Operação contratual externa, com garantia da União, entre o Estado do Pará e a
Corporação Andina de Fomento, no valor de US$ 50.000.000,00. Recursos destinados ao Programa Municípios Sustentáveis do Estado do
Pará.

1. Trata a presente Nota sobre a conclusão do processo de negociação das minutas contratuais relativas à operação de crédito externo, com garantia
da União, entre o Estado do Pará e a Corporação Andina de Fomento - CAF, no valor de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos
EUA), cujos recursos serão destinados ao Programa. Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.
2. A citada negociação ocorreu nos dias 12 e · 13 de junho de 2018, e foi concluída no segundo dia, na sede brasileira da Corporação Andina de
Fomento, em Brasília. Seguem as condições financeiras da operação constantes das minutas finais do contrato (SEI 0776025):

Credor: Corporação Andina de Fomento
Valor da operação: US$ 50.000.000,00
Contrapartida: US$ 12.500.000,00
Modalidade: Investimento
Prazo de desembolso: 48 meses
Prazo total: 192 meses
Carência: 54 meses
Amortização: 138 meses.
Juros: Libor de 6 meses mais spread a ser definido na data de assinatura do contrato.
Juros de mora: 2,0% a.a. acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo.
Outras despesas: Comissão de Compromisso equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos
não desembolsados do empréstimo. Comissão de Financiamento equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do montante
do empréstimo. Comissão de Avaliação equivalente a US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares).
3. De acordo com a minuta do contrato de empréstimo, a partir da data de aprovação do financiamento pela CAF, as condições financeiras
referentes a juros e as condições referentes às comissões de compromisso e de financiamento terão validade de 6 meses e 12 meses,
respectivamente (SEI 0776025 fls. 6 e 7).
4. Cabe registrar que a Lei autorizativa nº 8.574/2017, de 14 de dezembro de 2017, permitiu ao Estado do Pará a contratação de operação de
crédito externo em regime de parceria de co-financiamento junto à CAF e o New Development Bank (NDB). O processo de negociação em
epígrafe abrangeu, apenas, a parcela do financiamento junto à primeira instituição financeira citada (CAF).
ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
5. As minutas finais dos contratos de empréstimo e de garantia estão de acordo com as cláusulas usualmente aceitas pela Secretaria do Tesouro
Nacional - STN em contratos com organismos multilaterais de crédito.
6. Ressalte-se que as ações identificadas no componente 5, denominado "Gestão do Programa", do Anexo B deste contrato negociado abrangem
tanto a gestão da parcela do programa financiada pela CAF quanto aquela a ser financiada pelo NDB, conforme registrado no item 8 da Ata da
Reunião de Negociação do Contrato de Empréstimo (SEI 0776106).
CONCLUSÃO
7. Dia.nte do exposto, tendo em vista que ainda não houve a verificação dos limites e condições para concessão de garantia da União e contratação
da operação, a análise deverá ser realizada, com posterior encaminhamento de Oficio ao ente da Federação, solicitando atualização da
documentação necessária para dar prosseguimento do processo, nos termos das Resoluções do Senado Federal nº 43/2001 e nº 48/2007 e demais
requisitos legais.
À consideração superior.

Thayssa Mendes Tavares Pena

Página 53 de 267

Daniel Maniezo Barboza

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

https://sei. fazenda .gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao _origem=arvore_ visualizar&id _documento=9037 44&infra_si. . .

1/2

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

325

SEI/MF • 0776405 · Nota Técnica

24/08/2018

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral.

Marcelo Callegari Hoertel
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo.
Renato da Motta Andrade Neto
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Documento assinado eletronicamente por Thayssa Mendes Tavares Pena, Gerente de Projeto, em 15/06/2018, às 17:17, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Maniezo Barboza, Gerente Substituto(a), em 15/06/2018, às 17:30, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Callegari Hoertel, Coordenador(a), em 18/06/2018, às 07:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Coordenador(a)-Geral de Operações de Crédito de Estados e
Municípios, em 18/06/2018, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 12, do Decreto nº 8.539, de 8 de
.,__ _ _ _ outubro de 2015.

: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site httJ:1://seí.fazenda .gov.br/sei/controlador externo P-hlil
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0. informando o código verificador 0776405 e o código CRC 0280E245.

õ."'!'J~:'Elll.:

Referência: Processo nº 17944.101797/2018-41.
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SEI/MF- 0413441 - Nota Técnica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 24/2018/COPEM/SURIN/STN-MF

Assunto: Operação de crédito externo com garantia da União entre o Estado do Pará e a Corporação Andina de Fomento - CAF, no valor de US$
50.000.000,00. Recursos destinados ao financiamento do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará. Análise preliminar para fins de
negociação dos contratos. Processo nº 17944.1 O1797/2018-41.

1.
A presente Nota tem como propósito verificar o cumprimento, nos termos da Nota nº 52/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 03 de
julho de 2017 (SEI 390691 ), dos requisitos mínimos necessários para pré-negociar e negociar as minutas contratuais relativas ao pleito do Estado
do Pará para contratar operação de crédito externo, com a Corporação Andina de Fomento - CAF, cujos recursos são destinados ao Programa
Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, com as seguintes características (SEI 413357):

Valor da operação: US$ 50.000.000,00;
Destinação dos recursos: Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará;
Juros: Libor Semestral mais a taxa fixa de 1,95%;
Demais encargos e comissões: Conlissão de Compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado. Comissão de Financiamento de 0,85%
a.a. sobre o total contratado. Despesas de Avaliação US$ 50.000,00;
Atualização monetária: variação cambial;
Liberações: US$ 18.263.236,00 em 2018, US$ 14.857.500,00 em 2019, US$ 14.857.500,00 em 2020, US$ 2.021.764,00 em 2021;
Prazo total: 192 meses;
Prazo de carência: 48 meses;
Prazo de amortização: 144 meses;
Lei autorizadora: 8.574, de 14/12/2017.

2.
O Estado do Pará encaminhou por intermédio do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União,
Estados e Municípios (SADIPEM) os seguintes documentos que deverão ser encaminhados por meio eletrônico, por esta STN, à Secretaria de
Assuntos Internacionais - SEAIN/MP e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN: Lei autorizadora, Pareceres Técnico e Jurídico,
Recomendação da COFIEX nº 06/0121, Resolução da COFIEX nº 01/0128 e Certidão do Tribunal de Contas.
3.
Conforme análise preliminar realizada por esta STN, por meio da Certidão do Tribunal de Contas competente (SEI 413377), verificou-se o
cumprimento dos requisitos de gastos mínimos com saúde e educação (art. 198 e 212 da CF/88) pelo ente pleiteante.
4.
Ressalte-se que a verificação dos demais limites e condições necessários à contratação da operação de crédito e a concessão de garantia da
União, nos termos da legislação vigente, será efetuada após a conclusão da negociação das minutas contratuais.
5.
À vista do exposto, entendemos que podem ser autorizadas a pré-negociação e a negociação da presente operação. Dessa fom1a, sugere-se
o encaminhamento do oficio em anexo à SEAIN/MP (SEI 413451 ), informando a não objeção desta Secretaria para a realização das referidas
reuniões.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Luis Fernando Nakachima
Auditor Federal de Finanças e Controle

Documento assinado eletronicamente
Helena Cristina Dill
Gerente da GEPEX

De acordo. À consideração do Coordenador-geral de Operações de Crédito de Estados Municípios.

Documento assinado eletronicamente
Marcelo Callegari Hoertel
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios
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SEI/MF - 0413441 - Nota Técnica

24/08/2018

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente
Renato da Motta Andrade Neto
Coordenador-geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo.
Documento assinado eletronicamente
Pricilla Maria Santana
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

Documento assinado eletronicamente por Luis Fernando Nakachima, Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 08/03/2018, às 14:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundarnento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helena Cristina Dill, Gerente, em 08/03/2018, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Callegari Hoertel, Coordenador(a), em 08/03/2018, às 16:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicarnente por Renato da Motta Andrade Neto, Subsecretário(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais
Substituto(a), em 08/03/2018, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, corn fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de

11

outubro de 2015.

1!1

Í!i.

A autent1c1dade deste documento pode ser conferida no site httP-://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo.P-.!J.p.1
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0. informando o código verificador 0413441 e o código CRC 41158CSA.

.

Refe rência: Processo nº 17944.101797/2018-41.
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
ENTRE A
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

EO
ESTADO DO PARÁ
CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONTRATAÇÃO
Pelo presente instrumento de Contrato de Empréstimo que celebram a Corporação Andina de
Fomento, doravante denominada CAF, representada neste ato por seu Diretor Representante no
Brasil, Senhor Jaime .Ma.nuel Holguín Torres, devidamente autorizado, por uma Parte; e por outra
parte, o Estado do Pará, da RepúbHca Federativa do Brasil, doravante den.ominado "Mutuário",
representado neste. ato pelo(a) Senhor(a) [•],na qua)idade de Chefe do Poder Executivo,
devidamente autorizado(a), nos termos e condições a seguir expostos:

Considerandos
Considerando que o Mutuário solicitou à CAF um empréstimo para financiar parcialmente o
Progr~a Municípips Sustentáveis dú Estado .do Pará, dorayante denominado ''Progr~tlla'\
Considerando que ··· a CAF considerou que .o · Programa é .elegíy~.l para o fina11çiamento . e,
consequentemente, consentiu em aprovar o empréstimo em favor do Mutuário, sujeito aos termos
e condições estipulados no presente documento.
Considerando que as obrigações financeiras do Contrato serão garantidas solidariamente pela
República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", em conformidade com o
Anexo C ("Contrato de Garantia").

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do Empréstimo

De acordo com as .cláusulas do.· presente Contratode.·. Empr~sti111re .• spjeito ·. à.s c?º.1I~~~snelas
estabelecidas, a CAF se compromete a emprestar ao rvt.utuário, sob aforma de mútuo, o montante
indicado na Cláusula Segunda, e o Mutuário o aceita com a obrigação de utilizá-lo exclusivamente
para financiar o Programa a ser executado no Estado do Pará, bem como a amortizá-lo nas
condições pactuadas neste Contrato de Empréstimo.
CLÁUSULA SEGUNDA: Montante do Empréstimo
De acordo com as cláusulas do presênte Contrato, o empréstimo que a CAF concede ao Mut

~

~ ••

será de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de Dólares).

I

$ ~ y
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CLÁUSULA TERCEIRA: Prazos do Contrato de Empréstimo
O empréstimo terá um prazo total de 16 (dezesseis) anos, incluído o Prazo de Carência de 54
(cinquenta e quatro) meses, contado a partir da assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: Aplicação dos Recursos do Programa
O Mutuário concorda expressamente que os recursos do empréstimo serão destinados a financiar
unicamente gastos do Programa. incluindo os seguintes itens: (a) obras; (b) aquisição de bens e
equipamentos; (e) contratação de projetos, consultorias e serviços; (d) imprevistos; e (e) comissão
de financiamento e os gastos de avaliação dOtmpréstimo.
O Programa está descrito de forma detalhada no Anexo "B", parte integrante do presente Contrato,

CLÁUSULA QUINTA: O "Órgão Executor''
As funções do Órgão Executor, conforme indicadas no Anexo "A", ficarão sob a responsabilidade
da Casa Civil do Estado do Pará, ou outro órgão que vier a sucedê-la com atribuições similares,
por intermédio da estrutura técnico-administrativa coordenada pela Unidade de Gerenciamento do
Programa (i'UGP").

CLÁUSULA SEXTA: Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos
do Emprésti'mo
O Mutuário terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de até48
(quarenta e oito) meses para solicitar o último desembolso do empréstimo, Esses prazos serão
contados a partir da data de assinatura do presente Contrato. .

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições Especiais de Desembolso dos Recursos do Empréstimo
Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento, por parte do Mutuârfo, das
condições estabelecidas na Clausula 5 do Anexo t•A" e das condições especiais abaixo, de forma
que a CAF considere satisfatória:

A,,. Prévias ao primeiro desembolso
Apresentar;
l. Evidência de que a UGP está em operação com capacidade técnica, administrativa, social e
ambiental adequada para a execução do Programa.
2. O Manual Operativo do Programa (MOP), conforme requerido pela CAF.

B. Prévias ao início dos processos licitatôrlos dos contratos a serem financiados com
recursos CAF
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Pelo menos vinte (20) dias corridos antes de publicar cada edital de licitação, apresentar:
1. No caso de contratações de obras: (i) edital de licitação com as condições para a contratação da
respectiva obra ou grupo de obras, incluindo as especificações técnicas gerais e particulares,
bem como as ambientais e sociais, quando aplicável; (ii) estudos ambientais previstos pela
legislação brasileira, quando aplicável; e (iii) os seguintes requerimentos de acordo com cada
tipologia de obras:
1.1. No caso de obras viárias, anuência da{s) prefeitura(s) beneficiária(s) ao respectivo projeto
de engenharia.
1.2. No caso de obras de aterros sanitários, quando houver a constituição de consórcios
municipais, leis que ratificam os protocolos de intenção.
1.3. No caso de obras de infraestrutura de telecomunicações: (i) o plano diretor de tecnologia
que articule a implantação da infraestrutura para a oferta de serviços digitais na área de
influência do projeto; e (ii) o desenho da arquitetura da rede para o provimento dos
serviços de qualidade.
2. No caso da contratação da supervisão técnica. ambiental e social das obras financiadas pela
CAF, o edital de licitação e seus anexos.
3. No caso de contratações de outros serviços/consultorias ou aquisição de bens, o respectivo
edital de licitação e seus anexos.

C. Prévias ao início tisico de cada obra 011 grupo de obras financiadas pela CAF
No mínimo quinze (15) dias corridos antes do início físico de .cada obra ou grupo de obras,
apresentar:
t. As .• res~tivas •.homologações .emitidas pelo . •. Mutuário, ~.~ . qu:iis pon~te .que cada uma das
contratações, no .fünbitodo. PrC>grama, . estáem ·confqrmid,1e.co~.o.•Fpntratode E~pré~tilllO e
c.om a legislaçãobrasileirn . vigente relativa a ·. Hcitações •. e con~at;iççes. co111 . a ¾.9111inistração
PúbHca .•Apr.esertar . cópia.das .publkações realizadas; .• cópia . das iatasdej~Jgaw~rto/elll que
conste .a avaliação objetivadas propostasapresentadas: .e.cópia da adjudicação e do~ contratos
assinados.
2. Acordos assinados entre o Mutuário e os municípios beneficiários das obras, queJncluam: (i)
indicação de um técnico do município para acompanhamento da execução das obras; e (ii)
definição de responsabilidades e compromisso de alocação de recursos, oportunamente, para a
operação e manutenção das obras uma vez finalizada sua construção.
3. Cronograma atualizado de execução física e finançeir.:..
4. CópiadOf0Otr~.tº í.lSSinadode .supervisão • técnica, .ambieptal~ social.
5. Planodedesaprqptjação ereasseptamento, caso apli<;ável.
6. M:edid.í.15 .~f ger~ndamento de tráfego em áreas de influência da~ .obras, quandoapli<;~vel, cujo
conteúdo mínimo será estabelecido no MOP.
7. Cópia das autorizações ambientais vigentes aplicáveis, estabelecidas pela. legislação• nacional.
8. Ações de gestão das interferências dos serviços afetados pela obra, incluindo cronograma,
orçamentos e responsáveis.
9. Plano de comunicação e resolução de conflitos relacionados com.a execução das obras.
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D. Durante o período de desembolsos
1. Cumprir com o MOP e com as Salvaguardas Ambientais e Sociais da CAF, bem como com as
recomendações incluídas nas autorizações e/ou licenças, de acordo com as normativas
vigentes.
Apresentar:
2. Para aqueles processos licitatórios e/ou contratos iniciados anteriormente à data da assinatura
do contrato de empréstimo, apresentar evidências do cumprimento das condições prévias à
licitação e ao início de cada obra.
3. No caso de obras de aterros sanitários: (í) modelos de gestão/operação dos aterros sanitários;
(ii) plano de trabalho social para a inserção dos catadores de lixo e a valorização de resíduos
voltada à emancipação econômica de catadores; (iii) planos de minimização de resíduos
orgânicos e coleta seletiva de resíduos; (iv) linha base das emissões de gases de efeito estufa
nos lixões e aterros exístentes; (v) estudos de risco climático por seca ou enchentes; e (vi)
plano de recuperação e fechamento de lixões existentes. Os documentos a serem elaborados
devem estar alinhados às diretrfaes do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do
Estado do Pará (PEGIRS), em sua versão mais atualizada, O prazo de apresentação e o
conteúdo de cada termo de referência e cada documento final para cada aterro serão definidos
no MOP, de acordo com o cronograma e o porte do respectivo empreendimento.
4. Dentro dos 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura do contrato de empréstimo,
o Plano de Contratações e Aquisições do Programa, definido com um horizonte temporal de,
no mínimo, 18 (dezoito) meses e de acordo com os requerimentos estabelecidos no MOP.
5. Dentro de 90 (noventa) dias contados a partír do primeiro desembolso, evidência do início do
processo de contratação de uma auditoria independente de reconhecida capacidade técnica,
com o objeto de auditar a execução do Programa anualmente, durante o período de
desembolsos do empréstimo. O objeto do contrato deverá incluir, como mínimo, a verificação
dos seguintes aspectosf (i) a adequada utilização dos recursos das fontes de financiamento do
Programa; (ii) o cumprimento do contrato de empréstimo com a CAF; e (Hi) a adoção dos
procedimentos de contratação de acordo com o estipulado no contrato de empréstimo e a
legislação aplicável.
6, Evidências de; (Í) que durante o segundo semestre de cada ano foram incluídos os aportes
locais para o Programa no Projeto de Lei Orçamentaria Anual (PLOA); e (ii) até quarenta e
cinco (45) dias contados da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), dotação
orçamentária aprovada dos aportes locais para o exercício.
7, Nos momentos em que os desembolsos acumulados dos recursoJ CAF atinjam trinta por cento
(30% ), sessenta por cento (60%) e noventa pot cento (90%) do total do empréstimo, evidência
dos aportes de recursos de contrapartida local de acordo com o pari passu estabelecido no
quadro de usos e fontes do Programa.
8. Previam~nte, para análise da CAF,, qualquer modificação no escopo, custo, prazo, ou outras
ações financiadas com recursos do empréstimo.
9. Após o recebimento de cada obra ou conjunto de obras: (i) evidência do início das gestões
para a obtenção da licença ambiental de operação de cada uma delas ou outras autorizações,
conforme corresponda, de acordo com a legislação aplicável;. e (ii) um plano de operação e

f

1
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manutenção preventiva, .rotineira e corretiva para a respectiva obra ou conjunto de obras,
indicando. as atividades previstas para garantir sua conservação pelo menos durante cinco (5)
anos. O conteúdo mínimo. do plano será definido no MOP.
l O. Os seguintes relatórios do Programa, de acordo com o conteúdo especificado no MOP:
{i) Inicial, dentro dos 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura do contrato
de empréstimo.
(ii) Semestrais, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes a 30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano.
(iii) Anuais. Relatório de auditoria externa do Programa em até 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir do encerramento de cada ano fiscal. Na hipótese do primeiro desembolso
ocorrer após l º de outubro e mediante acordo entre o Mutuário e a CAF, o relatório anual
do primeiro ano poderá ser agregado ao relatório anual do ano subsequente.
(iv) Relatório de Meio Termo. A.o atingir 50% (cinquenta por cento) dos desembolsos dos
recursos do empréstimo ou aos 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do primeiro
desembolso, a CAF poderá solicitar sua apresentação.
(v) Final., no prazo de 120 (cento e vinte) dias posteriores à data do último desembolso de
recursos CAF.
(vi) Outros relatórios que a CAF razoavelmente solicite durante a execução do Programa.

CLÁUSULA OITAVA: Reembolso de Investimentos e Gastos. Reconhecimento de Recursos
de Contrapartida.

A

CAF, . apedido.< do .Muwário •. e/ou . do .·. Órgão . . Executor, . poderárealizar . . ·C>•·· re.embolso de
investirnent()S •. e.gastpsdp .Prpgnuna.efütuaclos .c om.recursoS ·. próJ.)rios, apllrtir da.data ~~aprovação
do . fi11anci.arnento gela CAF.até a . data . . do prirneirq desembolso, C<>nformç: () prçarnentodo
Progrnma ..• Es.se .r~~mbols.o .não •. poderá exceder20% (vint~p<>r cento) dototaL~oernpréstirnC>, e
será i utili~ado ·. exdpsivamen.te.·. • parai reembolsar ·. . investiment9s i ~ •. gastos •.•. ·. elegíye.is.i pela i PAF.
correspondentes a obras, bens e serviços executados que s~Jarn parte do .Programa:.(9uadrnde
Usos e Fontes Estimado do Programa - Anexo "B"). Poderão ser reconhecidos gastos com estudos
de pré-investimento realizados com antecedência de 18 (dezoito) meses da data da aprovação da
operação pela CAF.
Adidonalmente, .o Mutuário e/ou .o Órgão Executor poderá soHcitar à CAFo reconhecimento de

investin1t!ntps e .gasiosco11siderados.el~gíveis como.recursos .dç CC>ntrapatiid.i . loc:alexec::lltados em

da

obnisdq·. Pç()gr,ma realiz.tdas a.partirde .02 dejaneiro ·. de 20l8, data .de publicação
Resolução
nº 01/0128 da <Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), >até <a data do primeiro
desembolso do empréstimo.

CLÁUSULA NONA: Amortização do Empréstimo
O empréstimo será amortizado· pelo Mutuário mediante o pagamento de parcelas semestrais,
consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das

!:7ci:~~nia!ª:,:::)d;::;::r=:I:;:i•:~:a":º.'!::::,1~!~~:~~:::.•:tá

~

após

<;;)
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Havendo qualquer atraso no pagamento das parcelas de amortização antes mencionadas, a CAF
terá direito de cobrar Juros de Mora, sem prejuízo de suspender as obrigações a seu cargo e/ou
declarar vencimento antecipado do presente empréstimo, de acordo com o disposto nas Cláusulas
16 e 18 do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA: Juros 1
a) O Mutuário obriga-se a pagar semestralmente à CAF os juros sobre os saldos devedores do
principal do empréstimo à taxa anual variável que resulte da soma da taxa LIBOR para
empréstimos de 6 (seis} meses, aplicável ao período de juros, mais a margem de 1,85% (um vírgula
oitenta e cinco por cento).
Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido na Cláusula Décima Primeira das Condições
Particulares de Contratação e no item 6.1, da Cláusula 6~ do Anexo "A".
(b) Para o caso de mora, o Mutuário obriga-se a pagar à CAF1 além dos juros estabelecidos no
item anterior, 2,0% (dois por cento) anuais.
Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido no item 6.2, da Cláusula 6, do Anexo "A".
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Financiamento Compensatório2

Durante o período de 8 (oito) anos contados a partir da data de início da vigência do presente
Contrato, a CAF se obriga a financiar 1O (dez)pontos básicos anuais da taxa de juros estabelecida
na Cláusula Déclma. Dessa forma, a margem dtada no item (a) da Cláusula anterior corresponderá
a J,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) anuais. Esse financiamento será realizado com
recursos do Fundo de Financiamento Compensatório, O prazo mencionado poderá ser ampliado,
sujeito às disponibilidades desse Fundo e a critério da CAF.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Comissão de Compromfsso3

' ,í\s co11diçlJes ji11a11ceira.r do preseme comrato slfo refi!re11ciai.r. A taxa de j11ros aplicál'el serti a taxa vigeme 110
momemo da aprovação do ji11a11ciamento da CAF e terd i(afidade de 6 meses, Caso o contrato 11ão seja assinado pelas
partes nesse pertodo, as co11d1ções financeiras poderlio ser alteradas de acordo com as pol(ticas de gestão da CAF.
(essa nota será retirada antes da assinatura do contrato),
41 As condiç3es ji11a11ceiras do presente contrato são referenciais. O desconto do FFC aplicável será o desconto
vig~llte 110 momemo da aprovaçlio do ji11a11cia111e11to da CAF e terá valtdade de 6 meses,. Caso o cofltrato não seja
assinado pelas partes nesse período, as condições ji11a11ceir«s poderão ser alteradas de acordo com as polííicas de
gestão da CAF, (essa nota será retirada antes da assi11at11ra do co11trato),
' As condições ji11a11ceiras do presellfe contrato são referendais. O• valor das comissões será o valor vigeme 110
111ome11to da aprot•ação do financiam~nto da CAF e terá i•aUdade de 12 meses. Caso o contrato não seja assinado
pelas partes nesse per(odo,. as condições ji11a11ceíras poderão ser alteradas de acordo com as políticas de gestão da
CAF, (essa nota será retirada a11tes da assinatura do co11trato).
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a) O Mutuário pagará à CAF uma comissão denominada "Comissão de Compromisso", por colocar
à disposição do Mutuário o crédito especificado na Cláusula Segunda. Essa comissão será
equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco porcento) anual, aplicado sobre os sa.ldos não
desembolsados do empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado em Dólares, no
vencimento de cada parcela semestral, até o momento em que cesse tal obrigação, segundo o
disposto no último parágrafo desta Cláusula.
A comissão será calculada em dias corridos, com base num período de 360 (trezentos e sessenta)
dias por ano.
A comissão será devida a partir do .vencimento do primeím semestre de vigência do presente
Contrato de Empréstimo e cessará, no todo ou em parte, na medi.da em que:
(i)

tenha sido desembolsada parte ou a totalidade do empréstimo; ou

(ii)

tenha ficado total ou parcialmente sem efeito a obrigação de desembolsar o empréstimo,
de acordo com as Cláusulas 4, 14 e 16 do Anexo "A"; ou

(iii)

tenham sido suspensos os desembolsos por causas não imputáveis às Partes, conforme a
Cláusula 17 do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Comissão deFinanciamento4 e Gastos de Avaliação
a) O Mutuário pagará à CAF somente uma vez uma comissão denominada "Comissão de
Financiamento" pela concessão do empréstimo. Essa comissão será equivalente a 0,85% (zero
vírgula oitenta e cinco por cento) do montante indicado na Cláusula Segunda do presente Contrato,
e será devida a partir do início da vigência deste Contrato de Empréstimo. O pagamento dessa
comissão será efetuado, em Dólares, no mais tardar, ·quando se realize o primeiro desembolso do
empréstimo.
b) Além disso, o Mutuário pagará diretamente à CAF a soma de US$ 50.000,00 (cinquenta mil
Dólares) a título de gastos de avaliação. O pagamento dos gastos de avaliação deverá ser efetuado
em Dólares no momento em que ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo.

CLÁÜSULADÊCIMA QUARTA: .Publicidade
O Mutuário •coordenará com a CAF ·aindusão .do nome e.do Jogotipo que a identifique .em ·todos
os cartazes, avisos, anúncios, placas, publicações ou qualquer outro .meio de . divulgação do

º·

"i

• Ar condições ji,umceiras do preseme COlltrato sho refête11ciais. vafor das comissões serâ val9r vigetlte 110
mome11to da aprovação do ji11a11ciamento da CAF e terá l'alidade de 12 meses. Caso o co11trato não seja assfoado
pelas partes 11esse período, as colldíções ji11a11ceiras poderão ser alteradas de acordo com as políticas de gestão da
CAF. (essa nota serâ retirada antes da assinatura do co11trato).

~ _

~

7
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Programaj ou nos documentos convocatórios relativos ãJicitação pública de obras ou serviços
correlatos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Garantia
Simultaneamente a este Contrato. a CAF e o Garantidor assinam um Contrato de Garantia (Anexo
"C"), em que são garantídas todas as obrigações relativas ao pagamento do serviço da dívida
(principal, juros e comissões) contraídas pelo Mutuário no presente Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA;_ Comunicações
Todo aviso, solicitação ou comunicação entre as Partes, relacionados ao presente Contrato, deverá
efetuar-se por escrito e será considerado efetivo ou enviado por uma das Partes à outra, quando
entregue por qualquer meio usual de comunicação, exceto no caso de arbitragem, que deverá
ocorrer mediante recibo de notificação aos respectivos endereços t seguir:

ÀCAF
Endereço:

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
SAF Sul, Quadra 02, Lote 04
Edifício Via Esplanada- sala 404
CEP: 70070-600
Tel.: ♦ 55 (61) 2191,8600

Ao Mutuário
Endereço:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Cópia de Correspondência
A CAF e o Mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução do Programa
para:
SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Ministério do ·Planejamentó, Orçrut1ento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco ç;K"', 8º Andar
CEP,,70040.-906 Brasília.~ Distrito Federal. . Brasil
Tel Nº +55 (61) 2020.4292
E-mail: seai11@)~lanejamentp.gc>V.br
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A CAF e o Mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução financeira do
Programa para:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8º Andar, sala 803
CEP-70040-900 Brasília ~ Distrito Federal - Brasil
Tel Nº + 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov .br
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública
Esplanada dos Ministérios - Bloco P- Ed. Anexo -Ala A
t º Andar, Sala 121
Brasília - DF- Brasil
CEP 70048-900.
Te! No.+ 55 (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br
A CAF enviará çópiade toda correspondência relativa à execllção d() Progrruna paq.1.:
Endereço:
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Modificações

Toda modificação que se incorpore às disposições deste Contrato deverá ser feita de comum acordo
entre a CAF, o Mutuário e o Garantidor por meio de carta ou de aditivo, a critério da CAF.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Arbitragem
Toda controvérsiaque surja entre as Partes, decorrentes da interpretação ou da apHcação do
presente Contrato, e que não se solucione por acordo entre as Partes, deverá ser submetida à
decisão do Tribunal Arbitral, na fonna estabelecida na Cláusula 29 do Anexo "A" deste Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Estipulações Contratuais e Jurisdição Competente

O presente Contrato de Empréstimo reger-se-á pelas estipulações contidas neste documento e pelo
estabelecido nos Anexos "A", "B" e "C", que são partes integrantes deste Contrato. Os direitos e
obrigações estabelecidos nos referidos instrumentos são válidos e exigíveis de acordo com os
tennos nele contidos.
9
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As Partes se sul,metem à juriSilição d,o país ·do M.utuãrio, cujos Juízes e tribunais poderão corilecer
de todo assunto que não seja de competência exclusiva do Tribunal Arbitral, de acordo com o
disposto na Clausula 29 do Anexo ...A'' deste Contrato,

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Prevalência entre os Documentos do Empréstimo
Em caso de discrepância, as condições estabelecidas no presente documento ou em suas
posteriores modificações prevalecerão sobre aqueJas contidas nas Condições Gerais de
Contratação do Anexo '"A".
1l

'if

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA; Vigência
As Partes concordam que o presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar"
se.,â com o cumprimento de todas as obrigações estipuladas no presente Contrato,

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA; Anexos
São partes integrantes do presente Contrato, os seguintes anexos:
Anexo "'A"':
Anexo i•B'':
Anexo ..C":

Condições Gerais de Contratação,
Descrição do Programa.
Contrato de Garantia.

As Partes, ern comum acordo, assinam o presente Contrato de Empréstimo em 3 (três) vias
originais no idioma português (Brasil), na cidade de[•], no dia[•] de[•] de 2018,

p.CAF

[•]
Diretor Representante da CAF

~

.
-~

,~

ir
'Í.
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ANEXO"A"

CONDICÕES GERAIS DE CONTRATACÃO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE A
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
EO
ESTADO DO PARÁ
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CLÁUSULA 1.- GENERALIDADES
1.1

Definições
Os termos detalhados a seguir•terão o seguinte significado para efeitos do presente
Contrato:

As Partes
No presente Contrato são detim lado a CAF e, do outro; o "Mutuário''.

CAF
Corporação Andina de Fomento - CAF, instituição financeira multilateral de Direito
Internacional Público, criada por meio de Convênio Constitutivo de 7 de fevereiro de
1968. É a financiadora no Contrato de Empréstimo, e quem assume os direitos e as
obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condições Gerais de
Contratação.

Condições Gerais.de Contratação

n,

a

Regras de caráter geralque serão de aplicação obrigatódaà relaçã?)~rídicaentre
Corporação ·. Andina . de . Fomento, doravante . denomirª1ª CAF,
qualidade de
financiadora, e o beneficiário do crédito, doravante denominado Mutuário.
Este documento será incorporado como um anexo• às Condições Particulares de
Contratação pactuadas entre a CAF e o Mutuário.

V

Condições Pa.rticulares de Contratação

a

Acordos que regulam relação específica entre a CAF e o Mutuário, contidos no
documento de Condições Particulares de Contratação e anexos correspondentes, e 4
aplicação obrigatória para as Partes contratantes.
dé:.-

~
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Contrato de Garantia
Acordo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a CAF, por meio do qual
a primeira constitui garantia em favor da segunda, de acordo com os termos e
condições estabelecidos no Anexo "C''. parte integrante das Condições Particulares
de Contratação.
Data de Pagamento de Juros
Significa,. depois do primeiro desembolso do empréstimo, o último Dia Útil de cada
um dos períodos de 6 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato.
Desembolso
Ato pelo qual a CAF transfere ao Mutuário uma determinada quantia de dinheiro, a
pedido deste e a débito do crédito disponibilizado a seu favor.
Dia Útil
Exclusivamente para efeitos de determinar a data em que se deva realizar um
desembolso ou um pagamento por capital, juros, comissões, gastos, etc. do
empréstimo, significa um dia no qual os bancos estão abertos ao público na cidade de
Nova York (Estados Unidos da América); exclusivamente para efeitos da
determinação da taxa LlBOR, o termo "Dia Útil" terá o significado assignado na
definição de LIBOR; e para qualquer outro propósito significa qualquer dia que não
seja sábado, domingo ou considerado como feriado na cidade de Brasília, República
Federativa do Brasil.
Dias / Semestre
Toda referência a "dias", sem especificar se são dias corridos ou dias úteis, será
entendida corno dias corridos, Qualquer prazo cujo vencimento corresponda a um dia
não tltil (será prorrogado para o primeiro Dia Útil imediatamente posterior). Essa
regra não se aplica quando o dia útil Imediatamente posterior corresponda a outro
exercício anual, caso em que o vencimento será no último Dia Útil do exercício anual
em que vence o prazo original.

Toda referência a semestre ou periodo semestral corresponderá a um período
ininterrupto de 6 (seis) meses, Se o período semestral vencer em um dia inexistente..
este se entenderá como prorrogado para o prirneiro Dia Útil do mês posterior.
Documentos do Empréstimo
Documentos que formalizam a relação jurídica entre a CAF e o Mutuário, entre os
quais se incluem ptcipalmente as Condições Particulares e as Condições Gerais de

Contratação.
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Dólares (OS$)
Moeda corrente nos Estados Unidos da América.

Força Maior ou Caso Fortuito
Causa natural ou provocada que produza um evento extraordinário, imprevisível e
inevitável, não imputável ao Mutuário ou à CAF, que impeça a execução de alguma
obrigação distinta das obrigações de pagamento estabelecidas neste Contrato em
favor da CAF, ou que determine seu cumprimento parcial, tardio ou incompleto, ou
a impossibilidade de cumprimento para quem está obrigado a realizar uma prestação.
Garantidor
República Federativa do Brasil.

LIBOR
Taxa interbancária de Juros, em qualquer período de. juros, sobre empréstimos
definidos em Dólares no período de 6 (seis) meses, determinada pela.ICE Benchmark
Admi.nistration Limited ("IBA") ou por qualquer ou.tra pessoa jurídica que assuma a
administração de refeddas. taxas e pubHcada pela Reuters, ou seu sucessor, em sua
página LIBOROl, por Bloomberg (ou sua sucessora), em sua página"BBAM" ou por
qualqyer .ou.tro.sistemade . informaçãodereputaçã() internacionafsimiJate . qu~realize
a prestação de serviços de informação de taxas correspol)dentes, expre~sa como taxa
anual às 1 th de Londres, Inglaterra, e com 2 (dois) dias úteis antes do início do
Perípgp de .J ums . .Com ª ·finalidade .ex.clusiva de·d~terminara .Ll13QR ponforme aqui
definida, . Dia . Útil significa um .· dia em que . os bançosi.~stão .•. abertos ~9 .público nas
cidades de Nova York, Estados Unidos da América e em que os bancos estão abertos
para realização de transações no mercado interbancário de Londres, Inglaterra.
Se por algum motivo, na data determinada para fixação da taxa de juros, a taxa LIBOR
não for publicada, a CAF notificará ao Mutuário que, neste caso, a L1ª0R referente
a esta data será determinada através do cálculo da média ·aritmética das taxas
d.e Noya York, ·. 2 (de>is).[)i~ Úteis
oferecidas e informadas às llh, ou pr6.xhno às
antes do início de um Período de Juros, para empréstimos em Dólares do5 Estados
dos. principais .bam:.o s .situapos n~ cidade
Uni.99.sdé.l J\médca, . através de dois . o~
de .NoyaYork, Esta~os .Unidos da América,selecíonados~la CJ\F. Çom .é.l .finalidade
exclusiva de determinar a LIBOR c.onforme aqui definida,.Dia Útil significa .um dia
em que os bancos estão abertos ao público nas cidades de Nova York, Estados Unidos
da Arnérica e em que os bancos estão abertos para realização de transações no
mercado interbancário de Londres, Inglaterra, somente para cotações obtidas às t t h
de Nova York, o termo Dia Útil significa um .dia em que os bancos estão abertos ao
público na cidade de Nova York, Estados Unidos da América. Em todos os eventos
em que a LIBOR não seja proporcionada em uma data de determinação de taxas

Jlh,

mais

l

Página 69 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

341

juros, os cálculos aritméticos da CAF serão arredondados para cima, caso necessário,
aos quatro decimais mais próximos.Todas as determinações da LIBOR serão feitas
pela CAF e serão conclusivas na ausêncía de erro manifesto.

Mutuário
Beneficiário da operação de empréstimo contratada com a CAP, que assume os
direitos e as obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condições Gerais
de Contratação.

Período de Juros
Cada período de 6 (seis) meses que começa em uma Data de Pagamento de Juros e
termina no dia imediatamente anterior â Data de Pagamento de Juros do período
seguinte, O primeiro Período de Juros significará o período que começa na data do
primeiro desembolso e termina no dia anterior à prímefra Data de Pagamento de
Juros.

Prazo de Carência
Período de tempo transcorrido entre a data de assinatura do Contrato e a data de
vencimento da primeira parcela de amortização do empréstimo, Durante esse pen"'odo
o Mutuário pagará à CAF os juros e comissões pactuados.
1.2

Nos casos em que o contexto ·permitir, ·as palavras ·grafadas no singular incluem o
plural e vice.,versa.

1.3

Os títulos das cláusulas foram estabelecidos para facilítar sua identificação, sem que
eles possam contradizer o estabelecido no texto da cláusula.

1.4

O atraso da CAF no exercício de qualquer de seus direitos, ou a omissão de seu
exercício, não poderá ser interpretado como uma renúncia a tais direitos, nem como
aceitação de acontecimentos ou das circunstâncias em virtude das quais não puderam
ser exercidos.

CLÁUSULA 2.- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
Mediante a celebração deste Contrato de Emprêstimota CAF se compromete a desembolsar
uma determinada quantia em dinheiro em favor do Mutuário, e este se obriga a recebê-la,
utilizâ.,la e repagá...}a nas condições pactuadas,
O Mutuário deverá utilizar os recursos provenientes do empréstimo, conforme o estabelecido
nas cláusulas .das Condições Partículares de Co,.•.••.·.•··.·.··r·.·.··•tação int' !adas; "Objeto d
Empréstimo" e ..,Aplicação dos Recursos do Programa", •• •
4
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Diante do descumprimento dessa obrigação, a CAF poderá declarar o .vencime
nto antecipado
da dívida, sem necessidade de notificaçãojudicia1 ou extrajudicial. Caso a CAF
não opte por
declarar o vencimento antecipado da dívida, poderá exigir do Mutuário a
devolução dos
referidos recursos, os quais serão restituídos dentro de 3 (três) dias após o
requerimento,
aplicando-se o pagamento de juros a partir do momento em que foi efetuado
o desembolso
correspondente.
A CAF poderá requerer, a qualquer momento, os documentos e informações
que considere
necessários à comprovação de que os recursos tenham sido utilizados de
acordo com o
estipulado no Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA 3.- MODALIDADES DOS DESEMBOLSOS
O Mutuário poderá solicitar à CAF que os desembolsos do empréstimo sejam
efetuados nas
seguintes modalidades:
(a)

Transferências diretas
A CAF transferirá os recursos diretamente para a conta ou para onde o Mutuário
solidtar, de acordo com os procedimentos utilizadCls pela CAF para est.e
tipo de
desembolso, sempre que as referidas ·transferências sejam superiores ao . montant
e de
US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares).

(b)

Emissão de Cartas de Crédito
A CAF emitirá uma ou várias cartas de crédito para a .aquisição de bens e prestaçã
o
de serviços, em valor igual ou superior a US$) 0Q.000,00 (cem mil dólares)
por
fornecedor de bens ou prestador de serviços. Esse montante poderá ser modifica
do
pela CAF, deacord o com o estabelecido na sua polítifap ormativ a interna.
A solicitação para a emissão das referidas cartas de crédito deverá ser efetuada
segundo o modelo que a CAF coloque à disposição do Mutuário.
As comissões e custos cobrados pela CAF e pelos bancos correspondentes, utilizado
s
para este efeito. serão repassados ao Mutuário, que assumirá o custo total destes.

(e)

Fundo Rotativo

W%

A CAF colocará à disposição do Mutuário recursos equivalç ntesaaté
(vinte por
cento) do montante do empréstimo, sujeitos a uma posterior comprovação
de sua
utilização. Os recursos desse Fundo somente poderão ser utilizados para financiar
: i)
gastos locais, ii) importação de insumos, iii) ativos fixos, peças e partes de
ativos
fixos e serviços técnicos até US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) por forneced
or
de bens ou prestador de serviços. Esse montante poderá ser modificado pela CAF,
de
acordo com o estabelecido em suas normas internas.

\,z2

s

Olt
,,~···

·~
f
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A CAF poderá renovar total ou parcialmente esse Fundo, na medida em que for
utilizado e se solicitado pelo Mutuário, desde que seja justificado dentro do prazo e
cumpridas as condições estipuladas no Contrato de Empréstimo,
Os recursos deverão ser utilizados dentro dos 90 (noventa) dias seguintes ao
recebimento destes, e justíficados pelo Mutuário. dentro dos 120 (cento e vinte) dias
posteriores ao seu recebimento, a critério da CAF. Para todos os efeitos do presente
Contrato.,. o desembolso será entendido como efetuado na data em que os recursos
forem colocados ã disposição do Mutuário.
(d)

Outras modalidades
Qualquer outra modalidade acordada entre as Partes.

CLÁUSULA 4.- PRAZO PARA SOLICITAR O DESEMBOLSO DO EMPRÉSTIMO
O Mutuário deverá solicitar à CAF o desembolso do empréstimo e a CAF deverá torná-lo
efetivo, nos prazos estabelecidos na Cláusula das Condições Particulares de Contratação
intitulada "Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do
Empréstimo'>.
Nenhum pedido de desembolso e nenhuma complementação .de documentação pendente,
referente ao desembolso, poderão ser apresentados pelo Mutuário à CAF após vencidos os
prazos estipulados para o primeiro e o último desembolsos. Nesses casos, a CAF se reserva
o direito de não efetuar o respectivo desembolso, enviando ao Mutuário uma comunicação
por escrito. Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento dos referidos
prazos, poder..se--á solidtar uma prorrogação. a qual será . devidamente fundamentada,
facultado à CAF o direito de deferi-la ou não, levando em consideração as razões expostas.

CLÁUSULA 5,.- CONDIÇÕES PRÉVIAS AOS DESEMBOLSOS
Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento das seguintes condições
prévias por parte do Mutuário:
(a)

Para o primeiro desembolso:
Que .· a CAF .. tenha . recebido . um .parecer jurídico .· . sobre . as . disposições l~gais.
declarando que asob~gações contraídas pelo Mutuário no Contrato de Empréstimo
são válidas e exígíveís. O referido parecer deverá tratar de qualquer assunto que a
CAF considere pertinente.

(b)

Para todos os desembolsos;\
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Que o Mutuário tenha apresentado, por escrito, uma solicitação de
desembolso, indicando a modalidade deste. Para isso, o Mutuário juntará à
solicitação de desembolso os documentos que forem requeridos pela CAF.
Que não sobrevenha nenhuma das circunstâncias descritas nas Cláusulas 16,
17 e t 8 do presente Anexo.

CLÁUSULA 6.- JUROS

6.1 Juros
6.1 •.1

Forma de Cálculo
a} Durante o prazo de carência:
Os juro$ refere.ntes a cadaum dos desembolsos serão.calculados à taxa
anual resu.lt.~nte da aplicação do dispost~ no.i.tem (a) .da Cláusula.Décima
das Condições Particulares Contratação intitulada "Juros".
b) .Durnnte o período de amortização do principal:
Serã~ devidos juros, à taxa• anual, relativos aos saldos devedores do
empréstimo, conforme o disposto no item. (a).da Cláusula dasi.Condições
Particulares de Contratação intitulada "Juros".

de

6. t .2 Disposições Gerais:
Os juros serão pagos semestralmente e serão devidos até o momento em que ocorra o
reembplso total do. empréstimo. O primeirp pagamento deyerá .ser feito aos J80 (cento e
oitenta) dias contados da assinatura do Contrato de Empréstimo, desde que tenha ocorrido
algum desembolso durante esse período.
Os juros serão caJculados com base no número de dias corridos, num período de 360
(trezentos e sessenta) dias por ano.
6.2 Juros de Mora:

o ·. Mutuárie>ip~garáa· CAEjuros ·. demora . àlaxa .anual pactuada . no .. item •{~)ida •. Cláusula
Décima das Condições Particulares de Contratação intitulada ''JurC>s".
O atraso no pagamento de uma. obrigação. colocará o !vlutuário .em situação de. mora, sem
necessidade de notificação judicial ou extrajudicial, não podendo o Mutuário invocar uma
arbitragema seu favor. Em caso de mora,fica facultada àCAFapossibilidade de recalcular
taxa de juros, aplicando à parcela do principal vencida e não paga<ª taxa LIBOR para
empréstimos a 6 (seis) meses mais alta vigente no(s) período(s) compreendído(s) entre o
vencimento da obrigação e a data efetiva de pagamento do valor devido, acrescentando-se
à margem aplicável. Sem prejuízo da cobrança de juros de mora, em r zão

.ª

'1
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lescumprimento contratual por parte do Mutuário, a CAF poderá suspender o cumprimento
de suas obrigações e/ou declarar o vencimento antecipado do empréstimo, de acordo com o
estabelecido nas Cláusulas 16 e 18 deste Anexo.
Os juros de mora serão calculados com base no número de dias corridos num período de 360
(trezentos sessenta) dias por ano.

CLÁUSULA 7.., CUSTOS
Na hipótese de ocorrer desembolsos por meio de Cartas de Crédito, será devida pelo Mutuário
a comissão estabelecida para esta modalidade. As comissões e custos cobrados pelos bancos
correspondentes que sejam utilizados para tal fim serão repassados ao Mutuário, que
assumirá o custo total dos mesmos.
Todos os gastos da CAF com a assinatura, reconhecimento e execução do presente contrato,
tais como: consultorias especializadas, perícias, avalíações, trâmites de cartório, tarifas,
rubricas fiscais, taxas, registros e outros, serão cobertos exclusivamente pelo Mutuário, que
deverá efetuar a transferência dos recursos para o pagamento ou o reembolso correspondente,
no prazo de 30 (trinta) dias da solicitação dos mesmos. Para todos os efeitos,. estes custos
deverão ser comprovados pela CAF.

CLÁUSULA 8.- MOEDA UTILIZADA PARA O DESEMBOLSO DO EMPRÊITIMO
Os desembolsos do empréstimo serão efetuados em Dólares.

CLÁUSÜLA 9.• MOEDA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO
O pagamento de toda quantia devida a título de principal,.juros, comissões, gastos e demais
encargos será efetuado em Dólares.

CLÁUSULA 10.- LOCAL DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos efetuados pelo Mutuário à CAF, decorrentes do presente Contrato, serão
depositados na conta que a ·CAF estabelecer, mediante prévia notificação por escrito ao
Mutuário e ao Garantidor.

CLÁUSULA 11... IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS
Todo pagamento efetuado pelo .Mutuârlo â CAF, decorrente do presente C~ntra~t.?
(e
Empréstimo
imputar..se.-á
na seguinte
ordem: i) os
e encargos. ii) as comissões •.·.•·.1·.)···• . •· .
juros
vencidos,
e iv) as parcelas
de amortização
de custos
principal..

·.·.·.s··•.····•··•··

8

A''f1

. · ...···..· \

l
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CLÁUSULA 12.- PAGAMENTOS ANTECIPADOS
O Mutuário poderá pagar antecipadamente e sem qualquer penalidade uma ou mais parcelas
de amortização, desde que solicite por escrito, no prazo de pelo menos 45 (quarenta e cinco)
dias da data do vendmento de uma parcela de amortização .d e principal .e juros, .e com
aceitação expressa da CAF, desde que tenha transcorrido o Prazo de Carência ou o primeiro
ano do empréstimo (ouo que ocorra por último), sujeito ao seguinte: (a) que o pagamento
antecipado seja feito somente nas datas inicialmente est.abelecidas para o pagamento das
parcelas de amortização do principal e juros, (b) que não seja devida nenhuma quantia à CAF
a título de principal, juros, comissões, custos e demais encargos, e (e) que o pagamento
antecipado seja efetuado a partir do oitavo ano contado da data. da assinatura do Contrato de
Empréstimo. Tal pagamento antecipado, salvo acordo em contrário, aplicar-se-á às parcelas
de principal por vencer, na ordem inversa as datas dos. v.encimentos. Qualquer pagamento
antecipado deverá ser um múltiplo inteiro de uma parcela de amortização do principal.
As notificações de pagamento antecipado são irrevogáveis, salvo acordo em contrário entre
as partes.

CLÁUSULA 13.- PAGAMENTO DE TRIBUTOS E OUTROS ENCARGOS
O pagamento de toda soma, a título de amortização do principal, juros, comissões, gastos e
outros encargos, será feito pelo Mutuário, de acordo .com as )eis vigentes na República
Federativa do .Brasil, sem nenhuma dedução de tributos, impostos, custos, gravames, taxas,
direitos ou outros encargos aplicáveis na data de vigência do Contrato de Empréstimo, ou
que sejam estabeleddos posteriormente. Em caso de exigê~cia de .qualquer um dos encargos
acima descritos, caberá integralmente ao Mutuário o pagamento destes, de tal forma que o
valor líquido pago à CAF seja igual à totalidade do que foi estabelecido no presente Contrato.

CLÁUSULA14.• CANCELAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO EMPRÉSTIMO
O Mutuário poderá solicitar o cancelamento parcial ou total dos recursos. do empréstimo,
com prévia autorização por escrito do Garantidor, mediante. solicitação esc;fita no prazo
mínimo de 15 (quinze) dias antes da data efetiva do cancelamento, devendo constar,
expressamente, a ciência da CAF.
Os custos financeiros decorrentes do cancelamento ficarão a cargo do Mutuário.
O cancelamento parcial ou total dos recursos do empréstimo não possibilitará o reembolso
dos valores correspondentes à Comissão de Financiamento e à Comissão de Compromisso.
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Caso o Mutuário esteja impedido ou impossibilitado de receber ou solicitar desembolsos em
razão do disposto na Cláusula das Condições Particulares de Contratação intitulada ''Prazos
para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do Empréstimo" e nas Cláusulas
4, 14, 16, 17 e 18 do presente Anexo,. a CAF ajustará as parcelas pendentes de pagamento de
forma proporcíonal.

CLÁUSULA 16.-. SUSPENSÃO DEOBRIGAÇÕES PELA CAF
A CAF, mediante comunicação por escrito ao Mutuário; poderá suspender a execução de
suas obrigações conforme o Contrato de Empréstimo, em qualquer uma das seguintes
hipóteses:
(a)

(b)
(e)
(d)

(e)

(f)

Atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo Mutuário a título de principal,
juroso comissões, custos, encargos ou qualquer outro tipo de obrigação financeira
assumida neste Contrato de Empréstimo; ou
Descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada no presente
Contrato; ou
Descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada em outro contrato
de empréstimo celebrado com a CAF; ou
Inexatidão ou falta de .informação, .sem justificativa, que possa . incidir .sobre
concessão do presente crédito no que concerne aos dados fornecidos pelo Mutuário
ant~s da celebração do Contrato de Empréstimo ou .durante sua execução;-ou
capital. ou ainda de atividades
Utilização dos produtOS1, dos materiais e dos bens
desenvolvidas pelo Mutuário que não se encontrem em harmonia com o meio
ambiente ou transgridam as ·normas de legislação ambiental vigentes no país., .bem
como aquelas estabelecidas nas Condições Particulares de .Contratação;s ou
Não cumprimento, pelo Mutuário, dos procedimentos estabelecidos pela CAF para
tornarem-se elegíveis os projetos objeto do financiamento no âmbito do Programa.

a

dt

CLÁUSULA 17.- SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES POR CAUSAS ALHEIAS ÀS
PARTES
A CAF poderá suspender a execução das obrigações assumidas no Contrato de Empréstimo,
caso ocorra qualquer uma das seguintes situações:
(a)
(b)

a retirada da Repdblica Federativa do Brasil corno acfonista da CAF; ou
o advento de força maior ou caso fortuito que impeça as partes de cumprirem com as
obrigações contraídas.

CLÁUSULA 18.- DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO
EMPRÉSTIMO
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A CAF terá direito de declarar o vencimento antecipado do presente empréstimo nos
seguintes casos:
a) manutenção, por mais de 120 (cento e vinte) dias, de qualquer uma das circunstâncias
descritas na Cláusula 16 deste Anexo; ou
b) ocorrência de situação descrita no item (a) da cláusula anterior.
A ocorrência de qualquer uma das situações descritas acima facultará à CAF o direito de
declarar vencidos os prazos de todos os montantes desembolsados, em virtude do presente
empréstimo. Caso isso ocorra, a CAF enviará ao Mutuário e ao Garantidor um comunicado
por escrito, sem necessidade. de• notificação judicial ou extrajudicial. Nesses casos, a CAF
terá direito de requerer ao Mutuário o reembolso imediato de todos os valores devidos, com
juros, comissões e outros encargos, até. a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA 19.- DESEMBOLSOS NÃO AFETADOS PELA SUSPENSÃO DE
OBRIGAÇÕES OU PELA DECLARAÇÃO DE VENÇIMENTO DO PRAZO DO
EMPRÉSTIMO

os

l8

As medidas previstas nas Cláusulas l6, .17 e ·.
deste Anexoinão .afetarão. µesembolsos
requeridos e ,inda pendentes .de exec.u ção,caso os.recursos .tenham sido postos à disposição
através da emissão de Cartas de Crédito irrevogáveis.

CLÁlJSULJ\20.-.0BRIGAÇQ~SJ\ . CARG0.DO ORGANISl\i(lEXECJIJ1ôR
Além das obrigações descritas na Cláusula Sétima das Condiçé'>es Particulares de Contratação
e das contempladas neste Anexo "A", o Mutuário assume as seguintes obrigações:
(a) Utilizar os recursos do empréstimo de forma diligente e eficiente, de acordo com as
nonnas administrativas e financeiras.
(b) Aj~starpr~viam~nte corna CAF,potescdto,iqualqt1er m.odificação su~st.tnçiaJ nos

contratos ·de aquisição de bens e serviços queJoremfinanciados com .os recursos
destinados ao Programa.

CLÁUSULA 21.- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS KDOS BENS
Os recursos do empréstimo deverão ser utilizados exclusivamente para os fins previstos no
Contrato de Empréstimo.
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O Mutuário não poderá utilizar os recursos para (i) aquisição de terrenos e ações; (ii)
pagamento de taxas e impostos; (iii) custos alfandegários; (iv) despesas com a constituição
de empresas;. (v) juros durante a construção; (vi) armamentos e outros gastos militares; (víi)
outros que a CAF estabeleça..
Os bens e serviços financiados pelo empréstimo serão utilizados exclusivamente no
Programa, não podendo o Mutuário dar a eles um destino diferente do estabelecido, vendê•
los.t transferi--los ou gravâ•fos.

CLÁUSULA 22.AUMENTO
RECURSOS ADICIONAIS

NO

CUSTO

DO

PROGRAMA

E

Independentemente do motivo~ no caso de modificação do custo do Programa durante sua
execução,. o Mutuário informará e apresentará a documentação pertinente à CAF,
comprometendo-se a alocar os recursos adicionais necessários para garantir a correta e
oportuna execução do Programa.

CLÁUSULA 23.- AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
Para efeitos do presente Contrato, a licitação pública internacional e a licitação pública
nacional serão regidas de acordo com o estabelecido na legislação brasileira.
O Mutuário deverá reaHzar uma licitação pública internacional para a aquisição de bens cujo
valor exceda o equivalente a US$ 500~000,00 (quinhentos mil Dólares), bem como em caso
de contratação de obras e de serviços de engenharia com valores que excedam o equivalente
a US$ 2.000.000,00 (doís milhões de Dólares). Os editais de licitação deverão apresentar
ampla divulgação nos moldes legais, possibilitando assim a eficiência, a transparência e
garantindo a alta competitividade do processo licitatório.
Em situações especiais de contratações que tenham por objeto valores superiores aos
mencionados no parágrafo anterior, poderá ser utilizada a licitação pública nacional desde
que, por motivos de ordem técnica, forem devidamente Justificadas pelo Mutuário e
autorizadas prévia e formalmente pela CAF.
Para aquisições de bens de até o equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos mil Dólares), ou
no caso de contratação de obras e serviços de até o equivalente a US$ 2.000.000,00 (dois
milhões de Dólares), o Mutuário aplicará regras e procedimentos de licitação pública
nacional.

. .·.• · •·.
Para contratações de consultorias, cujos valores excedam o equivalente a U·S. $.. · 2... SO~OOO.,····•·.•.·
(duzentos e cinquenta mil Dólares), o Mutuário aplicará procedimentos de licitação p 1í • • .

tt).

..·
A

Página 78 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

350

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

internacional. Para contratações inferiores ao equivalente a US$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil. Dólares), o Mutuário aplicará regras .e procedimentos de licitação pública
nacional.

CLÁUSULA 24.- LIVROS E REGISTROS
O Mutuário deverá manter livros. e registros da utilização do empréstimo, nos moldes da
legislação e de acordo com a prática contábil. Esses livros e registros deverão demonstrar:
(a)
(b)

Os pagamentos efetuados com recursos provenientes do Contrato de Empréstimo; e
A operação do Programa.

Os livros e registros correspondentes ao Programa poderão ser revisados pela CAF, confonne
o disposto na cláusula seguinte deste Anexo, até o total dos pagamentos das quantias devidas
à CAF em razão deste Contrato.

CLÁUSULA 25.- SUPERVISÃO
A CAP estabelecerá os procedimentos de supervisão e. fiscalização que julgµe .necessários
para assegurar a execução normal do Programa.
O Mutuário deverá permitir que os funcionários e demais peritos enviados pela CAF
inspecionem, a qualquer momento, o andamento do Programa, inclusiye os liyrns, registros
e outros documentos .que possam teralguma relação como Pr()gquna.

CLÁUSULA26.- RELATÓRIOS
Durante a vigência do empréstimo, o Mutuário e/ou o Órgão Executor deverá fornecer os
relatórios que a CAF considerar convenientes, dentro dos prazos limites, quanto à utilização
dos recursosemprestados e dos bens e serviços adquiridos com .tais recursos, bem como da
execução·do Programa.

CLÁUSULA2'7.- ·AVISO DE .CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS
O Mutuário deverá comunicar imediatamenteàCAFos seguintes.casos:
(a)

Qualquer circunstância que dificulte ou possa dificultar a consecução dos fins deste
empréstimo.

(b)

Qual9uer modificação nas disposições legais que. afetem o Mutuário. com relação à

••l:<:H~~p do Programa e ao cumprimento do presente ·.~.t-atp.
Ç··
..

~

.t\\
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A CAF poderá adotar, a seu critério, as medidas que julgue apropriadas, de acordo com as
disposições descritas no presente Contrato de Empréstimo, se tais círcunstândas ou
modificações afetarem substancialmente e de forma adversa o Mutuário~ o Program~. ou
ambos.

CLÁUSULA 28.- CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E DISPOSIÇÃO DO CONTRATO
A CAF poderá ceder, transferir ou de alguma forma dispor, total ou parcialmente; dos direitos
e obrigações derivados do presente Contrato de Empréstimo, vedada qualquer securitização.
No caso de cessão contratual ou transferência, a CAF comunicará, por escrito, ao Mutuário
e ao Garantidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O terceiro, em relação à parte
cedida ou transferida, assumirá a posição contratual da CAF no presente Contrato, ficando
obrigado nas mesmas condições pactuadas.
O Mutuário não poderá ceder, transferir ou de alguma maneira dispor dos direitos e
obrigações derivados do presente Contrato, salvo autorização expressa e por escrito da CAF
e do Garantidor.

CLÁUSULA 29.- ARBITRAGEM
A arbitragem a ser realizada entre as Partes estará sujeita às seguintes condições:
(a)

GeneraJidades
Toda controvérsia, dúvida ou discrepância oriunda do presente Contrato de
Empréstimo será submetida à consideração das Partes que, de mútuo acordo, deverão
solucioná-la.
Se não houver acordo entre as Partes, a decisão será submetida, de forma
incondicional e irrevogável, à decisão de um Tribunal Arbitral, de acordo com os
procedimentos estabelecidos a seguir.
As Partes concordam em excluir das matérias suscetfveis de arbitragem as relativas à
execução de obrigações vencidas, sendo facultado à CAF solicitar sua execução
perante qualquer Juiz ou Tribunal que esteja legitimado para conhecimento do
assunto,

(b)

Composição e nomeação dos membros do Tribunal Arbitral
O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros: a CAF designará 1 (um)
membro, o Mutuário, outro, e o terceiro, doravante denominado "Dirimente", será
designado por meio de acordo direto entre ambas as Partes, ou por seus respectivos
árbitros.
Caso algum dos membros do Tribunal Arbitral necessite ser substituído,
substituição será feita de acordo com o procedimento estabelecido par s
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nomeação. O sucessor designado terá as mesmas funções e atribuições que o seu
antecessor.
(e)

Início do Procedimento
Para submeter uma controvérsia ao procedimento de arbitragem. será dirigida por
uma das Partes à outra uma comunicação por escrito expondo a natureza da
controvérsia, as formas propostas de satisfação ou reparação pretendida, bem como o
nome do árbitro designado. Recebida a comunicação, a outra Parte deverá, num prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, manifestar-se a respeito da controvérsia, comunicando
à Parte contrária o nome da pessoa designada como árbitro. As Partes, de comum
acordo, designarão o "Dirimente", em até 30 (trinta) dias subsequentes.
Vencidos os prazos acima descritos sem que as Partes ou os árbitros designados
cheguem a um. acordo quanto à nomeação do ''Dirimente", este ou estes. de acordo
com o caso. será(ão) designado(s) pelo Secretári.o-Geral .da Organização dos Estados
Americanos - OEA, a pedido de qualquer uma das Partes.

(d)

(e)

Constituição do TribunalArbitral
A critério do .Garantidor, o Tri.bunal Arbitral fünc.ionará na ddad~ de Caracas,
Ven~z~~la•.. ou na .ddadede Montevidéu, Uruguai. e inidará suas .Junções na data
fixada pelo próprio Tribunal.
Regras que deverão ser seguidas pelo Tribunal Arbitral

o TrillunalArbitrnl estará sujeito àsseguintes n:gras:
i)

ii)

iii)

O Tribunal só terá competência para tratar dos assuntos próprios da
controvérsia estabelecida, adotando procedimento próprio, podendo, ·por sua
iniciativa, designar os peritos que considerar necessários, dando oportunidade
às Partes, em todos os casos, de apresentarem as exposições necessárias em
audiência.
O Tribunal decidirá a controvérsia baseado em princípios ger~is de direito,
apoiand()-se .nos termos •do Co.ntrato, e •. pr(}nundará sua decisã(} mesrno em
casodereyeliâ,,
O laudo arbitral: (1) terá forma escrita e.será..llílseadqnovoto ven.c e~()rdepelo
m~nos .2Jdois) dos •. árbitros; . . (11) . • seráJ>ronunciado.•. no . •. pr.izo máximo . • de 60
(sessenta) dias posteriores à·data em que o ·Tribunal Arbitral tenha iniciado
seus trabalhos, .excetuando-se a existência de. circunstâncias. especiais e
imprevistas que permitam a ampliação do prazo porigu.aLperíodoL(III) será
notificado às Partes. por escrito, mediante comunicação assinada por pelo
menos 2 (dois) membros do Tribunal; (IV) deverá ser acatado dentro do prazo
de 3.0 (trinta) dias, a contar dadata da notificaçãojudiciala ser realizada
ratificada a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) da Rep' li

:f

,~
llc::
~
[t

Página 81 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

,r

.0.
. ·•··.
a;r

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

353

Federativa do Brasil; e (V) no caso de descumprimento, a decisão arbitral
deverá ser convertida em título executivo judicial para posterior execução.
(f)

(g)

Despesas
Os honorários dos árbitros, incluídos os do ..Dírímente", serão pagos pela Parte não
favorecida pelo laudo arbitral. Em caso de decisão parcial, cada uma das Partes arcará
com os honorários do árbitro que o Secretárlo..Oeral da Organização dos Estados
Americanos (OEA) houver designado, e os honorários do ..Dirimente" serão pagos
em cotas iguais por cada uma das Partes.
Fica entendido que ambas as Partes irão custear os gastos de funcionamento do
Tribunal Arbitral e cada uma, suas próprias despesas. Toda dúvida relacionada à
divisão de gastos ou à forma de pagamento será resolvida, em definitivo, pelo
Tribunal,
As Partes arcarão, de mútuo acordo, com os honorários das demais pessoas que cada
Parte considere que devam intervir no procedimento de arbitragem, Se as Partes não
estiverem de acordo quanto aos honorários de tais pessoas, caberá ao Tribunal impor
uma decisão.
Notificações
Toda comunicação relativa à arbitragem ou ao laudo arbitral será realizada, por
escrito e com recibo de notificação assinado pela outra Parte, na forma prevista no
presente Contrato.As Partes renunciam a qualquer outra forma de notificação.

CLÂUSULA 30 .• JURISDIÇÂO COMPETENTE
As Partes elegem como jurisdiçã'.o competente, para dirimir dúvidas e eventuaís controvérsias
que não possam ser submetidas à arbitragem, a de Brasília, na República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA 31.--REPRESENTANTES AUTORIZADOS
O Mutuário enviará à CAF, o mais breve possível, a lista de nomes e assinaturas das pessoas
que o representarão nas diversas situações relativas ao Contrato de Empréstimo. certificada
pela pessoa devidamente autorizada para esse fim, e encaminhada de acordo com o
procedímento estabelecido na . cláusula das Condições Particulares do Contrato de
Empréstimo intitulada "Comunícações"".
O Mutuârio comunicará à CAF toda mudança nos nomes dos representantes autorizados.
Enquanto a CAF não receber a referida lista de nomes e assinaturas, entender•se~á que
somente representará o Mutuário perante a CAF o representante que assine o presente
Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA 32.- DATA DO CONTRATO
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A data de entrada em vigência do Contrato de Empréstimo será a data da assinatura,
estabelecida na parte final das Condições Particulares de Contratação.
•
'
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ANEXO "B"
Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará
A. Objetivo do Programa
O Programa tem ce>mo objetivo contribuir para a melhoria da infraestrutura de mobilidade urbana, de
tecnologia de comunicação, de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos em municípios
do Estado, bem como apoiá-los na elaboração dos instrumentos de gestão dos serviços implantados.

B. Descrição do Programa
O Programa está estruturado em 6 (seis) componentes: (1) Saneamento urbano; (2) Mobilidade e
drenagem urbana;• (3) Infraestrutura de. telecomunicações; (4) Planejamento urbano; (5) ••Gestão. do
Programa: e (6) Outros gastos.
Componente 1. Saneamento urbano.
1.1. Planos.Municipais de.saneamento. Elaboração e/ou.atualização dos·Planos/Municipais•de
Saneamento Básico de aproximadamente .1 Omunicípios, prioritariamente para os municípios
beneficiários das obras de aterros sanitários.
1.2. Coleta seletiva de resíduos. Apoio a aproximadamente 10 municípios, prioritariamente.para
os municípios beneficários das obras de aterros sanitários, na implantação da coleta seletiva
de resíduos.• sólidos por m.eio de infraestrutura,. equipamentos, . assistência técnica e
capacitação, conforme o caso.
1.3. Implantação de aterros sanitários.
(i) Construção de aterros sanitários. Compreende .as . atividades necessanas para
implantar e permitir a operação de pelo menos 3 aterros sanitários rTlunicip~is e 1 aterro
sanitário regional, gerando uma capacidade estimada total parareceberpelo menos
400 toneladas/dia de lixo.
(ii) Estudos e planos. ElabOrar ·• os estudos •e planós necessários . para .a . Implantação,
g~stão e operação .dos aterros, conforme previsto na Cláusula .Sétima das Cp11cfições
Particulares deste Contrato.
Componente 2. Mobilidade e drenagem urbana.
2.1. Drenagem e pavimentação. Implantação de aproximadamenle 100 km de obras de
pavimentação e drenagem pluVlal de vias urbanas em aproximadamente•10.municiplos.
Componente 3: Infraestrutura de ·. Telecomunicações.
3.1•. Jmp/anl,fãO de infovia.s.Jr~talação de, aproxim,cmrne11te,J .000 kl'n de J~ti~~ ti~ pr:inda larga
com fibra óptica e rádio frequência para Interconexão de, pelomenos, 25 cidades do estado.
Componente 4: Pla{'Jejamento .Urbano.
4, 1. Apoio a. F'lanos Diretores f',Auhicipais. Apoio a pelo ":)~np~<1Q,-nupicípips nà ~l~b()frlÇâO,
atualização e/ou implantação de seus Planos Diretores Municipais.
Componente 5: Gestão do Progra1T1a.
5.J. Apoio à gestão do Programa e apoio à supervisão de obras. Este.subc9rnponente financiará
os seguintes itens do Programa, conforme definid.o na. Lei do Estado do Pará Nº 8.574 de 14
de dezembro de 2017: (i) Supervisão de Obras, Ambiental e Social• financiaráacontratação
da(s) empresa(s) de apoio à supervisão de obras. (ii) Apoio à Gestã9 do..programa ~
compreende os recursos para a contratação de serviços•de consultoria, com o•objetivo de
dar apoio à UGP e para o Trabalho Técnico Social.
';{ •.•. •• •

~·

~,U-:2
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5.2. Auditoria externa. Prevê a contratação da auditoria externa, financiada com recursos CAF
para a totalidade do Programa, conforme definido na Lei do Estado do Pará N* 8,,574 de 14
de dezembro de 2017,
5.3. Imprevistos. Compreende eventuais incrementes de custos não previstos no Programa,
Componente 6: Outros gastos.
6.1. Gastos de avaliação. Corresponde aos gastos de. avaliação da CAF.
6.2, Comissão de financiamento. Compreende a comíssão de financiamento da CAF.
Adicionalmente, poderão ser desenvolvidas ações piloto propostas pelo Mutuário em aspectos de género
vinculados ao Programa,

e. Execução do Programa
Gestão do Programa. o Mutuário, por meio da Unidade de Gerenciamento do

Programa-UGP, será
responsável pela coordenação geral do Programa, bem como por todos os aspectos relacionados à
execução e administração do empréstimo.

/J4fã(JlJ,fl./~ç/Jl!J§Ít A UGP contará com um Manual Operacional do Programa (MOP)., conforme
assinalado nas Condições Particulares de Contratação, que definirá o marco conceituai e operacional
do Programa, estabelecendo as regras, mecanismos e procedimentos para orientar a execução, o
controle e a supervisão,
~ e.AAQS€lK~. O Mutuário compromete-se a formalizar os instrumentos legais necessários
para definição das responsabilidades e competências para a adequada operação e conservação das
obras financiadas pela CAF.

o. ·. Orçamento do Programa
Quadro de Usos e Fontes Estimado do Programa (US$)

,.,. ..

COMPONENTES

Aporte local

TOTAL

15,890.343

1.589.034

254.TT7

25.478

280.255

1.156.051

115.605

1.271.656

1.3. IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

14.479.515

1.447.951

15.927.466

1.3.1 . Construção de aterros sanitários

14.079.515

1.407.951

15.487.466

400.000

40.000

440.000

1. SANEAMENTO URBANO
1.1. PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO
1.2. COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS

1.3.2. Estudos e planos

17.479.3n

2. MOBILIDADE E DRENAGEM URBANA

15.562.229

9.253.723

24.815.952

2.1. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

15.562.229

9.253.723

24.815.952

3. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES

12.508.312

1.250.831

13,759.143

3.1. IMPLANTAÇÃO OE INFOVIAS

12.508.312

1.250.831

13.759.143

4. PLANEJAMENTO URBANO

250.000

25.000

275.000

4.1. APOIO A PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

250.000

25.000

275.000

5.314.116

381.412

5.695.528

5, GESTÃO DO PROGRAMA
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5.1. Apoio à gestão do Programa e apoio à supervisão de obras
5.2. Auditoria externa
5.3. Imprevistos

6. OUTROS GASTOS
6.1. Gastos de avaliação
6.2. Comissão de financiamento

Quarta-feira

4.164.116

371.412

100.000

10.000

TOTAL

4.535.528
110.000

1.050.000

1.050.000

475.000

475.000

50.000

50.000

425.000

357

425.000

50.000.000

12.500.000

62.500.000

80%

20%

100%

E. Gestão ambiental e social do Programa
A UGP coordenará as ações de gestão ambíental e social do Programa e contará com pessoâ'I
especializado, próprio ou contratado, especialmente para este fim.
Durante a execução das obras deverão ser observadas as Salvaguardas Ambientais e Sociais da CAF,
bem como as recomendações contidas nas autorizações e/ou licenciamentos segundo as normativas
vigentes.
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ANEXO "C"
CONTRATO DE GARANTIA

Entre a República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", representada neste
ato pelo(a) Senhor(a) [•], devidamente autorizado(a), e a Corporação Andina de Fomento,
doravante denominada CAF, representada neste ato por seu Diretor Representante no Brasil,
Senhor Jaime Manuel Holgufn Torres, devidamente autorizado, levando em conta que, de
acordo com o Contrato de Empréstimo celebrado na cidade de[•], nesta mesma data, entre CAF
e o Estado do Pará, República Federativa do Brasil, doravante denominado "Mutuário", emque
a CAF concordou em emprestar ao Mutuário US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Dólares)
para o financiamento parcial do Programa Municípios Sustentáveis .do Estado do Pará sempre
que o Garantidor se responsabilize de forma solidária pelas obrigações de pagamento do serviço
da dívida do Mutuário estipuladas no Contrato de Empréstimo, as partes contratantes concordam
o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
a.

O Garantidor se constitui devedor solidário de todas as obrigações de pagamento do
serviço da dívida contraída pelo Mutuário no referido Contrato de Empréstimo, que o
Garantidor declara conhecer e aceitar todo o seu conteúdo.

b.

As obrigações de pagamento do Garantidor, de acordo com o Contrato de Empréstimo,
têm e terão a mesma prioridade de pagamento que as demais dívidas externas que o
Garantidor tenha com os Organismos Financeiros Internacionais Multilaterais dos quais
faça parte, decorrentes de contratos de empréstimo.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O Garantidor se obriga a:
a.

b.

Inf()rtnarCl mais breve possível àCAFsobre qua1querocorrência que, no âmbito de sua
competência, dificulte ou impeça o alcance dos objetivos do empréstimo ou o
cumprimento das obrigações do Mutuário.
Informar o mais breve possível à CAP quando, na condição de 1edor solidário, vier a
~
realizar os pagamentos correspondentes ao serviço do empréstim

CLÁUSULA TERCEIRA:

'~

I

-:;

I
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No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela de principal ou Juros por parte do Mutuário,
a CAF informará imediatamente ao Garantidor, por intermédio da Procuradoria~Geral da
Fazenda Nacional, com cópia para a Secretaria do Tesouro Nacional, e dará" as devídas
instruções, a fim de que se realize o pagamento da quantia devida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados a partir da referida comunicação,
A responsabilidade do Garantidor somente se extinguirá pelo cumprimento das obrigações de
pagamento do serviço da dívida contraída pelo Mutuário. não podendo eximir..,se de sua
responsabilidade, ainda que a CAF tenha concedido prorrogações ou concessões ao Mutuário,
desde que as referidas prorrogações tenham sido autorizadas pelo Garantidor, ou tenha se
omitido ou retardado o exercício de suas ações contra o Mutuário.

CLÁUSULA QUARTA:
O Garantidor se compromete a pagar todas as obrigações financeiras decorrentes do Contrato
de Empréstimo sem dedução nem restrição algumat livres de todo imposto, taxa, direito ou
encargo previstos nas leis vigentes na República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA:
O atraso no exercício dos direitos da CAF estabelecidos neste Contrato, ou sua omlssão 1, não
poderão ser interpretados como uma renúncia a tais direitos,. nem como uma aceitação das
circunstãncfas que não lhe teriam permitido exercer tais direitos.

CLÁUSULA SEXTAl
Toda controvérsia que surja entre as Partes, decorrente da interpretação ou aplicação deste
Contrato e que não se solucione por acordo entre elas, deverá ser submetida à decisão do
Tribunal Arbitral, como estabelecido na Cláusula 29 do Anexo"'A" do Contrato de Empréstimo.
Se a controvérsia afetar tanto o Mutulirio quanto o Garantidor. ambos deverão atuar
conjuntamente designando um mesmo árbitro. Para os efeitos da arbitragem, no que diz respeito
às obrigações financeiras, toda referência que se fizer ao Mutuário no processo e na decisão do
Tribunal Arbitral se entenderá aplicável ao Garantidor.

CLÁUSULA SÉTIMA:
A CAF, mediante prévia solicitação por escrito do Garantidor, informará a respeito dos
montantes desembolsados ou não desembolsados do empréstimo.

CLÁUSULA OITAVA;
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Todo aviso, solicitação ou comunicação entre as Partes, decorrente do presente Contrato, deverá
efetuar-se por escrito, sem exceção alguma, e será considerado efetuado ou enviado por uma
das Partes à outra quando entregue por qualquer meio usual de comunicação, exceto o que for
relativo à arbitragem que deverá ocorrer mediante recibo de notificação, para os respectivos
endereços a seguir:
Ao Garantidor

Endereço:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esplanada dos Ministérios,
Bloco P, 841 andar, sala 803
CEP 70048~900 Brasília, Distrito Federal, Brasil
Tel No.+ 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfo.gov .br

Com cõpia para a Secretaria do Tesouro Nacional, em caso de atraso no pagamento de qualquer
quantia devida pelo Mutuário:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
C:oorderação-(}eral deCont.role .da t>ívid.ifl,úblka
Esplanada dos Ministérios - Bloco P..,; Ed. Anexo - Ala A
1º Andar, Sala 121
Brasília - DF- Brasil
CEP 70048-900.
Te! No.+ 55 (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br
ÀCAF

Endereço:

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
SAF Sul, Quadra 02, Lote 04
Edi fíciO Via Esplanada• sala 404
CEP: 70070-600
Te!.:+ 55 (61) 2191.8600 \

•

i
y
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Em comum acordo, a CAF e o Garantidor1 atuando cada um por meio de seus representantes
autorizados., firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, no idioma
português (Brasil)., na cidade de [•], no dia [•] de [•] de 20 t [ •J.

p.CAF

Jaime Manuel Holguín Torres
Diretor Representante da CAF

p. REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

[•]
Procurador(a) da Fazenda Nacional
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Panorama Geraldo Resultado do Governo Central
Tabela 1.1 - Resultado Primário do Govern o Central - Brasil - 2017 /2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

Memorando:

Em junho de 2018, o resultado primário do Governo Central, a preços correntes, foi deficitário em R$ 16,4 bilhões contra déficit de 19,8 bilhões em junho de
2017. Em termos reais, a receita líquida apresentou redução de (2,3%) enquanto a despesa total apresentou decréscimo de (5,3%). São destaques do mês:
•

a elevação das transferências por repartição de receita derivada da reclassificação de receitas administradas pela RFB no mês de maio de 2018;

•

antecipação para abril de 2018 do calendário de pagamento de precatórios relativo a outras despesas de custeio e capital, ao passo que em 2017 tais
pagamentos ocorreram em junho.

•

o resgate de cotas do Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização (FFIE) no montante de R$ 521,0 milhões.

Comparativamente ao acumulado até j unho de 2017, a preços correntes, o resu ltado do Governo Central passou de déficit de R$ 56,5 bilhões em 2017 para
déficit de 32,9 bilhões em 2018. Em termos reais a receita líquida apresentou elevação de (6,3%) enquanto a despesa cresceu 2,2%. A elevação da receita é
derivada de alteração na legislação do PIS/Cofins, do recolhimento do PRT/PERTe da melhora dos principais indicadores macroeconômicos que influenciam a
arrecadação. Há ainda o efeito positivo em R$ 4,0 bilhões relativo ao resgate do de cotas do FFIE.
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Visão Geral
Tabela 1.2 - Resultado Primário do Governo Central- Brasil -2017 /2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

A preços de junho de 2018, comparativamente a
2017, houve melhora de R$ 25,9 bilhões no resultado
primário acumulado do Governo Central, que passou
de déficit de R$ 58,9 bilhões em 2017 para déficit de
R$ 33,0 bilhões em 2018. Essa melhora decorreu
principalmente do crescimento da receita líquida
(6,3%) em taxa superior à elevação da despesa total
(2,2%).
Sobre o aumento da receita, destaca-se:
•

elevação da arrecadação do PIS/Cofins
ocasionada em grande medida pelo aumento
das alíquotas sobre combustíveis (Decreto
9.101/17);

•

desempenho da arrecadação associada aos
programas de Parcelamentos da Dívida Ativa,
PERT e PRT; e

•

a melhora da atividade econômica e dos
indicadores
macroeconômicos
que
influenciam a arrecadação.

Por seu turno, a despesa primária segue pressionada
pela elevação de benefícios previdenciários e de
despesa de pessoal. Houve elevação também em
despesas discricionárias.
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Receitas do Governo Central
Tabela 1.3 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- /PCA
♦ifii!iM►..i

il!Ci!L

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

Imposto de Importação
5.721,2
4.506,0
318,4
4.294,7
2.754,3
0,0
-354,9

26,0%
2,3%
1,8%
16,2%
14,9%
6,8%

A receita total do Governo Central apresentou
elevação real de R$ 45,4 bilhões (6,5%) em relação ao
acumulado até junho de 2017. Esse comportamento
deveu-se à elevação de R$ 34,2 bilhões (7,8%) nas
receitas administradas pela RFB juntamente com o
aumento de R$ 9,3 bilhões (12,5%) nas receitas não
administradas pela RFB e o acréscimo de R$ 1,8 bilhão
(1,0%) na arrecadação líquida para o RGPS.
Ressalte-se que nas receitas administradas pela RFB
houve reclassificação de resíduo do estoque de
parcelamentos especiais não reclassificados em
novembro de 2017 (ver relatórios de nov/2017 e
dez/2017).
Esta reclassificação, apesar de não
impactar o total da receita administrada, influencia sua
composição, majorando, principalmente, imposto de
renda, Cofins, PIS/PASEP e CSLL e minorando outras
receitas administradas.

15,7%

Concessões e Permissões
Dividendos e Participações
Contr. Plano de Seguridade

Ademais desse efeito, os principais fatores de variação
da receita administrada pela RFB foram:
1.230,7
-76,8
6.832,7

•
aumento de R$ 17,2 bilhões (16,2%) na Cofins
e R$ 4,3 bilhões (14,9%) no PIS/Pasep decorrente do
efeito combinado no reajuste de alíquotas do
PIS/Cofins sobre os combustíveis (Decreto 9.101/17),
aumento do volume de venda de bens (aumento real
de 6,38% - PMC-IBGE);
•

elevação de R$ 5,7 bilhões (26,0%) no IPI

influenciado principalmente pelo crescimento de 2,43% na produção industrial de dezembro de 2017 a maio de 2018 em comparação à produção de dezembro
de 2016 a maio de 2017;
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aumento de R$ 4,5 bilhões (2,3%) no Imposto de Renda, sendo esta determinada pelo aumento na arrecadação de IRPJ (R$ 5,5 bilhões); e

•
elevação de R$ 3,9 bilhões (24,7%) no Imposto de Importação derivada, principalmente, da elevação de 7,8% da taxa média de câmbio, redução na
alíquota média efetiva e aumento de 18,4% no valor em dólares das importações.

Tabela 1.4 - Dividendos Pagos à União ~ Brasil -

2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

--Jan-Jun

Banco do Brasil
BNB
BNDES
Caixa

545,2
65,3

49,6

3.565,9

1.519,0

Destaque-se ainda que, para o período, houve elevação de R$ 10,0 bilhões relativa ao Programa de
Regularização Tributária - PERT, instituído por meio da Lei 13.496/17, cujo efeito está distribuído em
diferentes rubricas de arrecadação (Imposto de Renda, IPI, COFINS e CSLL), PRT e demais parcelamentos
da Dívida Ativa.

As receitas não administradas pela RFB cresceram R$ 9,3 bilhões (12,5%) quando comparadas ao
mesmo período de 2017. Essa elevação é explicada, principalmente por:
elevação de R$ 6,8 bilhões em Cota-Parte de Compensações Financeiras devido principalmente
•
ao aumento na produção e no preço internacional do petróleo; e
•
aumento de R$ 1,2 bilhão em dividendos resultante principalmente da distribuição de R$ 2,8
bilhões de dividendos pela Caixa Econômica Federal sem contrapartida em igual período de 2017.
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 1.5 - Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2017 /2018
As transferências por repartição de receita apresentaram, em
seu conjunto, elevação de R$ 9,4 bilhões (7, 7%) em relação ao
acumulado até junho de 2017, passando de R$ 122,0 bilhões
em 2017 para 131,4 bilhões em 2018. As principais variações
no período foram:

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

•
de

elevação de R$ 5,7 bilhões (5,8%) nas Transferências
FPM/FPE/IPI-EE, reflexo do aumento dos tributos

compartilhados (IR e IPI); e
•
acréscimo de R$
3,9
bilhões
(38,0%)
nas
Compensações
Financeiras,
pelos fatores
explicados
anteriormente sobre o desempenho das receitas de Cota
Parte e Compensações Financeiras.
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Despesas do Governo Central
Ta bela 1.6 -Despesas Primárias do Governo Central -Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

fMMP.i

&

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

A despesa total do Governo Central no acumulado
até junho de 2018 atingiu R$ 646,2 bilhões, 2,2%
acima do observado no mesmo período de 2017,
quando as despesas totalizaram R$ 632,1 bilhões.
Essa variação se deve ao efeito combinado dos
seguintes fatores:

•
~6,Q%

elevação em R$ 7,3 bilhões (2,7%) em
Benefícios Previdenciários;

•
aumento de R$ 1,1 bilhão (0,8%) em
Pessoal e Encargos Sociais;
•
incremento em R$ 9,0 bilhões (7,8%) em
Despesas Discricionárias; e
•
redução R$ 3,3 bilhões Outras Despesas
Obrigatórias (3,2%).

A redução em Subsídios, Subvenções e Proagro (R$
2,8 bilhões), que é resultado do processo de
racionalização nos gastos com subsídios e a
diminuição em Abono e Seguro Desemprego (R$ 2,0
bilhões) foram parcialmente compensadas pela
elevação de Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
(R$ 2,9 bilhões).

~i.$qflIJ

3.852,1

* Corresponde à despesa

total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas, LOAS/RMV, auxílio à COE,
despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 1.7 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil 2017/2018

As Despesas Discricionárias - Todos os Poderes apresentaram
elevação de R$ 9,0 bilhões (7,8%) explicada, principalmente
pelas discricionárias do poder executivo que respondem pelas
despesas de custeio dos
ministérios e emendas
parlamentares impositivas.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

RP Cancelados
RPPagos
11

RPapagar

O montante de restos a pagar (RP) pagos (excetuados os RP financeiros) até junho de 2018
correspondeu a R$ 64,3 milhões, contra R$ 58,4 milhões no mesmo período do ano anterior.
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Tabela 1.8 - Subsídios e Subvenções Econôm icas - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/201 8- IPCA

. . ... . . yâriação
Qif~rêrtçél
.% Reàf ·

[)iscriminação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

Funcafé
Revitaliza
Proagro

Receitas de Recuperação
PNAFE
PRODECER

Total

5.155,8
1.218,9
1.243,7
-215,2
2.283,7
123,1
27,0
0,0
0,0
21,5
56,6
9,7
386,8
5.025,7
241,8
0,0
4.607,2
0,0
3,3
0,0
274,1
0,0
0,0
0,0
25,2
0,0
0,0
-125,8
0,0
10.181,5

3.840,3
652,3
882,6
182,2
1.600,6
308,7
16,7
0,0
0,0
71,7
49,7
5,6
70,0
3.554,1
324,4
0,0
2.909,6
0,0
3,5
0,0
384,5
0,0
0,0
0,0
23,6
0,0
-34,4
-57,0
0,0
7.394,4

-1.315,5
-566,6
-361,1
397,5
-683,1
185,6
-10,3
0,0
0,0
50,3
-6,9
-4,2
-316,8
-1.471,6
82,6
0,0
-1.697,6
0,0
0,1
0,0
110,4
0,0
0,0
0,0
-1,6
0,0
-34,4
68,8
0,0
-2.787,2

-25,S%
-46,5%
-29,0%
-29,9%
150,7%
-38,1%

234,4%
-12,2%
-42,8%
-81,9%
-29,3%
34,2%
-36,8%
4,1%
40,3%

-6,3%

-54,7%

-27,4%
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Previdência Social
Tabela 1.9 - Resultado Primário da Previdência Social- Brasil- 2017/2018
R$ milhões - 0 preços dejun/20lB- IPCA

YJNSMi.

.l.iiii.

Comparando os valores acumulados até junho de 2018 com o mesmo
período de 2017, o déficit da Previdência aumentou de R$ 86, 7
bilhões para R$ 92,2 bilhões (6,4%) a preços de junho de 2018. Esta
variação resulta do efeito conjugado dos seguintes fatores:

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

•
aumento de R$ 7,3 bilhões (2,7%) nos pagamentos de
benefícios previdenciários, devido à elevação de 600,9 mil (2,1%) no
número de benefícios emitidos, compensado parcialmente pela
redução do valor médio real dos benefícios pagos pela Previdência
em R$ 9,64 (0,7%); e

•

elevação real de R$ 1,8 bilhão (1%) na arrecadação líquida.

Tabela 1.10 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

.1.1111.

1.122,0
4.355,9

5.037,9

682,0

15,7%

1111191,'1:4tt-l•tlllll-l■!
Urbano

211.263,6

218.317,9

7.054,2

3,3%
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Visão Geral
Tabela 2.1- Resultado Primário do Governo Central- Brasil - 2017/2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

A preços de junho de 2018, o resultado primário
do Governo Central passou de um déficit de R$
20, 7 bilhões em junho de 2017 para um déficit de
R$ 16,4 bilhões no mesmo mês de 2018, o que
representou redução de R$ 4,3 bilhões (20, 7%).
Essa variação decorreu da redução da despesa
total em R$ 5,9
bilhões, parcialmente
compensada pela diminuição da receita líquida
em R$ 2,1 bilhões (2,3%).
Com relação à redução da despesa, destaque-se
a redução em outras despesas obrigatórias, em
decorrência da antecipação do calendário de
pagamentos de precatórios. Em junho de 2017
foram pagos R$ 8,8 bilhões em precatórios,
enquanto em 2018 o pagamento de precatórios
foi efetuado em abril.

8,3%

Importante destacar que a ocorrência de
elevação das transferências por repartição de
receita é derivada da reclassificação das receitas
administradas pela RFB (ver relatório de mai/18).
Por fim vale mencionar que em junho de 2018
ocorreu o resgate da última parcela de cotas do

FFIE (R$ 521,0 milhões).
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Receitas do Governo Central
Tabela 2.2 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- fPCA

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

27,3%
13,0%
-10,8%
6,3%
9,5%
12,7%
1,5%
-20,6%

A receita total do governo central apresentou redução real
de R$ 519,2 milhões (0,5%), passando de R$ 109,4 bilhões
em junho de 2017 para R$ 108,8 bilhões em junho de 2018.
Esse comportamento deveu-se ao aumento de R$ 298,1
milhões (0,4%) na receita administrada pela RFB juntamente
com o decréscimo de R$ 741,2 milhões (2,4%) na
arrecadação líquida para o RGPS e com a redução de R$ 76,1
milhões (O, 7%) nas receitas não administradas pela RFB. Os
principais fatores de variação da receita administrada pela
RFB foram:
•
redução de R$ 3,1 bilhões (10,8%) no imposto de
renda explicado pela redução no IRRF-rendimentos do
capital (R$ 2,9 bilhões) e IRRF-rendimentos do trabalho (R$
1,3 bilhão); e
•
elevação de R$ 1,7 bilhão (9,5%) na Cofins
decorrente do efeito combinado no reajuste de alíquotas do
PIS/Cofins sobre os combustíveis (Decreto 9.101/17), e do
aumento do volume de venda de bens (aumento real de
2,20%- PMC-IBGE) entre maio de 2018 e maio de 2017.

Concessões e Permissões
Dividendos e Participações
Contr. Plano de Seg. Social do
CotaParte de Compensações
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e
Contribuição do Salário Educação
Complemento FGTS (LC nº
Operações com Ativos
Demais Receitas

-93,6%
-13,7%
56,7%
15,7%
-3,2%
0,5%
1,4%
-2,6%

As receitas não administradas mantiveram-se praticamente
constantes (redução de R$ 76,1 milhões) com a diminuição
dos dividendos (R$ 1,9 bilhão) sendo compensada pela
elevação em cotaparte e compensações financeiras (R$
964,8 milhões). A redução da receita de dividendos é
explicada pelos pagamentos do BNDES, que ocorreram em
junho de 2017 e em maio de 2018.
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 2.3 - Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2017 /2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

As transferências por repartição de receita apresentaram
elevação de R$ 1,6 bilhão (8,4%), passando de R$ 18,9
bilhões em junho de 2017 para R$ 20,5 bilhões no mesmo
mês de 2018. Esse resultado decorre da evolução das
receitas subjacentes às transferências e, em particular para
junho de 2018, da reclassificação de receitas administradas
pela RFB em maio do mesmo ano (ver relatório de
maio/18).
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Despesas do Governo Central
Tabela 2.4 - Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- f PCA
lfMM►..
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Desoneração MP 540/11,
FUNDES (Complem. União)

0,1%
101,9%
-64,8%
-10,3%
0,5%

Outras Despesas de Capital

14,9%

Benefícios de Prestação
Complemento do FGTS (LC nº
Créditos Extraordinários I PYrPtn

Em junho de 2018, houve redução de R$ 5,9 bilhões
(5,3%) na despesa total do governo central em relação
ao mesmo mês do ano anterior, passando de R$ 111,2
bilhões para R$ 105,3 bilhões. Essa variação se deve,
principalmente, à alteração no cronograma de
pagamentos de precatórios. Em junho de 2017 houve
pagamento de R$ 8,8 bilhões em precatórios
referentes, principalmente, a despesas de custeio. Em
2018, tais pagamentos foram efetuados em abril.
Além da redução nas Outras Despesas Obrigatórias (R$
9, 7 bilhões, 44,4%), explicada pela diminuição em
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC, outra variação
relevante na despesa foi a elevação de R$ 3,7 bilhões
(17,1%) das Despesas Discricionárias - Todos os
Poderes. Esse acréscimo se deve em grande parte ao
crescimento das despesas com emendas impositivas.

* Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas,
LOAS/RMV, auxílio à COE, despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

378

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

Página 107 de 267

Tabela 2.5- Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA
t♦MMP!
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Previdência Social
Tabela 2.6- Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017/2018
O resultado primário da Previdência Social passou de um déficit de R$
13,4 bilhões em junho de 2017 para déficit de R$ 14,5 bilhões em
junho de 2018, representando uma diferença de R$ 1,1 bilhão. Essa
variação se deve, principalmente, à diminuição de R$ 741,2 milhões
(2,4%) na Arrecadação Líquida do RGPS.

A despesa com Benefícios Previdenciários cresceu R$ 368,2 milhões
(0,8%), influenciada pela elevação de 614, 7 mil (2,1%) no número de
benefícios emitidos, compensada parcialmente pela redução do valor
médio real dos benefícios pagos pela previdência em R$ 25,64 (2,0%).
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Result.ado>Mensal em Relação ao Mês Anterior
Visão Geral
Tabela 3.1 - Resultado Primário do Governo Central - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

.DisCrifoinação

2018

maio

Variação
Diferença % Real
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1,7 -100,0%
-468,3

-1,5%

-0,7%
-0,2%

Previdência Social (RGPS)

-1.?,285,S

772,8

Em junho de 2018, o resultado primário do
Governo Central foi deficitário em R$ 16,4
bilhões, contra déficit de R$ 11,2 bilhões em
maio de 2018 a preços constantes de junho.
Houve redução da receita líquida em R$ 0,5
bilhões (D,6%}, resultado principalmente da
redução de R$ 4,0 bilhões (26,6%) nas receitas
não administradas pela RFB, explicada pelo
recebimento, em maio, de R$ 2,8 bilhões em
dividendos da Caixa e de R$ 1,5 bilhão do BNDES.
Houve aumento da despesa total em R$ 1,7
bilhão (1,6%), decorrente principalmente da
elevação de R$ 3,1 bilhões (14,0%) nas Despesas
Discricionárias, influenciada pela elevação da
despesa com emendas impositivas. Por fim,
destaque-se dois regates do Fundo Fiscal de
Investimento e Estabilização (FFIE): de R$ 3,5
bilhões em maio e de R$ 521,0 milhões em
junho.

-5,1%

Memorando:

Resultado d
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Receitas do Governo Central
Tabela 3.2 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- /PCA

Em valores atualizados de junho de 2018, a receita total
do Governo Central apresentou redução de R$ 5,3 bilhões
Diferença % Real (4,7%) em relação ao mês anterior, passando de R$ 114,2
,, bilhões em maio de 2018 para R$ 108,8 bilhões em junho
de 2018. Esta variação resulta do efeito conjugado dos
3.584,9
323,9
9,9% seguintes fatores:
Redução de R$ 851,3 milhões (1,3%) nas receitas
ll.U0,6
-784,8 -16,0% •
2~.4l.8,() -3.112,7 -10,9% administradas pela RFB. A variação das rubricas internas
350,5
12,1% foi influenciada pela reclassificação de tributos realizada
:3.?,$817
em maio pela RFB; e

-Variação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

·",\:',g§IJ~·(:)~,Jil!JSS,i
4.895,4
>;iir530,8

ssl3

21:so9,9-

---·· s:G3#;1•·-·•
5.202,1
0,0
·•·->····•

1~;4~5,0
$.Q77,0
ll,.Q88/7

-2.374,9
-561,6
-t.j.13,4

·-1,396

-10,9%
-10,0%
-21,4%

\~~1;~. . /

· ' ::4,751,õ.••

•
Decréscimo de R$ 4,0 bilhões (26,0%) nas receitas
não administradas pela RFB: redução de R$ 4,7 bilhões
em Dividendos e Participações, explicado pelo
recebimento, em maio, de R$ 2,8 bilhões da Caixa e de
R$ 1,5 bilhão do BNDES.

-3,5%
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 3.3 - Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2018
R$ milh ões - a preços de jun/2018- IPCA

,♦MM#.
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Em junho de 2018, as transferências por repartição de
receita apresentaram redução de R$ 4,8 bilhões (18,9%),
totalizando R$ 20,5 bilhões, contra R$ 25,3 bilhões no mês
anterior. Esse comportamento decorreu principalmente
das diminuições em Compensações Financeiras e no
conjunto FPM/FPE/IPI-EE, devido à transferência, em
maio, referente à arrecadação sazonalmente concentrada
no último decêndio de abril dos tributos que compõem a
base de repartição, notadamente imposto de renda e
compensações financeiras.

Gráfico 2. Base de Cálculo Transferências Constitucionais
Terceiro Decêndio

26,8

Primeiro Decêndio

Segundo Decêndio
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Despesas do Governo Central
Tabela 3.4 - Despesas Primáriasdo Governo Central - Brasn - 2018
R$<milhões - a preços de jun/2018- IPCA
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Em junho de 2018, a despesa total do Governo
Central registrou o valor de R$ 105,3 bilhões,
representando aumento de R$ 1,7 bilhão (1,6%) em
relação a maio de 2018. Essa variação é explicada
principalmente pelo crescimento de R$ 3,1 bilhões
(14,0%) das Despesas Discricionárias - Todos os
Poderes, devido à elevação em junho das despesas
com emendas impositivas.

-12,1
4,3

Qütrás••Despésas··ctE:?•Cápital

* Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas~
LOAS/RMV, auxílio à COE, despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 3.5 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

Variação
Diferença

% Real
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Previdência Social
Tabela 3.6 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

.fME.+.LJ.

2018

maio

junho

Em junho de 2018, o Regime Geral da Previdência Social
(RGPS) registrou déficit de R$ 14,5 bilhões, contra déficit
de R$ 15,3 bilhões no mês anterior. A redução do déficit
de R$ 772,8 milhões (5,1%) se deve à diminuição dos
benefícios previdenciários (R$ 1,2 bilhão, 2,7%),
parcialmente compensada pela redução na arrecadação
líquida (R$ 468,3 milhões, 1,5%).
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Boxe 1 - Decreto nº 9.428/2018 - Sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de RAP
Em 28/06/2018, foi publicado o Decreto nº 9.428/2018, que altera a sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de Restos a Pagar (RAP)

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

•·.. · • ••· .·...... •··••• .. >•
.
dos órgãos do Poder Executivo Federal.
A mudança nessa sistemática representa um grande avanço na melhoria do controle do saldo de RAP, que cresceu muito após2O08, tornandó~se
quase um orçamento paralelo. Por exemplo, ma is da metade do investimento público da União no ano se dá por meio de pagamento de restos a
pagar.
Há dois tipos de Restos a Pagar (RAP): os processados e os não processados. O RAP processado refere-se a despesas qUe foram empenhadas e
liquidadas, mas ainda não foram efetivamente pagas. O ordenador da despesa reconheceu que o serviço foi prestado ou que o investimento.foi
realizado, mas ainda não teve o saque na conta única do Tesouro. O saldo de RAP processado não cresce muito ao longo dos anos.
O segundo tipo é o RAP não processado, quando a despesa do orçamento do ano foi empenhada, mas não foi liquidada e nem paga. Neste caso,
quando termina o ano, uma despesa que está apenas empenhada e não é cancelada se transforma em RAP não processado. É esse segundo tipo
de RAP que tem crescido substancialmente ao longo dos anos.
A série histórica de inscrição de RAP aponta para um forte crescimento do seu estoque até o exercício de 2014, quando atingiu a cifra de R$ 228
bilhões, decrescendo até 2017, quando alcançou R$ 155 bilhões 1 . Deste valor, R$ 128 bilhões são referentes a RAP não processados.
Gráfico 1- Evolução do estoque de restos a pagar- R$ bilhões - Valores Correntes
-

Processados
Processados
Rap/Orçamento%

219

111111111111111. Não

-

-

228
186

115

<Oo;,/200e

<Oos/<oio

<OJ.J./<OJ,l

<01,,1/201.4

<01,S/201,5

<OJ. ;,/<0,19

Para mais.informações ver Refatório de Avaliação dos Restos a Pagar de 2018, disponível em :
http:ljwww.tesouro.fazenda.gov. br/ docu me nts/10180/617267/ RAP2018/ 41def350-93ab-4d bc:-8 b78-d05d 54f5f0fb

1
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Em junho de 2018, o estoque de RAP não processados a pagar era R$76 bilhões. Deste valor, R$ 42 bilhões (?5%) foram empenhados até 2016. O
problema com esse saldo .d e RAP não processados é que, além de parte dessas despesas empenhadas concorrerem com o orçamento do ano, há
ainda o agravante que muitas vezes essas despe.s as não são liquidadas ~\rão havia um critério estabelecido de cancelamento desses RAP. Os RAP
não processados a pagar em junho de 2018; porcmo .d e empenho, são apresemtados a seguir:
Gráfico 2- Estoque de RAP Qão pre>c;~Ssádos â pagar êtn júnht>dê 2018, por ano de empenho R$ bilhões-- Valores Correntes

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.
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A regra/geral de bl?queio paráRAPnãopro2êssa<:19séq~e,5.~a déspTsàrão foiHtjuidada até1 ano e meio depois .de sua inscrição, aquele
empenho seria bloqueado. Posteriormente, º 111inistério poderia desblo~uear e111pe?ho, alegando que ª obra seria executada e, se não fosse,
não.havia regraflguma para cancelamento dessa despesa, que poderia passar anos como RAP não processados. Adicionalmente, a legislação que
estava emvigor al:>ria exceções para o bloqueio de RAP não processados para as despesas do PAC, saúde e educação.
Em re.s~mô, pelas régras que estav~111 ~myi~qrâJéo iníctqde j unho ciét~:J..8/ era 111u.itodifícil o governo cont.rolar o crescimento do saldo de RAP
não processados e diversos projetos de investimento que nem mesmo começaram d~pois de vários anos da sua aprovação no orçamento.
Astrêsprinc;ipais lll.ycfa11ças ne/sist.emática de inscrição, bloqueio e canc.élamehtdde RAP/ introduzidas pelo Decreto.9.428/2018, foram:
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de

única exceção para regra
bloqueio para RAP nãoprocessadoque não foram liquidados depois de lanô e meio de sua inscrição
passam a ser os gastos comsaúdee emendas individuais impositivas. Até entã.o entravam nessa exceção as despesas empenhadas do PAC•
e do Ministério da Educação (§ 3º Art. 68 modificado pelo Art. 1° do Decreto 9.428). O RAP não processados dessas duas despesas (saúde
e emendas individuais impositivas) são em geral RAP que não são• passíveis de cancelamento, pois apesar da despesa não ter sido
liquidada e paga no ano de suaaprovação no orçamento, elas foram computadas como despesas obrigatórias. no ano em que ocorreu o
empenho.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

•

Se houver desbloqueio de RAPnão processados, mas não houver liquidação em até 1 ano e meio após o seu bloqueio, eles serão
automaticamente cancelados(§ 7° Art. 68 modificado pelo Art./ 1° do Decreto 9.428). Antes não existia uma regra de cancelamento de
RAP•não processadosquefoFbloqueado e, posteriormente,desbloqueado pelosrninistérios setoriais.

•

O Ministro da Fazenda passa a ter o poder de limitar a inscrição de RAP de todos os ministérios setoriais. O estabelecimento de um limite
de inscrição de RAP pelo Ministro da Fazenda passa a ser possível, mas não é obrigatório. O objetivo dessa decisão é controlar não apenas
o saldo de RAP, mas tambémter
instrumento em caso de riscodedescumprin,entodo Art.A2 da LRF, que• estabelece que o saldo de
RAP no término de um mandato deve ser compatível com o ca ixa que o governo deixa para o seu pagamento (Art. 68-A modificado pelo

um

Art. lº do Decreto 9.428).
Figural - Nova sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de RAP- nº
Cancelamento
automático dos RAP
não desbloqueados.
Seis meses

Um.ano e meio

No início de cada ano,
ocorre a inscrição dos
RAP não processados.

Um ano e meio após a
inscrição, ocorrerá o
bloqueio dos RAP não
processados que não
t enham sido
liquidados.

Cancelamento
automático dos RAP
desbloqueados
caso não tenha
ocorrido liquidação.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Página 116 de 267

Boxe 2 - Relatório Bimestral de Avaliação de Re.ceitas e Despesas Primárias -

Quarta-feira

387

3º Blmestre de 2018

Em cumprimento à lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (LOQ 2018), o Poder Executivo
publicou, em 20/07/2018, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º Bime.s tre de2018 apresentando projeção dos itens de
receitas e despesas primárias do Governo Central para o ano corrente, observando a arrecadação das receitas federais e a realização das
despesas primárias até o mês de junho de 2018, em sua maioria, bem como parâmetros macroeconômicos atualizados.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

C) Relatório de Avaliação dO 3º bimestre, com relaçãcràatualização do cenário econômico, alterou a previsão de crescimento real do PIB
para 2018, em relação à última avaliação, de2,50% para 1,60%, e elevou a estimativa da variação do índice de inflação (IPCA) para 2018 de 3,4%
para 4,2%.

Em relação ao Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º Bimestre, a estimativa de receita cresceu R$ 11,6 bilhões,
devido principalmente ao aurnE;!ntode R$ 8, 7 bilhões na projeção de arrecadação dasReceitasp~o Administradas pela RFB, com destaque para a
arrecadação corrt Cota7Parte deicompensações Financeiras, revista de R$ 51,5 bilhõ.es para iR$ 58,8 bilhõ.es em 2018.<Essa alteração ocorreu,
principalmente, devido ac) c.rescimento das estlmativas do/ preço internacional do petróleo e da taxa de câmbio. Também houve elevação da

º.·.• ·. •·. ·

estimativa das Re. ceit··. i l,S~.d
. .rni·n·.js.t .fü:3•. das peli3··•·RFB, . influenc·iªdª,.}.~m .9rande m•·.· e•·· · d
. ·. • ·•· ida, p~..• l. :.ª·. •.·•/'P.e rformance da arrecad··. · .·ª.· .·•.·•.·•.ç·.• ·ão até mês d.e ju.·•·. .n.ho.
No lado das despesas,i hC>lJ\fe incr:~entode R$7,Sbí(ttõ~snas desp~sas obrigatórias, explicado principalmente pela elevJçãO de R$ 9,6
bilhõe·s· nas despesas· com Créclitps Extr.apr ~inári95 \e.rn<fªY9P .ci.o.s ...1""1inistérios de / Minas e Energia e da Defesa, devido à edição da Medida
Provisória nº 839/2018, que criou.o .subsídio ao diesel combustível de uso rodoviário.
Desse modo, diante da C().~ piHação dos fatores cita~rs, o Relatório de eyali~ÇãúdêRefeitas e DespesasPrimárias do 3º Bimestrede 2018
indicariaa.possibilidade d:.a111pHagão de empenho e movimentação financeirasemcompmrn:t;r a meta deresultado primário prevista na LDO
201g. Nã9obstant€!,t.: n2e:111iyista que as projeções de 2:spesa que constap'l\ n?rr.:lat.PnP 7stãoligeiramente<a.baixo doslim.i t~sestabelecidos
pela Emenda Constitücionat<nºç;~/2016, o espaço parajl11P,u.açã.o de despesas ·pri111~rias discridonárias estácondiciopado pela estimativa de
excE!sso emrelação aos limitesclaJC nº 95/2016. O quadr9ª.5éguir resyme as princípªis variações nas estimativas do relatório:

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

388

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

Página 117 de 267

897,2
179,6
393,8
Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

.

.

. IY!ern.ô:

Avaliação 22
Bimestre (a)

Avaliação 32
Bimestre (b)

Diferença
(e)= (b) - (a)
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Boxe 3- Aspectos Fis.cais da Educação no Brasil
P••TE!S()Ürg Naclo11a.1 PU.9.Hçoq,p9/ditº6 de.julho, u111 estudo iQtitulado.''Aspect.os • Fiscai5:.ciª. Educação no. Brasil",. conte.ndoa.mpla análise
do· volulllE!. ciz>Iefur.7osidires.iog~.dg5: i~9jetgr d.er educaçãcJ no país,relativamente•à experiência internacional, e apresentando resultados
alcançadosem termosde performance educacional.

o

a

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

texto destaca que,. em pmporção\ da Receita Corrente, despesa federaLem.educação.quase.dobrou sua participação, passando de
4,7%para 8,3%noperíodo2008-2017.Emproporção do PIB,a;expansão.tambémfoisignificativa, passandode 1,1 pé3ra 1,8%... A despesa co.m
educação apresentou crescimento acumulado real de 91% no período 2008-2017 (7,4% ao ano, em média), enquanto a Receita Corrente da
União cresceu.apenas6,7%emterrnosreais{0,7% ao ano).
Gráfico 1-Evqlução da Qespesá Federal emEdqcação

Gráfico 2 - Gasto público total em educação(% do PIB)
Comparativo Internacional - 2014
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O Brasil gasta
economias mundiais - e de oares como Arl:tentína
dos países, incluindo vários

valor superior à média da OCDE (5,5%) - que engloba as principais
Chile (4,8%), México (5,3%) e Estados Unidos (5,4%). Cerca de 80%
em educação relativamente ao PIB.
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Apesar da expansão do volume de recursos aplicados, nãO houve melhora expressiva na qualidade da educação brasileira. O desempenho
do país em exames internacionais continua relativamente baixo. A comparação internacional leva a crer que o valor atualmente despendido seria
suficiente para o fornecimento de uma educação de maior qualidade.

a

Observa-se forte pressão sodal para a elevação do gasto na área de educação, mas existem evidências de que atual baixa qualidade não
deve à insuficiência de recursos. Tal observação não é específica ao Brasil, tendo em vista que já é estabelecida na literatura sobre o tema a
visão de que políticas baseadas apenas na ampliação de "insumos" educacionais são, em geral, ineficazes.
Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

de

Embo.ra !5etenhaavagçaqo / na oferta
vagas, /ª 9u.alrdélde da educação brasileira. ainda é muito. precária .quando comparada
internacionalmente. Na.principal avaHação internacional de desempenho escolar, o Pisa (Programme for lnternationaf Student Assessment), o
Brasil figura nas últimas posições. Dos 70 países avaHados em 2015, o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª
colocação ern matemática.
Gráfico 3--- Qêsérripé11ho noPISArélatiYarriénte ao gasto público em educação como percentual do PIB
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Mesmo no Brasil existem casos .d.E? sucesso, comoo doCeará,,que obteve em 201.s º•quinto melhor IDEB nos anos iniciais do. Ensi.no
Fundamental, mesmo com umgasto inferior à média da própria região Nordeste e à média nacional. O melhor IDEB municipal do• Brasil, nesse
mesmo ano, foi do município cearense de Sobral, que aplicava, em2017,valor inferior à média do próprio estado do Ceará.
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O Tes9um Nacional também pr9Jetou a evolução dadernandapor serviços públkos de educação, referentes á totalidade da .despesa
primária do Ministério da Educação, para o período 2018-2027, em dois cenários distintos. O Cenárin Base considera as despesas ern/rducação
como Junção da taxa de •matrícula, d?crescimento do c.u stodepmy.isão de serviços educacionais e de· mudanças na estrutura.i~tária da
população. É um cenário realista, que supõg manutenção atuak.col1erturadps serviços de educação. Já• o Cenário .de Expansão, alén,dos três
fatores apontados• anteriormente (taxa .de matrícula, custoe alterações demográficas), considera• a despesa adicional necessária ao atingimento
das metas de cobertura propostas no Plano Nacional de Educação2014-2Q24 (PNE 2014-2024).

a

da

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

Gráfico 4 - Despesa>pdmária 5 Educação - R$• bilhões correntes
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Dado o nível de despesas já alcançado, com a ajuda da dinâmica demográfica, que leva a uma redução do número de pessoas em idade
escolar, observa-se que um cenário com manutenção da cobertura atual (Cenário Base) é compatível com o cumprimento das regras fiscais, tanto
da aplicação mínima em MDE quanto do teto de gastos. O atingimento das metas de cobertura do PNE 2014-2024 (Cenário de Expansão), por
outro lado, implicaria expansão do gasto em 25,9% (2,3% ao ano) em termos reais entre 2018 e 2027.
O estudo completo pode ser acessado em:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/tesouro-divulga-o-relatorio-aspectos-fiscais-da-educacao-no-brasil
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Tabela 1.1. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões - A Preços Correntes

Discrtminação
1. 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 Combustíveis
1.1.10 Outras
/.2 - Incentivas Fiscais
/.3 - Arrecadação Líquida para o RGPS
1.4 - Receitas Não Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos é Participações
1.4.3 tontr. Plano de seguri dade 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 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
//.1 FPM / FPE / IPI-EE
//.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.S CIDE - Combustíveis
11.6 Demai,
111. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
/V.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3. 1 Abono e Seguro Desemprego
IV. 3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio CDE
IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
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 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 Ressare. Est/ Mun . Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transfe rências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3 .24 Financia mento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionários - Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV.4.3 Doações e Convênios
IV.4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA - COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL {VI+ VII+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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-

2018
Maio

Diferença

TESOURONACIONAL

Variação(%)
Jun/18

Junho

o.o
29.783,1
11.023,6
187,2
1.987,9
1.195,8
1.631,0
1.336,6
1.579,9
408,2
79,7
2.617,3
18.121,8
15.424,0
705,2
966,8
-261,6
925,8
1.052,2
0,0
14,5
86.637,5
106.481,7
42.622,9
21.967,5
21.038,2

3.584,S
13,3

o.o
0,0
48,1
4.484,7
408,2
60,8
1.238,6
16,4
8,5
76,6
919,0
118,5
0,0
162,5
0,0
0,0
8.436,5
213,5
19,3
69,7
l.159,6

º·º

20.853,1
2.312,6
510,5
10,2

o.o
17.519,7
1.010,6
0,0
-19.844,2
447,l
-1.038,6
498,4
-19.937,3
-28.137,7
·48.075,0

112.748,0
67.065,2
3.220,4
4.834,4
28.175,7
2.8S2,3
21.538,5
S.568,5
S.137,3
0,0
446,2
-4.708,3
-1,6
30.434,5

15.249, 9
467,7
4.813,2
1.061,7
2.361,7
1.254,4
1.603,l
879,5
84,5
2.724,2
24.985,4
18.350,9
726,9
1.220,3
-493,4
952,2
4.938,3
0,0
17,0
87.762,6
102.282,7
45.530,2
22.580,6
12.084,4
3.636,7
12,6
0,0
0,0
52,2
4.679,6
447,1
36,6
865,2

0,0
0,0
77,3
963,9
116,3
0,0
159,2
0,0
0,0
156,2
184,475
17,7
139,l
540,3
0,0
22.087,6
1.778,0
284,4
0,1
21,5
19.194,8
1.093,2
3.500,0
-11.020,1
399,8
-666,0
166,1
-11.120,3
-35.092,0
-46.212,2

108.840,1
67.058,9
3.584,9
4.110,6
25.418,0
3.238,7
19.43S,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
1.726,6
0,0
30.349,7
11.431,6

1.166,4
133,S
1.077,6
2.667,4
l.615,0
1.597,l
428,1
84,4
2.662,0
20.508,0
17.258,2
721,8
1.142,7
-420,9
962,0
1.547,7
0,0
18,3
88.332,2
105.275,3
44.862,7
22.699,4
12.213,8
3.240.1
12,2

-3.907,8
-6,3
364,S
-723,9
-2.7S7,7
386,4
-2.103,5
-491,5
-1. 048,7
0,0
-66,8
6.434,9
1,6
-84,8
-3.818,4
698,7
-4.679,8
16,0
305,8
360,7
-6,0
-451,4
-0,1
-62,3
-4.477,4
-1.092,8
-5,1
-77,5
72,4
9,8
-3.390,6
0,0
1,3
569,5
2.992,5
-667,4
118,9
129,4
-396, 7
-0,4

Jon/17
-3,5%
0,0%

11,3%
-15,0%
-9,8%

13,5%
-9,8%
-8,8%

-20,4%
-1S,0%
-100,0%
-0,3%
-25,0%
149,4%
-97,2%
1,5%
12,9%
28,8%

-0,4%
-51,3%
-0,1%
-2,3%
-17,9%
-6,0%
-0,7"
-0,1
-0,1
1,0%
-68,7%

4.080,8
3.106,29
887,3
624,5
-1.866,2
320,1
2.428,3
760,8
231,S
0,0
-78,3
-201,7
0,0
566,6
407,9

979,2
-1.854,4
-118,1
1.036,4
278,4
17,2
19,9
4,7
44,7
2.386,2
1.834, 13
16,55
175,9
-159,4
36,23

-39,0%

295,3

34,1%

0,0

0,0

o.o

25.499,3

1.866,5
357,3
0,0
15,5
22.620,3
997,0
521,0
-16.422,1

20,8%

1,1%
4,9%
S,9%
1,7%
13;2%
11,9%
2,3%

18,2%

-1,1%
0,1%
92,4%

1.160,4

0,0
159,7
358,7
18,2
0,0
334,6
0,0

-9,9%
63,5%

26,4%
2,0%
-1,1%
5,3%
3,3%
-41,9%
-9,6%
-8,1%

o.o

o.o

-93,3%

3,83
1.694,6
-1.206,5
2.239,82
731,94
-8.824,4
-344,4
-1,l

0,0
3,5
200,7
452,2
-38,4

-12,3
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
174,2
0,5
-139,l
-205,8
0,0
3.411,7
88,5
73,0
-0,l
-5,9
3.425,4
-96,3
-2.979,0
-5.402,0

1,9%
3,7%
523,0%

7,5%
016%
2,9%
-1,5%
0,5%
1,1%
-10,9%
-3,2%

0,0
-0,6
5,8
413,4
-14,3

65,0
963,9
122,0
0,0
159,2

-17,1%
-10,5%

495,5

o.o

o.o

3,9%

4,9%
32,9%
17,9%
-6,8%
11,0%
14,3%
17,6%
6,0%

60,9%
3,9%
47,1%

0,0
51,6
4.685,4
860,5
22,3

º·º

Variação (%)

Jun/18

Màf/18

104.759,3
63.952,6
2.697,6
3.486,l
27.284,3
2.918,7
17.006,7
4.316,2
3.8S7,l
0,0
4S7,7
1.928,2

Diferença

-15,9%
0,0%
4,9%
0,0%

2,3%
94,4%
2,7%
-100,0%
-38,1%
15,4%
5,0%
25,7%
-100,0% ·
-27,7%
17,8%
-8,8% -85,1%
49,0%

7,3%
4,5%
110,8%
-63,2%

-78,2

-6,3%

-16,4
-8,5
-11,6
45,0
3,5
0,0
-3,3
0,0
0,0
-8,2 76,8
145,2
-1,1
-69,7
-825,0
0,0
4.646,2
-446,1
-153,2
10,20
15,52
5.100,60
13,65
521,0
3.422,1

-100,0%
-100,0%

-15,2%
4,9%
2,9%

-2,1%

-98,1%

68,0%
-5,5%
-100,0%

-71,1%
22,3%
-19,3%
-30,0%
-100,0%

29,1%
-1,4%
- 17,2%
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Tabela 1.1. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões • Valores de Jun/18 • IPCA

Discriminação
1. RECEITA TOTAL

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

1

Junho

I

66.760,8
2.816,1
3.639.1
28.482,4
3.046,8
17.753,4
4.505,7
4.026,S
0,0
477,8
2.012,9

IPI
Imposto de Renda
IOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CPMF
CIOE Combustíveis
Outras

1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Affecodação Uqulda 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 Servido'r
1.4.4 CotaParte de compensações Financeiras
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
l.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
1/,1 FPM / FPE / IPI-EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contribuiçao do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE - Combustfveís
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL
IV.J Beneficias Previdenciários
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV .3.4 Auxílio CDE
!V.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Beneficias de Prestação Continuada da LOAS/RMV
IV.3. 7 Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
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 FUNDES (Complem. União)
lV.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 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
JV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV .3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discriclonárias - Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TOA
IV.4.3 Doações e Convênios
IV.4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGtCO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA - COMPETÊNOA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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I\

2017

109.359,4

1.1 -· Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação

393

0, 0
31.090,9
11,507,7
195,5
2.075,2
1.248,3
1.702,6
1.395,3
1.649,3
426,2
83,2
2.732,2

18.917,5
16.101,3
736,2
1.009,3
-273,1
966,5
1.098,4
0,0
15,1
90.441,9
111.157,5
44.494,5
22.932,1
21.962,0
3.741,9

13,8
0,0

o.o
50,2
4.681,6
426,2
63,4
1.293,0
17,1
8,8
80,0
959,3
123,7
0,0
169,6

º·º
0,0
8.807,0
222,9
20,1
72,7
1.210,5
0,0
11.768,8
2.414,2
532,9
10,7
0,0
18.289,0
1.055,0
0,0
-20.715,6
466,7
-1.084,2
520,3
-20.812,8
-29.373,3
-50.186,1

TESOURONACIONAL

2018

Maio

Junho

114,168,6
67.910,2

108.840,1
67.058,9

3.261,0
4.895,4
28.530,8
2.888,3
21.809,9
5.638,7
5.202,1
0,0
451,8
-4.767,6
-1,1
30.818,0
15.442,1
473,6
4.873,9
1.075;0
2. 391,4
1.270,2
1.623,3
890,6
85,5
2.758,S
25.300,2
18.582, 1
736, 0
1.235,6
-499,6
964,2
5.000, 5
0,0
11,3
88.868,4

3.584,9

103.571,5
46.103,8
22.865,1
12.236,1
3.682,5
12,8
0,0
0,0
52,8
4.738,5
452,8
37,1
876, 1
0 ,0
0,0
78,3
976,1
117,7

o.o
161,2
0,0
0,0
158,1
186,8
18,0
140,8
547,1
0,0
22.365,9
1.800,4
287,9
0,1
21,7
19.436,7
1.107,0
3.544,1
-11.159,0
404,8
-674,4
168,2
-11.260,4
-35.534,1
-46.794,5

4.110.6
25.418,0
3.238,7
19.435,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
1.726,6

0,0
30.349,7
11.431,6
1.166,4
133,5
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,1
428,1
84,4
2.662,0
20.508,0
11.258,2
721,8
1.142,7
-420,9
962,0
1.547,1
0,0
18,3
88.332,2
105.275,3
44.862,7
22.699,4
12.213,8
3.240,1
12,2
0,0
0,0
51,6
4.685,4
860,5
22,3
1.160,4
0,0
0,0
65,0
963,9
122,0
0,0
159,2

o.o
o.o
159,7
358,7
18,2
0,0
334,6
0,0
15.499,3
1.866,S
357,3
0,0
15,5
22.620,3
997,0
521,0
-16.422,1

-85i,3

-1,3%

323,9
-784,8
-3.112,7
350,5
-2.374,9
-561,6
·l.113,4

9,9%
·16,0%
-10,9%
12,1%
-10,9%
-10,0%
-21,4%

o.o
·72,5
6.494,2
1,7
-468,3
-4.010,5
692,9
-4.740,4
2,6
276,0
344,9
-26,2
-462,5
~1,2

-96,6
-4.792,2
·1.324,0
-14,3
-92,9
78,7
-2,2
-3.452,B
0,0
1,1
-536,3
1.703,7
-1,241,1
-165, 1
-22,8
-442,5
-0,6
0,0
0,0
-1,2
-53,1
407,7
-14,7
284,4
0,0

-16,0%
-100,01'
-1,5%
-26,0%
146,3%
•97,3%
0,2%
11,5%

27,1%
-1,6%
-Sl,9%
-1,4%
-3,5%
-18, 9%

·1,1"
-1,9"
-7,S%
-15,7%
-0, 2%
-69,0%
6,2"
-0,6¾
1,6%
-2,1%
-0,1"
-0,2%
-1 2,0%
-4,4%

0,0
0,0
1,6
171,9
0,3
-140,8
-212,6
0,0
3.133,4
66,1
69,4
-0,1
-6,2
3.183,6
-110,1
-3,023,1
-5.263,2

-286,3
0,0
-141,1
-76,1
971,0
-1.941,7
-170,6
964,8
219,7
-52,2

27,3%
13,0%
-10,8%
6,3%
9,5%
12,7%
1,5%

-20,6%
-14,2%
-2,4'J(,
-0,1%
496,8%
-93,6%
-13,7%
56,7%
lS,7%
-3,2%

1,9
1,2
-70,3
1.590,S
1.156,8
-14,4
133,5
-147,9
-4,4
449,3
0,0
3,2
-2.109,7
-5.882,2
368,2
-232,7
-9.148,2

-44,4"

-S0l,8
-1,7

-12,0o/o

0,5%
1,4%
-2,6%
8,4%
7,2%
-2,0%
13,2%

54,2%
-0.,S'Jf,

40,!m
21,1%
-2,3%
-5,3%
0,8%
·1,0%
-13,4%

o.o
0,0
-2,3%
-1;1%
90,1%
-39,7%
32,5%

o.o
-13,3
-12,l
4,3
0,0
-2,0

768,8

471,4
-3.064,3
191,9
1.681,S
571,3
62,2
0,0
-98,4

-17,0¾
-1,2%
3,6%
-1,2%

1,0%
92,0%
1,4¾

-100,0%
-38,9%
14,0%
3,7%
24,1%
-100,0¾
-28,6%
16,4%
-9,9%
-85,3%
47,2%

1.4
3,8
434,3
-41,1
-132,6
-17,1
-8,8
-15,0

2,8%
0,1%
101,9%
-64,8%
-10,3%
-100,0%
-100,0%
-18,7%

4,6
-1,7

0,5%
-1,4%

0,0
-10,5

-6,2%

0,0
0,0
-8.647,2
135,8
-1,9
-72,7
-875,9
0,0
3.730,5
-547,6
-175,6
-10,7
lS,5
4.331,3
-58,0
521,0
4.293;4

-98,2%
60,9%
-9,5%
-100,0%
-72,4%
17,1"
-22,7%
-32,9%
-100,0%
23,7%
-5,5%

-20,7%
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Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - A Preços Correntes
2017

Oiscritnihação

Diferença

Variação (%)
Jan-Jun/18

Jat'I-Jun

Jan-Jun/17
664.284,7

729.105,2

64.820,6

9,8¾

1.1 - Receita Administrada pela RFB

418.046,2

464.369,8

46.323,5

11,1%

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 Combustíveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Líquida para o RGPS
/.4 - Receitas Não Administradas pela RFB

14.941,9
21.004,4
185.018,5
17.069,5
101.512,0
27.486,6
38.677,6
0,0
2.831,0
9.504,6

19.212,4
27.274,7
195.Q17,6
17.910,1
121.580,9
32.553,2
42.537,4
0,0
2.567,2
5.716,4

4.270,4
6.270,3
9.999,1
840,5
20.068,8
5.066,7
3.859,8
0,0
-263,8
-3.788,2

28,6%
29,9%
5,4%
4,9%
19,8%

-9,3%
-39,9%
-90,6%

1. RECEITA TOTAL

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.S 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
li. 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.S CIDE - Combustíveis
11.6 Demais

111. RECEITA LÍQUIDA {1-11)
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenâários
IV.2 Pessoal e Encargos Sodais

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1
IV.3.2
IV.3.3
IV.3.4
IV.3.5
IV.3.6
IV.3.7
IV.3.8
IV.3.9

Abono e Seguro Desemprego
Anistiados
Apoio Fin. EE/MM
Auxílio CDE
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
Beneficias de Prestação Continuada da LOAS/RMV
Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAC)
Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha

IV.3.10 Convénios

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 Kandir (LC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral

IV.4 Despesas Discricionárias • Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV .4.3 Doações e Convênios
IV .4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA - COMPETtNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII}
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL {IX+ X)
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18,4%

10,0%

-17,4

-1,6

15,8

174.770,2

181.888,4

7.118,2

4,1%

71.485,6

82.848,7

11.363,0

15,9%

2.600,7
4.302,7
6.291,4
18.198,6
7.034,9
10.552,3
2.191,4
500,6
19.813,1
116.598,4

2.605,3
5.652,7
6.408,5
25.460,2
7.405,6
10.851,2
2.559,3
530,6
21.375,3

0,2%
31,4%
1,9%
39,9%
5,3%
2,8%
16,8%
6,0%
7,9%

129.47S,4

4,6
1.350,0
117,1
7.261,6
370,8
298,9
367,9
30,0
1.562,2
12.877,1

93.931,2

102.408,9

8.477,7

4.099,4

4.123,8

24,3

9,0%
0,6%

6.198,8
-2.099,3

6.791,2
-2.667,4

592,4
-568,1

9,6%
27,1%

6.314,9
11.127,2
829,9
295,7
547.686,3
604.165,1
257.637, 3

6.533,B
15.330,1
797,4
281,4

218,9
4.202,9
-32,4
-14,3

3,5%
37,8%
-3,99'
-4,8%

599.629,8
636.518,l

51.943,5
32.353,0

9,5%

272.709,8
141.848,6
98.007,7

15.072,5

136.646,8
98.323,1

28.150,0
93,6
0,0
0,0
288,4
26.704,7
2.191,4
426,7
8.275,3
93,5
32,9
340,4
7.523,5
725,9
0,0
975,0
0,0
0,0
9.683,9
9.681,5
122,3
450,6
2.563,4
0,0

26.981,4
83,8
0,0
0,0
295,6
27.965,7
2.559,3
175,2
7.806,3
0,0
0,0
323,2
8.031,1
681,3
0,0
955,0
0,0
0,0
12.804,4
7.240,3
138,7
443,3
1.523,1
0,0

-1.168,6
-9,9
0,0
0,0
7,2
1.261,0
367,9
-251,5
-469,0
-93,5
-32,9
-17,2
507,6
-44,6
0,0
-20,0
0,0
0,0
3.120,6
-2.441,2
16,4
-7,3
-1.040,3
0,0

111.557,8

123.951,9

12.394,2

11,1%

10.337,6
1.407,7
10,2
0,0
96.016,8
5.193,2
0,0
-56.478,B
2.169,4
1.677,7
-2.122,7
-54.754,4
-173.226,0
-227.980,4

9.183,3
1.072,6
12,0
113,0
108.725,4
5.918,2
4.021,0
-32.867,3

-1.154,3
-335,1
1,8
113,0
12.708,6
725,0
4.021,0
23.611,4

-11,2%
-23,8%
17,6%

5.201,8
-315,4

11,0%

5,4%
5,9%
3,8%
-0,3%

-4,2%
-10,5%

2,5%

4,7%
16,8%
-58,9%
-5,7%
-100,0%

-100,0%
-5,1%

6,7%
-6,1%

-2,1%

32,2%
-25,2%
13,4%
-1,6%

-40,6%

13,2%

14,0%
-41,8%
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Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central - Brasil• Acumulado no Ano
R$ Milhões· Valores de Jun/18 • IPCA

,-,it'

1. RECEITA TOTAL

IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
IV.3.7 complemento do FGTS (LC n9110/01)
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 FUNDES (Complem. União)
IV.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.lS FDA/FDNE
IV.3.16 Lei Kahdir (LC n2 87/96 e 102/0ó)
IV. 3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV .4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV.4.3 Doações e Convênios
IV.4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA· COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII}
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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TESOURONACIONAL

Variação (%)
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17
45,388,7
6,5%
34.228,7
7,8%
3.864,8
24,7%
5.721,2
26,0%
4.506,0
2,3%
318,4
1,8%
17.230,7
16,2%
4.294,7
14,9%
2.754,3
6,8%
0,0
-354,9
-12,0%
-4.106,6
-41,3%
16,5
-90,9%
1.804,0
1,0%
9.339,4
12,5%
-88,0
-3,2%
1.230,7
27,4%
-76,8
-1,2%
6.832,7
35,9%
152,6
2,1%
-21,7
·0,2%
305,3
13,3%
15,0
2,9%
989,7
4,8%
9.449,6
7,7%
5.676,4
5,8%
-103,6
-2,4%
408,0
6,3%
-511,6
23,3%
27,9
0,4%
3.929,1
33,8%
-56,8
-6,5%
-23,3
-7,S%
35.939,l
6,3%
14.134,4
2,2%
7.337,4
2,7%
1.072,fi
0,8%
-3.324,6
·3,2%
-í.042,9
-6,9%
:12,9
-13,2%
0,0
0,0
:1;7
-0,6%
451,0
1,6%
299,8
13,1%
-268,7
-60,2%
-730,9
-8,4%
-97,8
-100,0%
-34,4
-100,0%
-28,0
-7,9%
287,6
3,6%
-68,0
-9,0%

Diferença

Discriminação

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 Combustíveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Líquida 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
1.4.5 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
li. 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 LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
/V.3.4 Auxílio CDE

395

15.631,5
21.975,9
193.682,9
17.858,8
106.214,2
28.762,0
40.529,2
0,0
2.961,9
9.937,4
-18,2
182.830,1
74.800,0
2.718,9
4.495,5
6.581,9
19.057,9
7.357,3
11.047,4
2.290,7
523,8
20.726,6
121.994,4
98.279,3
4.288,9
6.485,7
-2.196,8
6.608,7
11.636,9
870,3
310,3
573.171,4
632.053,7
269.511,0
142.961,8
102.923,9
29.471,4
98,0
0,0
0,0
301,7
27.937,6

2.290,1
446,6
8.654,8
97,8
34,4
355,6
7.881,2
759,4
0,0
1.020,1
0,0
0,0
10.109,l
10.181,5
127,9
471,3
2.684,8
0,0
116.657,0
10.802,4
1.470,0
10,7
0,0
100.414,0
5.430,0
0,0
-58.882,3
2.267,0
1.804,4
-2.209,2
-57.020,1
-181.218,1
-238.238,2

471.782,5
19.496,4
27.697,1
198.188,9
18.177,2
123.444,8
33.056,7
43.283,5

º·º

2.607,0
5.830,8
-1,7
184.634,2
84.139,4
2.630,8
5.726,2
6.505,2
25.890,6
7.509,8
11.025,7
2.596,0
538,8
21.716,4
131.444,0
103.955,7
4.185,3
6.893,7
·2.708,5
6.636,6
15.566,0
813,4
287,0
609.110,4
646.188,0
216.848,4
J.44.034,6
99.599,3
27.428,S
85,1
0,0
0,0
300,0
28.388,6
2.590,5
177,9
7.923,9
0,0
0,0
327,6
8.168,8
691,4
0,0
969,5
0,0
0,0
13.018,7
7.394,4
140,9
450,9
1.542,7
0,0
125.705,8
9.310,1
1.084,3
12,2
114,8
110.262,8
6.005,8
4.065,1
-33.012,5

0,0

·50,6
0,0
0,0
2.909,6
·2.787,2
13,0
-20,4
-1.142,1
0,0
9.048,7
-1.492,3
-385,7
1,6
114,8
9.848,9
575,8
4.065,1
25.869,8

·S,0%

28,8%
-27,4%
10,2%
·4,3%
-42,5%
7,8%

-13,8%
·26,2%
14,6%
9,8%
10,6%
-43,9%
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Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central ·Brasil· Mensal
R$ Milhões• A Preços Correntes

TESOURONAC::IONAL
,

1.4.2 Dividendos e Participações
!.4.3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor

Cota-Parte de Compensações Financeiras
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
Contribuição do Salário Educação
Complemento para o FGT5 (LC n• 110/01)

11.1 FPM / FPE / IPI-EE
11.i 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

Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
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Maio

Junho

1. RECEITA TOTAL
1.1 • Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.2.1 !PI-Fumo
1.1.2.2 IPI - Bebidas
1.1.2.3 IPI - Automóveis
1.1.2.4 !PI - Vinculado à 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 Pl5/PA5EP
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 Não Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões

1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
11. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA

2017

Diferença

Variação(%)

Jun/18

Discriminação

1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4. 7

2018
Junho

Diferença

Variação(%}

Jun/18

Mai/18

Jun/17

104.759,3

112.748,0

108.840,1

-3.907,8

-3,5%

4.080,8

3,9%

63.952,6

67.065,2

67.058,9

-6,3

0,0%

3.106,3

4,9%

2.697,6
3.486,1
446,1
240,0
370,3
1.145,4
1.284,2
27.284,3
2.711,8
6.119,1
18.453,4
5.487,7
10.306,5
1.773,1
886,0
2.918,7
17.006,7
4.316,2
3.857,l
0,0
457,7
1.928,2

3.220,4
4.834,4
413,0
139,4
431,3
1.377,8
2.472,9
28.175,7
3.647,1
8.985,2
15.543,5
9.379,6
3.014,0
1.929,8
1.220,2
2.852,3
21.538,5
5.568,5
5.137,3
0,0
446,2
-4.708,3

3.584,9
4.110,6
335,3
194,3
391,0
1.628,0
1.561,9
25.418,0
3.118,0
6.813,6
15.486,4
4.402,5
7.827,1
2.232,9
1.023,9
3.238,7
19.435,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
1.726,6

364,5
-723,9
-77,8
55,0
-40,3
250,2
-910,9
-2.757,7
-529,0
-2.171,5
-57,l
-4.977,l
4.813,1
303,1
-196,3
386,4
-2.103,5
-491,5
-1.048,7
0,0
-66,8
6.434,9

11,3%
-15,0%

887,3
624,5
-110,8
-45,7
20,7
482,6
277,8
-1.866,2
406,2
694,5
-2.967,0
-1.085,2
-2.479,4
459,7
137,9
320,l
2.428,3
760,8
231,5
0,0
-78,3
-201,7

0,0
29.783,1

-1,6
30.434,5

0,0
30.349,7

1,6
-84,8

·100,0%
-0,3%

0,0
566,6

1,9%

28.912,0
871,1

29.445,5
989,0

29.544,4
805,3

98,9
-183,7

0,3%
-18,6%

632,4
-65,8

-7,6%

11.023,6

15.249,9

11.431,6

-3.818,4

-25,0%

407,9

3,7%

187,2
1.987,9
1.195,8
1.631,0
1.336,6
1.579,9
408,2
79,7
2.617,3

467,7
4.813,2
1.061,7
2.361,7
1.254,4
1.603,1
879,5

1.166,4
133,5
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,1
428,1

149,4%

2.662,0

979,2
-1.854,4
-118,1
1.036,4
278,4
17,2
19,9
4,7
44,7

523,0%

2.724,2

698,7
-4.679,8
16,0
305,8
360,7
-6,0
-451,4
-0,1
'62,3

18.121,8
15.424,0

24.985,4
18.350,9
726,9

20.508,0
17.258,2
721,8

-4.477,4
•1,092,8

-17,9%

2.386,2
1.834,1
16,5

13,2%

1.220,3
-493,4

1.142,7
-420,9

-77,S
72,4

175,9
· 159,4

18,2%
60,9%

952,2
4.938,3

962,li

9,8
-3.390,6

36,2
49S,5

3,9%
47,1%

70S,2
966,8
-261,6
925,8
1.052,2

84,5

0,0

84,4

1.547,7
0,0

-5,1

-18,8%

39,4%
-9,3%
18,2%

-36,8%
-9,8%
-14,5%
-24,2%
-0,4%
-53,1%

159,7%
15,7%
-16,1%
13,5%
-9,8%

-8,8%
-20,4%
-15,0%

-97,2%

1,5%
12,9%
28,8%
-0,4%

-51,3%
-0,1%

·2,3%
-6,0%
-0,7%
-6,4%
-14,7%
1,0%
-68,7%

0,0

32,9%
17,9%

-24,8%
-19,0%
5,6%
42,1%

21,6%
-6,8%
15,0%
11,3%
-16,1%
-19,8%
-24,1%

25,9%
15,6%
11,0%

14,3%
17,6%
6,0%
-17,1%

-10,5%

2,2%

-93,3%

-9,9%
63,5%
20,8%
1,1%

4,9%
5,9%
1,7%
11,9%
2,3%

0,0
14,5

17,0

18,3

1,3

7,5%

0,0
3,8

26,4%

86.637,5

87.762,6

88.332,2

569,S

0,6%

1.694,6

2,0%

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.
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Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

Discriminação
1. 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 !PI - AutomóV'eis
1.1.2.4 IPI - Vinculado à 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 Não Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e Participações

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4. 7
1.4.8
1.4.9

Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
Cota-Parte de Compensações Financeiras
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
Contribuição do Salário Educação
Complemento para o FGTS (LC n2 110/01)
Operações com Ativos

Dem·ais 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 5uperávlt dos Fundos
11 .3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compen·sações Fin3hCeiras
11.5 CIDE • Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
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-

1t
2018

Maio

Junho

109.359,4

114.168,6

108.840,1

66.760,8
2.816,1
3.639,1
465,7'

67.910,2
3.261,0

67.058,9
3.584,9
4.110,6

250,6
386,6
1.195,7
1.340,6
28.482,4
2.830,9
6.387,8
19.263,7
5.728,7
10.759,1
1.851,0
924,9
3.046,8
17.753,4
4.505,7
4.026,5
0,0
477,8
2.012,9
0,0
31.090,9
30.181,5
909,4
11.507,7
195,5
2.075,2
1.248,3
1.702,6
1.395,3
1.649,3
426,2

83,2
2.732,2
18.917,5
16.101,3
736,2

1.009,3
:273,1
966,S
1.098,4
0,0
15,1
90.441,9

4.895,4
418,2
141,1
436,8
1.395,2
2.504,1
28.530,8
3.693,0
9.098,4
15.739,4
9.497,8
3.052,0
1.954,1
1.235,6
2.888,3
21.809,9
5.638,7
5.202,1
0,0
451,8
-4.767,6
-1,7
30.818,0
29.816,6
1.001,5
15.442,1
473,6
4.873,9
1.075,0
2.391,4
1.270,2
1.623,3
890,6
85,s
2.158,5
i5.300,2
18,582,1
736,0
1.235,6
-499,6
964,2
5.000,5
0,0
17,3
88.868,4

335,3
194,3
391,0
1.628,0
1.561,9
25.418,0

TESOURONACIONAL

Diferença Variação (%)
Jun/18
Mai/18
-5.328,S
-4,7%
-851,3
-1,3%
323,9
9,9%
-784,8
-16,0%
-83,0
-19,8%
53,2
37,7%
-45,8
-10,5%
232,9
16,7%
-942,1
-37,6%
-3.112,7
-10,9%

3.118,0
6.813,6
15.486,4
4.402,5
7.827,1
2.232,9
1.023,9
3.238,7
19.435,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
1.726,6
0,0
30.349,7
29.544,4
805,3
11.431,6
1.166,4
133,5
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,1
428,1
84,4
2.662,0
20.508,0
17.258,2

'1.324,0

721,8

-i4,3

1.142,7
-420,9
962,0
1.547,7
0,0
18,3
88.332,2

·92,9
78,7
:2,2
-3.452,8
0,0
1,1
-536,3

-575,0
-2.284,7
-253,0
-5.095,3
4.775,1
278,8
-211,6
350,5
-2.374,9
-561,6
-1.113,4
0,0
-72,5
6.494,2

-15,6%
-25,1%
-1,6%
-53,6%
156,5%
14,3%
-17,1%
12,1%
-10,9%
-10,0%
-21,4%

1,7
-468,3
·272,2
-196,1
-4.010,5
692,9
-4.740,4
2,6
276,0
344,9
-26,2
-462,S

-100,0%

-1,2
-96,6
-4.792,2

397

-16,0%

·1,5%

-0,9%
-19,6%
-26,0%
146,3%
-97,3%
0,2%
11,5%
27,1%
-1,6%
-51,9%
-1,4%
'3,5%
-18,9%
-7,1%
'1,9%
' 7,5%
-15,7%
-0,2%
-69,0%
6,2%
-0,6%

Diferença Variação{%)
Jun/18
Jun/17
-519,2
-0,5%
298,1
0,4%
768,8
27,3%
471,4
13,0%
-130,4
-28,0%
-56,3
-22,5%
4,4
1,1%
432,3
36,2%
221,4
16,5%
-3.064,3
-10,8%
287,2
425,8
-3.777,3
-1.326,2
2.932,0
381,9
99,0
191,9
1.681,5
571,3
62,2
0,0
-98,4
-286,3
0

º·º

10,1%
6,7%

-19,6%
-23,2%
-27,3%
20,6%
10,7%
6,3%
9,5%
12,7%
1,5%
-20,6%
-14,2%

-741,2
-637,1

-2,4%
-2,1%

-104,0
-76,1
971,0
-1.941,7
-170,6
964,8
219,7
-52,2
1,9
1,2
-70,3
1.59(),5
1.156,8

-11,4%

-0,7%
496,8%
-93,6%
-13,7%
56,7%
15,7%
-3,2%
0,S%
1,4%

-2,6%

8,4'¼
7,2%

·14,4

·2,0%

133,S
-147,9
·-4,4
449,3
0,0
3,2
-2,109,7

13,2%
54,2%
-0,5%
40,9%
21,1%
·2,3%

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5C6276AD00293621.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96

398

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - A Preços Correntes

TESOURONACIONAL
2018

Discriminàção

Diferença

Variação {%)
Jan-Jun/18

Jan-Jun

Jan-Jun/17

1. 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 à importação
1.1.2.S 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 P15/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 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 Comple mento para o FGTS (LC n• 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
11 •.TRANSF. POR REPARTIÇÃO OE 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.S CIDE - Combustíveis
11.6 Oêmais
Ili . RECEITA LÍQUIDA {1-11)
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664.284,7
418.046,2
14.941,9
21.004,4
2.452,3
1.439,8
2.044,3
6.352,2
8.715,8
185.018,5
19.165,0
64.360,2
101.493,3
52.544,4
30.297,2
13.492,1
5.159,6
17.069,5
101.512,0
27.486,6
38.677,6
0,0
2.831,0
9.504,6
-17,4
174.770,2
170.604,9
4.165,2
71.485,6
2.600,7
4.302,7
6.291,4
18.198,6
7.034,9
10.552,3
2.191,4
500,6
19.813,1
116.598,4
93.931,2
4.099,4
6.198,8
-2.099,3
6.314,9

729.105,2
464.369,8
19.212,4
27.274,7
2.589,3
1.325,5
2.376,8
8.177,9
12.805,3
195.017,6
20.178,4
71.709,6
103.129,7
55.849,7
26.171,8
14.941,8
6.166,4
17.910,1
121.580,9
32.553,2
42.537,4
0,0
2.567,2
5.716,4
-1,6
181.888,4
176.924,4
4.964,1
82.848,7
2.605,3
5.652,7
6.408,5
25.460,2
7.405,6
10.851,2
2.559,3
530,6
21.375,3
129.475,4
102.408,9
4.123,8
6.791,2
-2.667,4
6.533,8

64.820,6
46.323,5
4.270,4
6.270,3
137,0
-114,3
332,5
1.825,7
4.089,5
9.999,1
1.013,3
7.349,4
1.636,4
3.305,3
-4.125,4
1.449,7
1.006,7
840,5
20.068,8
5.066,7
3.859,8
0,0
-263,8
-3.788,2
15,8
7.118,2
6.319,4
798,8
11.363,0
4,6
1.350,0
117,1
7.261,6
370,8
298,9
367,9
30,0
1.562,2
12.877,1
8.477,7
24,3
592,4
-568,1
218,9

11.127,2

15.330,1

4.202,9

37,8%

829,9
295,7
547.686,3

797,4
281,4
599.629,8

-32,4
-14,3
51.943,5

-3,9%
-4,8%
9,5%

9,8%
11,1%
28,6%
29,9%
5,6%
-7,9%
16,3%
28,7%
46,9%
5,4%

5,3%

11,4%
1,6%
6,3%
-13,6%
10,7%
19,5%
4,9%
19,8%
18,4%
10,0%

-9,3%
-39,9%
-90,6%
4,1%
3,7%
19,2%
15,9%
0,2%
31,4%
1,9%
39,9%
5,3%
2,8%
16,8%
6,0%

7,9%
11,0%
9,0%
0,6%
9,6%
27,1%
3,5%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central •Brasil• Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Jun/18 • IPCA

TESOURONACIONAL
Discriminação

1. RECEITATOTAL
1.1 - Receita Administrada pela RFB
Imposto de Importação
!PI
1.1.2.1 IPI - Fumo
1.1.2.2 !PI - Bebidas
1.1.2.3 !PI - Automóveis
1.1.2.4 IP! - Vinculado à importação
1.1.1
1.1.2

1.1.2.5

!PI - Outros

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
1.1.3

Cofins
PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustíveis
1.1.10 Outras

2017

2018

Jan-Jun

Jan-Jun

695.165,7
437.553,8
15.631,5
21.975,9
2.564,2
1.507,0
2.138,8
6.645,0
9.120,9
193.682,9
20,036,0
67.435,7
106.211,2
54.995,3
31.693,6
14.122,8

Diferença

Variação(%)
Jan-Jun/18

Jan-Jun/17
45.388,7
34.228,7
3.864,8
5.721,2
66,7
-160,0
273,7
1.651,5
3.889,3
4.506,0
430,1
5.525,9
1.450,0
1.804,7
-5,177,5
1.061,0

740.554,4
471.782,5
19.496,4
27.697,1
2.630,9
1.347,0
2.412,5
8,296,5
13,010,2
198.188,9
20.466,1
72.961,6
104,761,2

0

56.800,0
26.516,1
15.183,8

1.1.S
1.1,6

0,0
2.961,9

1.2 • Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação líquida 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

Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
Cota' Parte de Compensações Financeiras
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
Contribuição do Salário Educação
1.4.7 Complemento para o FGTS (Lt ne 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas
L4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

li. 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
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)

Página 128 de 267

0,0

0,0

9.937,4

2.607,0
5.830,8

-354,9
-4.106,6

-18,2
182.830,1
178.474,2
4.355,9
74,800,0
2.718,9
4.495,5
6.581,9
19.057,9
7.357,3
11.047,4
2.290,7
523,8
20.726,6
121,994,4
98.279,3

-1,7
184.634,2
179.596,3
5.037,9
84.139,4
2.630,8
5.726,2
6.505,2
25.890,6
7.509,8
11.025,7
2.596,0
538,8
21.716,4
131.444,0
103.955,7

16,5
1.804,0
1.122,0
682,0
9.339,4
-88,0
1.230,7
-76,8
6.832,7
152,6
-21,7
305,3
15,0
989,7
9.449,6
5.676,4

4.288,9
6.485,7
-2.196,8
6.608,7
11.636,9
870,3
310,3
573.l.71,4

4.185,3
6.893,7
-2.708,5
6.636,6
15.566,0
813,4
287,0
609.110,4

-103,6
408,0
-511,6
27,9
3.929,1
-56,8
-23,3
35.939,1

6,5%
7,8%
24,7%
26,0%
2,6%
'10,6%
12,8%
24,9%
42,6%
2,3%
2,1%
8,2%
-1,4%
3,3%
-16,3%
7,5%
16,0%
1,8%
16,2%
14,9%
6,8%
-12,0%
-41,3%
-90,9%
1,0%
0,6%
15,7%
12,5%
-3,2%
27,4%
-1,2%
35,9%
2,1%
-0,2%
13,3%
2,9%
4,8%
7,7%
5,8%
-2,4%
6,3%
23,3%
0,4%
33,8%
-6,5%
-7,5%
6,3%
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Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Mensal

1t

R$ Milhões A Preços Correntes
O

Discriminação
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil

BNB
BNDES

-

2018
Maio

Diferença

Variação (%}

TESOURONACIONAL
niferença

Jun/18

Junho

Varíação {%)
Jun/18

Mai/18

Jun/17

1.987,9

4.813,2

133,S

-4.679,8

-97,2%

-1.854,4

-93,3%

114,2

311,0

112,2

-198,8

-63,9%

-2,0

-1,7%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.848,3

1.500,0

0,0

-1.500,0

-100,0%

-1.848,3

Caixa

0,0

2.804,3

0,0

-2.804,3

-100,0%

0,0

Correios

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

0,0

187,0

0,0

-187,0

-100,0%

0,0

25,4

10,9

21,3

10,4

95,6%

-4,1

Petrobras
Demais

-100,0%

0,0

-16,2%

Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA
2018

Diferença

Discrlminação
Maio
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil

BNB
BNDES

Vàriação (%)
Dez/16

Junho

Diferença

Variação{%)

Det/16

Nov/16

Oel/15

2.075,2

4.873,9

133,S

-4.740,4

-97,3%

-1.941,7

-93,6%

119,2

314,9

112,2

-202,7

-64,4%

-7,0

-5,9%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.929,5

1.519,0

0,0

-1.519,0

-100,0%

-1.929,5

Caixa

0,0

2.839,7

0,0

-2.839,7

-100,0%

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

Petrobras

0,0

189,4

0,0

-189,4

-100,0%

0,0

26,5

11,0

21,3

10,3

93,2%

-5,2

Demais
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-100,0%

0,0

-19,7%
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Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União • Brasil • Acumulado no Ano

401

1t

R$ Milhões - A Preços Correntes

TESOURONACIONAL

2017

2018

Diferença

Discriminação

Jan-Jun

Variação(%)
Jan-Jun/18

Jan-Jun

Jan-Jun/17
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BNB
BNDES
Caixa

4.302,7

5.652,7

1.350,0

522,6

899,0

376,5

0,7

62,5

48,8

-13,7

-0,2

3.412,4

1.500,0

-1 .912,4

-0,6

0,0

2.804,3

2.804,3

Correios

0,0

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

52,6

59,9

7,3

0,0

187,0

187,0

252,5

153,6

0

IRB
Petrobras
Demais

31,4%

0,1

99,0

Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA
2018

Diferença

Discriminação

Variação(%)
Jan-Dez/16

Jan-Jun

Jan-Dez/15
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BNB
BNDES

4.495,5

5.726,2

1.230,7

545,2

911,9

366,7

0,7

65,3

49,6

-15,7

-0,2
-0,6

3.565,9

1.519,0

-2.046,9

Caixa

0,0

2.839,7

2.839,7

Correios

0,0

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

55,0

60,9

5,9

0,0

189,4

189,4

264,1

155,8

-108,3

IRB
Petrobras
Demais
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27,4%

0,1

-0,4
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Tabela 4.1. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões - A Preços Correntes

/ \

Djscrlmmação
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Benefícios Previdenciários~ Rural
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV .2 Pessoal e Encargos Sociais
d/q Sentenças Judiciais e Precatôrios
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 Fin. EE/MM
IV .3.4 Auxílio CDE
IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n' 110/01)
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 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 Ressare. Est/Mun. Coi'nb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, 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 lnvest. rural e agroindustrial
IV.3.20.1.3 Política de preços agrícolas
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Equalizaçõo Aquisições 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
Equolização 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.i0.1.9 Programa de subsídio à habitação de lnteress·e social {PSH}
IV.3.20.1.iO Securit!zação da divida agricola (LEI 9.138/1995)
IV.3.20.1.11 Fundo da terra/ INCRA
IV.3.20.'.l..12 Funcafé
IV.3.20.1.13 Revitalíza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustentação ao Investimento- PSI
IV.3.20.1.15 Ope rações de Microcredito Produtivo Orientado (EQMPO)
IV.3.20.1.16 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência {EQPCO)
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 ltaipu
IV. 3.20.1.21 Subvenções Econômicas
IV.3.20.1.22 Equalização dos Fundos FOA/FONE/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.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Oiscricionárias- Todos os Poderes
lV.4.1 Discricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.1.2 Doações e Convênios
IV.4.1.3 Demais
Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Min. da Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Legisfativo
Judiciário
Demais
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2018
Ma,o

Diferença

TESOURONACIONAL

Var.iação (%)

Jun/18

Junho

Diferença

Variação (%)

Jun/18

Mai/18

Jun/17

106.481,7
42.622,9
33.434,0
629,5
9.188,9

102.282,7
45.530,2
36.029,0
746,0
9.501,2.

105.275,3
44.862,7
35.407.4
764,0
9.455,4

2.992,S
-667,4
-621,6
18,0
-45,8

2,9%
-1,5%
-1,7%
2,4%
-0,5%

~1.206,5
2.239,8
1.973,3
134,5
2.66,S

-1,1%
5,3%
5,9%
21,4%
2.,9%

173,9
21.967,5
241,6
21.038,2
3.584,5
300,0

198.1
22.580,6
372,5
12.084,4
3.636,7
60,5

205.2
22.699,4
135,5
12.213,8
3.240,1
190,0

7.1
118,9
-237,0
129,4
-396,7

3,6%
0,5%
-63,6%

31,4
731,9
-106,1
-8.824,4
-344,4

18,0%
3,3%
-43,9%
-41,9%
-9,6%

3.576,3
329,1
12.6

3.050,1
380,3
12,2

214,3%
-14,7%

-110,0

3.284,5
163,5
13,3

129,6
-526.2
51,2
-0,4

15,6%
-3,2%

216,8
-1,l
0,0

º·º
o.o
48,1
4.484,7
79,8
408,2
60,8
1.238,6
16,4
8.5
76,6
919,0
118,5

o.o
0,0
52,2
4.679,6
85,1
447,1
36,6
865,2
0,0

º·º

77,3
963,9
116,3

o.o
o.o

0,0

51,6
4.685,4
92,1
860,5
22,3
1.160,4
0,0

-0,6
5,8
7,0
413,4
-14,3
295,3

-12,3
5,7
0,0

o.o

o.o

159,2

159,2

o.o

o.o

o.o

º·º

0,0
159,7
3S8.7
288,7
6,1
15,3
6.1

8.436,5
213,5
172,3
11,7
2,6
48,6
0,0
24,1
24,5
14,3
22,4
-8,1

156,2
184,5
237,1
7,2
0,4
-2,5

º·º

-31,6
29,1
3,8
7,7

-1,1%
0,1%
8,3%
92,4%
-39,0%
34,1%

º·º
o.o

º·º

65.0
963,9
122,0

162.5
0,0

º·º

º·º

1,1%
-10,9%

o.o

-15,9%
0,0%
4,9%

-234,4

0,0
3.5
200,7
12,4
452,2
-38,4
-78,2
-16,4
-8,5
-11,6
45,0
3,5

-36,7%
-7,1%
132,6%
-8,1%

7,3%
4,5%
15,5%
110,8%
-63,2%
-6,3%
-100,0%
-100,0%
-15,2%
4,9%
2,9%

o.o

º·º
º·º
o.o

0,0%

-3,3
0,0

3,6
174,2
51,6
-1,1
14,9
8,6

2.3%
94,4%
21,8%
-15,4%

-8.276,8
145,2
116,4
-5.7
12,7
-42,5

-10,9%
17,8%
381,6%
209,4%
37,8%

-52,3
9.8
4,1
1.4
2,7

º·º

o.o

o.o

-28,2
34,2
18,5
23,8
-5,3
0,0

3,4
5.2
14,6
16,1
-1,5

12,3

-81,3%
15.5%

30,2
40.9
-10,7

343,3%

81,0

-2,1%

-98,1%
68,0%
67,5%
-48,4%
481,3%
-87,5%

o.o
40,0%
28,8%
6,2%
-34,19'

-44,0

-3,8
0,0
65,8
58.0
7,8

-54,7

-53,5
9,0
-62,5

5,9

19,6

86,9

67,3

o.o

o.o
o.o
o.o

o.o

o.o

0,0

0,0

o.o
o.o

o.o
o.o

30.0
6,3
0,0

19.0
3,2
0,0

171,1%
104,0%

42,8
-8,0
0,0

-55,9%

1.s

·10,S

·87,4%

·1,0

·40,3%

o.o
-17,9
26.1

0,0

o.o
o.o
-12,7
14,3

o.o
2,5

o.o

0,0
11,1
3.1
0,0
12,0

67,0

o.o

o.o
o.o
o.o

o.o
o.o
o.o

103,0

140,2

o.o

o.o
o.o
o.o

105,0
0,0

0,0

0,0

o.o
o.o

º·º
o.o
o.o
41,2
0,0
19,3
69,7
1.159,6
0,0
20,853,1
19.842,S
2.312,6
510,5

o.o
17.519,7
8.423,0
2.878,0
2.525,7
3.693,0
10,2
1.010.6
197,0
643,5
170,1

º·º
o.o
· 23,5

o.o

o.o
o.o
0.9
0,0
-0,1
70,0

-52,6

o.o

0,0
17,7
139,1
540,3
0,0
22.087,6
20.994,4
1.778,0
284,4
21,5
19.194,8
9.440,4
2.815,3
3.504,3
3.434,8
0.1
1.093,2
178,2

0,0
18,2

742,9
172,2

º·º

334,6

o.o
25.499,3
24.502,3
1.866,S
357,3
15,5
22.620,3
10.930,9
2.802,5
2.051,4
6.835,4

o.o
997,0
123,5
680,1
193,3

º·º

o.o

o.o
0,0

o.o
· 25,1%

o.o

º·º

24,496

0,0

o.o

0,0
0,0
0,9
0,0
23,4
70,0
52,6

156.9%

o.o
o.o

0,0
0,0
-35,1

º·º

2.0
0,0

1,9%

o.o
o.o

-100,0%

0,9
0,0
·0,1
70,0
-41,2

2,7%
-100,0%
-38,1%

-1,1
-69,7
-825,0

15,4%
16,7%
5,0%

4.646,2
4.659,8
-446,1
-153,2
15,5
5.100,6
2.507,8
-75,4
-474,3
3.142,5
-10,2
-13,7
·73,5
36,6
23,2

·99,4%

-100,0¾

o.o

0.5
-139,1
-205,8
0,0
3.411,7
3.508,0
88,5
73,D
·5,9
3.425,4
1.490,5
-12,8
-1.452,9
3.400,6
-0,1
-96,3
-54,6

25,7%
-27,7%
17,8%
15,8%
-0,5%
-41,5%
99,0%
-100,0%
-8,8%
-30,7%

·62.8
21,1

-8,4%
12,3%

º·º

-5,5%
-100,0%
-71,1%
22,3%
23,5%
-19,3%
-30,0%
29,1%
29,8%
-2,6%
-18,8%
85,1%
-100,0%
-1,4%
-37,3%
5,7%
13,7%
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Tabela 4.1. Despesas Primárias do Governo Central• Brasil - Mensal

1t'

R$ Milhões, Valores de Jun/18, IPCA

2017
Dtscrim!nnção

IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.1.1 Benefícios Previdenciários• Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Benefícios Previdenciários• Rural
d/q Sentenças Judiciais e Pretatôrios
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
d/q Sentenças Judiciais e Precatórfos
IV .3 Outras Despesas Obrigatôrias
IV.3.1 Abono e Segu(O Desemprego
Abono
Seguro Desempregó
d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE
IV.3.S Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n!! 110/01)
!V.3.8 Créditos Extraordi'nárlos (exceto PAC)
IV.3.9 Compensação ao RGPS pelas Oesonerações 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 FOA/FDNE
IV.3.16 Lei Kandir (LC n9 87/96e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3.20 Subsídios, Subvençõe s e Proagro
IV.3.20.1 Operações Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos
IV.3.20.1.1 Equalizaç3o de custeio· agropecuário
IV.3.20.1.2 Equalilação de invest. rural e agroindustrial
IV.3 .20.1.3 Política de preços agrícolas
Equafização Empréstimo do Governo Federal
Equafização Aquisições do Governo Federal
Garantia à Sustentação de Preços
IV.3.20.1.4 Pronaf
Equafização Empréstimo do Governo F'ederol
Concessão de Financiamento
Aquisição
IV.3.'20.1.5 Proex
Equalizaçao Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento
\V.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 subsídio à habitação de interesse social (PSH)
IV.3.20.1.10 Sccuritização da dívida'ag,ícola (LEI 9.138/199S)
IV.3.20.1.11 Fundo da terra/ INCRA
IV.3.20.1.12 Funcafé
IV.3.2ó.1.13 Revitaliza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustentação ao Investimento • PSI
!V.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 (FNO)
IV.3.20.1.18 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
IV.3.20.1.19 Capitalização à Emgea
IV.3.20.1.20 Sub11. Pardal à Remuneração pOr Cessão de Energia Elétrica de ltaipu
IV.3.20.1.21 Subvenções Econômicas
IV.3.20.1.22 Eq'ua lização dos Fundos FDA/FONE/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.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárias ."Todos os Poderes
IV.4 .1 Discricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.1.2 Doações e Convênios
lV.4.1.3 Demais
Min. do Saúde
Min. do Oes. Social
Min. do Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões de TOA
IV.4.2 tEJU/MPU
Legisfotivo
Judiciârio
Demais

occ
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2018

Junho

:

111.157,5
44.494,5
34.902,2
657,2
9.592,4
181,5
22.932,1
252,2
21,962,0
3.741,9
313,2
3.428,7
170,7
13,8
0,0
0,0
50,2
4.681,6
83,3
426,2
63,4
1.293,0
17,1
8,8

80,0
959,3
123,7
0,0
169,6
0,0
0,0
8.807,0
222,9
179,9
12,2
2,8

50,7
0,0
25,1
25,5
15,0
13,4
-8,4
0,0
·18,7
27,2
-45,9
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-13,3
14,9
0,0
1,6
0,0

o.o
o.o
107,5
0,0
0,0
0,0

o.o
0,0
0,0
0,0
43,0
0,0
20,1
72,7
1.210.5
0,0
21:168,8
20.713,8

2.414,2
532,9
0,0
18.289,0
8.792, 9
3.004,3
2.636,6
3.855,l
10.7
1.05S,O
205,7
671,8
177,5

Maio

51,8

4.738,S
86,2
452,8
37,1
876,1
0,0
0,0
78,3
976,1
117,7
0,0
161,2

o.o
0,0
158,1
186,8
240,1
7,1
0,4
-2,6
0,0
·32,0
29,4
3,9
7,8
·3,9
0,0
66,7
58,8
7,9
19,8

o.o
0,0
0,0
0,0

11,2
3,1
0,0
12,1

Vanação (%)

:~~~!

Junho

103.S71,S:
46.103,8
36.483,0
755,4
9.620,9
200,6
22.865,1
377,2
12.236,?
3.682,5
61,2
3.621,3
333,3
12,8
0,0
0,0

Diferença

10$;275;3
44.862,7
35.407,4
764,0
9.455,4
205,2
22.699,4
135,5
12.213,8
3.240,1
190,0
3.05D,1
380,3
12,2
0,0
0,0
51,6
4.685,4

9Z1
860,S
22,3
1.160,4

o.o
0,0
6S,0
963,9
122,0
0,0
159,2
0,0

o.o
159,7
358,7
288,7
6,1

15,3
6,1
0,0
~28,2
34,2
18,5
23,8
-5,3
0,0
12,3
67,0
-54,7
86,9
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
6,3
0,0
1,5

1.703,7
-1.241,1
-1.075,6
8,6
-165,5
4,6
-165,7
-241,7
-22,8
-442,5
128,8
-571,3
47,D
·0,6
0,0

1,6¾
-2,7¾
·2,9%
1,1,i;

-1,7%
2,3'6
-0,7¾
-64,1%
-0,2¾
-12,0%

210,4%
-15,8¾
14,1¾
-4,4%

3,1
0,0
·10,6

209,6

-5,3%
0,8%
1,4%
16,3¾
-1,4%
13,1%
·1,0%
-46,3%
-44,4%
-13,4%
-39, 3%
-11,0%
122,8'¼

·1,7

·12,0%

106,8
-137,0
23,7
-232,7
·116,8
-9.748,2
-501,8
-123,2
•378,7

-2,3%
-1,1%

1,4
3,8

6,9%

8,9
434,3
-41,1
-132,6
-17,1
-8,8
-15,0
4,6
-1,7
0,0
·10,5

90,1%
-39,7%
32,5%

-17,0%
-1,2%
3,6%
-1,2%

-12,0%
15,3%
37S,6%
205,6%
36,1%
·81,5%
14,1%

337,8%

0,0
-8.647,2
135,8
108,8
-6,2
12,6
--44,6
0,0
-53,3
8,7
3,5
0,4

3,J
0,0
31,0
39,8
.S,8

167,7%
101,5%
-87,6%

43,3
·8,6
0,0
-1,l

o.o

o.o

0,0

0,0
0,0

1.800,4

287,9
21,7
19.436,7
9.559,4
2.85D,7
3.548,5
3.478,1
0,1
1.107,0
180,4
752,2
174,4

o.o

0,9

o.o

o.o
25.499,3
24.502,3
1.866,5
357,3
15,5
22.620,3
10.930,9
2.802,5
2.051,4
6.835,4
0,0
997,0
123,5
680,1
193,3

·16,0%

o.o

0,9
0,0
-0,1
70,0
0,0
0,0
18,2
0,0
334,6

23,7
70.0
53,3

·99,4%
-100,0%

o.o
0,3
-140,8
-212,6
0,0
3.133,4
3.243,4
66,1
69,4
·6,2
3.183,6
1.371,5
-48,2
·1.497,1
3.357,3
-0,1
-110,1
-56,9
-72,1
18,9

60,9%
60,5%
-50,6%
456,8%
-88,0%

34,1%
23,4%
l,7%
·36,9%

146,1¾
19,2%

o.o

o.o

o.o
o.o

-98,2%

0,0

0,0
0,0
105,0
0,0

·36,9
0,0
0,0

-1,4%

-6,2%

o.o

o.o
o.o

-64,8%

-10,3%
-100,0%
·100,0%
-18,7%
0,S%

80,7
0,0

0,0

141,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-23,8
0,0
-53,3
0,0
18,0
140,8
547,1
0,0
22.365,9
21.258,9

2,8%
0,1%
10,6%
101,9%

o.o
1,0%
92,0%
20,2%
-16,4%

-62,6

67,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,8

-5.882,2
368,2
505,2

0,0

8,6

0,0
3,8
4,8
14,6
16,0
-1,4
0,0
. 54,4
8,3

Variação(%)

~~~~~!

o.o

o.o
-1,2
-53,1
6,0
407,7
-14,7
284,4
0,0
0,0
-13,3
-12,l
4,3
0,0
-2,0
0,0
0,0
1.6
171,9
48,6
-1,2
14,9

l"ESOUROI\IACIONAL
D1fer(:nça

1

403

·2,5
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
·0,1
70,0
-43,0

-57,8"
-42,8%

-2,3%

691,5%
·100,0%

o.o
1,4%
·100,0%
-38,9%
14,0¾
15,3%
3,7%
24,1%
-28,6%
16,4%
14,3%

-1,7%
-42,2%
96,5%
·100,0%
-9,9%
-31,5%
-9,6%
10,9%

-1,9
•72,7
-875,9
0,0
3.730,S
3.788,S
-S47,6
·175,6
15,S
4.331,3
2.138,0
-201,8
-585,2
2.980,3
-10,7
-58,0
-82,1
8,3
15,8

.9;5%
-100,0%
-72,4%
17,1%
18,3%
-22,7%
-32,9%
23,7%
24,3%
-6,7%

-22,2%
77,3%
·100,0%
-5,5%
-39,9%
1,2%
8,9%
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Tabela 4.2. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano

1t

R$ Milhões - A Preços Correntes

Distriminação
IV. DESPESA TOTAL

IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

IV.1.2 Benefícios 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 Fin. EE/MM

IV.3.4 Auxílio COE
IV.3.5 Benefícios de legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3. 7 Complemento do FGTS (LC n• 110/01)

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 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 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios-OCC
IV.3.20 Subsídios, 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 Equa!ização de invest. rural e agroindustrial
IV.3.20.1.3 Política de preços agrícolas
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Equalização Aquisições do Governo Fedetal
Garantia à Sustentação de Preços

IV.3.20.1.4 Pronaf

21 Novembro 2018

-604.165,1
257.637,3
201.958,0
6.365,6

636.518,1
272.709,8

55.679,3

57.653,9

TESOORONACIONAL
Diferença

/

Jan-Jun/17

1.744,8

1.913,9

32.3S3,0
15.072,5
13.097,9
752,0
1.974,6
169,1

136.646,8

141.848,6

5.201,8

5.448,0
98.323,1

28.150,0
8.300,8
19.849,2
1.965,6
93,6
0,0
0,0
288,4

215.055,9
7.117,6

4.567,2

98.007,7
26.981,4
8.226,9
18.754,6
2.188,1
83,8
0,0
0,0

Variação{%}

Jan-Jun/18

-880,8

5,4%
5,9%

6,5%
11,8%

3,5%
9,7%
3,8%
-16,2%

-315,4

-0,3%

-1.168,6
-74,0
-1.094,7

-0,9%
-5,5%

222,6
-9,9

kl0,5%

0,0
0,0
7,2

-4,2%

11,3%

26.704,7

295,6
27.965,7

1.261,0

530,4

520,8

-9,6

2,5%
4,7%
-1,8%

2.191,4
426,7

2.559,3
175,2
7.806,3

367,9
k251,5
-469,0
-93,5
-32,9
-17,2
507,6
-44,6

16,8%
-58,9%
-5,7%
kl00,0%
-100,0%
-5,1%
6,7%
-6,1%

8.275,3

93,5
32,9
340,4
7.523,5
725,9
0,0

975,0
0,0
0,0
9.683,9
9.681,5

9.432,0
1.158,9
1.182,0
-205,7
40,8
-281,8
35,4

0,0
0,0

323,2
8.031,1
681,3
0,0
955,0
0,0
0,0
12.804,4

7.240,3
7.226,6
637,9
863,1

0,0
-20,0
0,0
0,0
3.120,6
-2.441,2

32,2%
-25,2%

-2.205,4
-521,0

-23.4%

-318,9

-27,0%

178,8

384,5

37,5
-16,8

-3,3
265,0
122,7

158,1

-2,1%

-45,0%

-8,1%
-94,0%
346,5%

2.171,1

1.565,4

-605,8

-27,9%

Equa/ização Empréstimo do Goiterno Federal
Concessão de Financiamento
Aquisição

2.166,7
4,4
0,0

1.567,5
-2,1

-27,7¾

IV.3.20.1.S Proe<
Equafização Empréstimo do Governo Federo!
Concessão de Financiamento

230,1
271,6
-41;5
117,8
25,6
0,0
0,0
0,0
20,8

-599,2
-6,5
0,0
88,6

371,1
-52,4
304,1
16,3
0,0
0,0
0,0
71,2

S4, l

48,9

-5,2

·9,6%

9,2
4 .378,4
0,0
3,2
0,0
262,5
0,0
0,0
0,0
23,9
0,0
0,0
369,5
-120,0

-3,8
-1.534,3
0,0
0,2
0,0
117,7
0,0
0,0
0,0
·0,9
0,0

-41,2%
-35,0%

0,0
122,3

5,4
2.844,2
0,0
3,4
0,0
380,2
0,0
0,0
0,0
23,1
0,0
-33,9
70,0
-56,3
0,0
138,7

450,6
2.563,4

443,3
1.523,1

0,0

0,0
123.951,9

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 habit ação de interesse social {PSH)
IV.3 .20.1.10 Securitização da dívida agrlcola (LEI 9 .138/1995)
IV.3 .20.1.11 Fundo da terra/ INCRA
IV.3 .20.1.12 Func afé

IV.3.20.1.13 Revitaliza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustentação ao Investimento- PSI
IV.3.20.1.15 Operações de Microtredito Produtivo Orientado {EQMPO)
IV.3.20.1.16 Operações de crédito destinada's a Pessoas cóni deficiência (EQ.PCD)
IV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolvimento (FNO)
IV.3.20.1 .18 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
IV.3.20.1.19 Ca'pitalização à Emgea
IV.3.20.1.20 Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Eriergia Elétrica·de ltaipu
IV.3.20.1.21 Súbvenções 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.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV .4 Despesas Discricíonárias - Todas os Poderes
!V.4.1 Discricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV

111.557,8
106.364,6
10.337,6
1.407,7
0,0

0,0

318,7

118.033,7
9.183,3

99,5
·10,9

186,3
-9,3
0,0
0,0
0,0
50,4

-299,5
63,7
0,0
16,4
-7,3
-1.040,3
0,0

Min. da Saúde
Min. do Des. Social

47.570,0
16.479,3

53.748,5

6.178,6

Min. da Educação
Demais

13.751,3
18.216,3

16.694,9
13.408,6
24.873,4
12,0
5.918,2
857,1
4.100,9
960,3

215,6
-342,7
6.657,1
1,8
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10,2
808,0
3.447,6
937,6

-81,1%
-53,1%

13,4%
-1,6%

-40,6%

-23,8%

-335,1

12.708,6

5.193,2

-3,6%

11,1%
11,0%
-11,2%

1.072,6
113,0

IV.4.2 LEJU/MPU
Legislativo
Judiciário
Demais

7,1%

12.394,2
11.669,1
-1.154,3

108.725,4

IV.4.1.4 Emissões de TOA

242,0%

-33,9

96.016,8

IV.4.1.2 Doações e Convênios
!V.4.1.3 Demais

38,5%
36,7¾
26,4%
158,2%
-36,4%

113,0

13,2%
13,0%
1,3%
-2,5%
36,5%

725,0

17,6%
14,0%

49,1
653,3
22,7

6,1%
18,9%
2,4%
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Discnm1na:çâo
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
!V.1.1 Benefícios Previdenciários"" Urbano

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3 Outra:s Despesas Obrigatórias

IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego

Abono
Seguro Desemprego

d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados

IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio CDE
IV.3,5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
!V.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

632.053,7
269.511,0
211.263,6
6.640,7
58.247,4
1.820,2
142,961,8

646.188,0
276.848,4
218.317,9
7.232,7
58.530,5
1.944,9
144.034,6

5.678,3
102.923,9
29.471,4
8.705,1
20.766,3

4.648,5
99,599,3
27.428,5
8.390,3
19.038,2

2.057,7
98,0
0,0
0,0
301,7
27.937,6

2.220,7
85,1
0,0
0,0
300,0
28388,6
528,4
2.590,5

IV.3.14 Fundo Constitucional DF

554,0
2.290,7
446,6
8.654,8
97,8
34,4
355,6
7.881,2
759,4

IV.3.15 FDA/FONE
IV.3.16 Lei Kandir (LC n• 87/96 e 102/00)

1.020,1

IV.3.7 Complemento do FGT5 (LC n• 110/01)
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 (Cómplem. União)

IV.3.17 Reserva de Contingência

IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios -OCC
IV.3.20 Subsídios, 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 Política de preçósagrícolas

Equa/ização Emprêstimo do Governo Federal
Equalização Aquisições do Governo Federal
Garantia à Sustentação de Preços
IV.3.20.1.4 Pronaf

Eqtializàçõ·o E'm'préstfmt, dô Go'verflo Federal
Concessão de Financiamento
Aquisição
lV.3.20.1.5 Proex

Equolização Empréstimo do Governa Federo(
Concess·ão de Financiamento
IV.3.20.1.6 Programa espe'dal de sanea mento de ativos (PESA)

IV.3.20.1.7 Álcool
IV.3.20.l.8 Cacau
IV.3.20.l.9 Programa de subsídio à habitação de interesse social (P5H)
IV.3.20.1.10 Securitizàção da dívida agr(cola (LEI 9.i38/199S)
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 Or'ientado (E.Q MPO)

IV.3 .20.i.16 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD)
tV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolvimênto {FNO)
IV.3.20.1.18 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
IV.3.20.1.19 Capitalização à Emgea
IV.3.20.1.20 SUbv. Pardal à Remuneração pôr cessãó de Energia Elétrica de ltaipu
IV.3.20.1.21 Subvenções EConôr'nicas
IV.3.20.1.22 Equalização dos Fundos FDA/FDNE/FDCO
IV.3.20.1.23 Sud'ehe
IV.3.20.1.24 ReCeitas de Recuperação de Subvenções
IV.3.20~2 ProàgrO

IV.3.20.3 PNAFE
IV.3.20.4 PRODECER
JV.3.21 Transferências ANA
lV.3.22 Transferências Multas ANEEl

IV.3.23 FIES

IV.4.1.2 Doações e Convênios
IV.4.1.3 Demais

Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Min. da Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU

Legislotívó
Judiciário
Demais

Página 134 de 267

405

,,,-1.t,..

Tabela 4.2. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

Quarta-feira

177,9
7,923,9
0,0

o.o

241,8
284,1
-42,3
123,1
27,0

327,6
8.168,8
691,4
0,0
969,5
0,0
0,0
13.018,7
7.394,4
7.381,4
652,3
882,6
182,2
38,3
-16,4
160,3
1.600,6
1.602,7
-2,1
0,0
324,4
376,6
-52,2
308,7
16,7

o.o
o.o

o.o
o.o

21,5

71,7
49,7
5,6
2.909,6
0,0

o.o
o.o
o.o
10.109,1
10.181,5
9.920,6
1.218,9
1.243,7
-215,2
42,9
-295,1
37,0
2.283,7
2.279,1
4,6

0,0

o.o

56,6
9,7
4.607,2

0,0
3,3
0,0
274,1

o.o

3,5

o.o
o.o

0,0
384,5
0,0
0,0

0,0
25,2
0,0
0,0
386,8
-125,8
0,0
127,9
471,3
2.684,8
0,0

0,0
23,6
0,0
-34,4
70,0
-57,0
0,0
140,9
450,9
1.542,7
0,0

0,0
100.414,0
49.745,9
17.240,6
14.381,4
19.046,1
10,7
5.430,0
844,5
3.605,0
980,5

114,8
110.262,8
54.516,2
16.946,0
13.602,5
25.198,1
12,2
6.005,8
870,1
4.161,9
973,9

TESOURONAC:IONAL
DíferénÇà

Variação{%}

Jan-Jun/18
Jan•Jun/17
14,134,4
7.337,4
7.054,2
591,9
283,2
124,6
1.072,8
-1.029,9
-3.324,6
-2.042,9
-314,8
-1.728,1
163,0
-12,9
0,0
0,0
-1,7
451,0
-25,6
299,8
-268,7
-730,9
-97,8
-34,4
-28,0
287,6
-68,0

2,2%

2,7%

3,3%
8,9%
0,5%
6,8%
0,8%
-18,1%
-3,2%
-6,9%
-3,6%
-8,3%
7,9%
-13,2%

-0,6%
1,6%
-4,6%

13,1%
-60,2%

0,0
-50,6
0,0
0,0
2.909,6
-2.787,2
-2.539,2
-566,6
-361,1
397,5
-4,6
278,7
123,3
-683,1
-676,4
-6,7
0,0
82,6

92,S
-9,9
185,6
'10,3
0,0
0,0
0,0
50,3
-6,9
-4,2
-1.697,6
0,0
0,1
0,0
110.4
0,0
ó,O
0,0
-1,6
0,0
-34,4
·316,8
68,8

234,4%
-12,2¾
-42,8%
-36,8%
4,1%

º·º

13,0
-20,4
-1.142,1

o.o

114,8
9.848,9
4.770,3
-294,6
-778,8
6.152,0
1,6
575,8
25,5
556,9
-6,6

14,6%
10,6%
3,0%
15,4%
·0,7%
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Tabela 5.1. Investimento do Governo Federal por Órgão 11 " Brasil• Acumulado no Ano
R$ Milhões• a Preços Cor rentes

4,8

7,4

5,8

9,1

130,3

6,8

2,1

2,0

9,7

118,7

17,6

2,7

2,6

30.1

6,5

1.,

,.,

7,7

Senado Federal

5,1

6,3

49,6

10,1

3,4

3,3

Tribuna! de Contas da União

61,6

6,4

1,6

1,6

36,9

38,5

22,4

15,8

1,2

1,2

5,8

7,0
9,8

Câmara dos Deputildos

Supremo Tribunal federal

26,5

4,0

2,1

2,1

o.s

2,6

41,4

6,4

0,7

0,7

9,1

Superior Tribunal de Justiça

30,2

2,9

0,3

0,3

3,4

3,7

33,5

5,8

1,4

1,3

6,4

7,8

472,9

69,8

1.005,0

294,6

852,8

830,5

830,5

115,4

945,9

962,4

93S,4

935,2

6,9

0,3

0,1

0,1

0,4

o.s

9,1

0,8

0,1

0,1

1,1

1,2

Justiça Eleitoral

505.1

24,7

4,4-

4,0

29,2

33,1

470,2

151,8

10,8

10,5

38,6

49,1

Justiça do Trabalho

649,4

99, 1

19,S

19,4

58,6

78,0

70S,9

296,6

193,4

192,3

156,4

348,7

Justiça Federal

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

Justiça Mllitar

Justiça do Trabalho do Distrito Federa! e dos Terrltórios

127.7

1,9

0,1

0,1

8,2

8,3

25,1

S,8

0,2

0,2

19,5

19,8

0,2

1,2

1,4

49,9

0,6

0,1

0,1

0,2

Presidência da Repúblicas/

1.218,6

109,9

6,0

S,3

100,7

106,0

1.461,7

189,3

24,4

22,1

196,0

218,1

Ministério do Plilnejamento, Orçamento e Gestão

1.200,1

153,7

104,S

104,S

78,0

182,5

625,S

231,0

207,2

207,2

68,3

275,S

167,0

0,2

0,2

156,9

157,1

1.091,3

487,4

7,1

4,8

420,8

42S,6

260.9

193,0

169,0

Conselho Nacional de Justiça

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

46,0

1.058,4

0,3

0,2

0,1

336,3

227,5

198,5

164,2

362.7

Ministério da Fazenda

1.905,0

14 1.4

65,2

65,1

239,0

304,1

1.140,2

927,7

841,1

839,8

161,9

1.001,7

Ministério da Educação

6.414,7

696,8

238, 1

191,5

1.608,4

1.799,9

4.540,0

1.059,4

283,3

249,8

1.480,5

1.730,3

72,0

3,9

1, 1

1,1

4,4

5,5

72,7

11,3

2,0

2,0

18,7

Ministério da Ciência e Tecnologia

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Defensoria Pública da União
Ministério da Justiça
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Previdência Social
Ministério Público da União
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Saúde

Ministêrio da Transparência, Fiscalização e CGU
Minlstério do Trabalho e Emprego
Ministério dos Transportes
Ministério do Trabalho e Previdência Social

1.292,1

164,5

333,6

711.1

20,8

30,8

6,5

4,4

4,4

6,1

10,5

7,0

2,S

0,1

0,1

5,1

5,2

1.482,6

71,0

3,5

3,4

431,7

435,2

1.338,0

150,1

9,3

9,1

603,9

613,0

73,8

S,3

2,0

13,4

15,4

79,8

12,7

5,4

s.z

20,9

26,1

o.o

o.o

'·º
o.o

o.o

o.o

261,2

38,9

12,5

12,5

65,4

77,8

101,0

35,2

2,8

2,4

2,4

18,2

20,S

39,8

3,6

2,8

2,8

21,4

24,2

5.430,9

2.021,0

803,4

787,6

3.000,7

3.788,3

7.346,9
14,4

585,9
0,2

307,8
0,2

295,1
0,2

1.384,6
2,5

º·º

1.679,6
2,7

o.o

13,4

o.o
43,0

0,0

o.o
11,2

o.o

º·º

11,2

º·º

o.o
68,0

2,2

o.o
79,2

2,3

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

14.078,8

7. 154,8

2.119.1

1.870,4

2.533,8

4.404,2

10.541,3

6.520,4

1.920,9

1.904,7

2.320,0

4.224,6

113,1

33,7

0,1

0,1

17,7

17,8

57,7

17,1

1,0

o.s

41,4

41,9

º·º

º·º

º·º

º·º

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

Ministério da Cultura

364,7

64,3

25,0

23,5

26,0

49,6

237,6

122,3

11,9

11,0

55,8

66,7

Ministério do Meio Ambiente

578,9

20,9

6,3

6,2

28,0

34,2

85,5

20,S

7,6

6,4

27,7

34,1

Ministério das Comunicações

Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério do Esporte
Ministério da Defesa
Ministério da Integração Nacional
Ministério do Turismo

º·º

º·º

o.o

º·º

o.o

o.o

o.o

º·º

o.o

º·º

o.o

o.o

º·º

277,6

º·º
1,0

o.o

745,6

1,0

97,0

98,0

680,7

517,5

8,9

8,7

126,2

135,0

9.810,S

5.353,0

1.134,2

1.119,8

1.469,3

2.589,0

9.510,4

7.256,2

2.384,0

2356,2

1.642,8

3.999,0

172,3

838,1

1.010,3

4.056,6

230,9

941,9

1.172,8

º·º

S.064,0
433,2

934,3
161,4

245, 1

0,1

0,0

15,7

113,0

15,7

113,0

901,6

1.721,9
720,9

261,S

º·º

º·º

o.o

209,7

209,7

400,1

27,8

0,9

0,7

72,1

72,8

316,9

120,1

14,6

14,5

88,6

103,0

9.498,4

2.840,0

1.516,S

1.516,4

683,1

2.199,6

6.145,3

4.720,9

583,0

542,9

728,1

1.271,1

o.o
o.o

º·º

o.o
o.o

o.o
o.o

4,8

0,4

0, 1

0,1

2,1

2,2

º·º
º·º

º·º

Conselho Nacional do Ministério Público

o.o
o.o
o.o

o.o

o.o

o.o
o.o

o.o

Ministério da Pesca e Agricultura

o.o
o.o
20.8

0,4

0,1

0,1

3,1

6,7

6,7

º·º

o.o

º·º

º·º

0,0

18,2

21,6

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Ministério das Cidades
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos

Advocacia Geral da União
M!nitério dos Direitos Humanos:
Obs.: Dados suj eitos a alteração.

3,1

o.o

º·º
5,1

0,2

15,1

5,4

0,1

o.o
o.o
o.o
o.o

96,8

5,9

3,4

3,4

o.o
1,1

º·º
1.1

1/ Corresponde ao irw estlm ento dos Poderes Executivo, legislativo e Judie.til r io, confemplando 1' "'?0 de de5pesa tnves1i1r.en1o j GN0 4J e Inversões flnancelu1 (GNO S), com e!lCeçãodilS ite1pesas financeiras. Inclui despesas com o Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, no ãmbito do Programa Minha Casa Minfla Vida• MCMV, conforme MP n~ 516/2012
2/ Oupesas pagas correspondem aos valores das ordens bancárias emitidas no Siaf, opós a liquidaçllo dos empenhos. Oiferedo conc"1o de•gastoetetwo• aclobOO in;a as informa sões da tabela l.l porque esse \Jltimo corresponde ao valor do saque efetu ado na conta \Jnica.
3/ 1nc1u; Ordens Bancárias do último di a dQ ano anterior, com impacto no c.Ji-.. no ano de refo,Cnci;i. hdui Ordefl!i ~ncàlias doVhlmodi.l do mCs dc fcl«Cncia. com intpilctono CilÍl<il do periodo se1uinte.
4/ Incorpor a os efeitos da perda de eficácia da Medida Provisó,ia n2 598/12 em03 de junl>ode 2013 .
5/ Inclui Gabinete da Pre1idência, Vice-Gabinete da Presidência e Advocacia ~rill dil Ur.i~.
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Tabela 6.1. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central 11 • Brasil - Mensal
R$ Milhões - a Preços Correntes

Discrimínaçãà
1, RECEITAS ORIUNDAS DO 8ACEN

Emissão de Títulos
Remuneração daS Disponibilidades

Remuneração das Aplic. Financeiras das Ugs
Resultado do Banco Central

Z. DESPESAS NO BACEN
Resgate de Títulos
Encargos da DPMF
3. RESULTADO (1-2)

-

,,...,+--.
) \

2018

Maío
9.509,2
0,0
7.978,7
1.530,5
0,0
0,0
0,0
0,0
9.509,2

13.992,0
5.46$,4
7.828,9
694,7
0,0
6.500,0
0,0
6.500,0
7.492,0

407

Diferença
Junho
9.815,3
0,0
9.299,1
516,2
0,0
61.000,0
33.000,0
28.000,0
-51.184,7

Variação (%)
Jun/18

Mai/18
•4,176,7
-5.468,4
1.470,2
-178,5
0,0
54.500,0
33.000,0

21.500,0
-58.676,7

-32,0%
-100,0%
18,8%
-25,7%

838,5%
330,8%

TESOURONACIONAL

Diferença

Variação (%}
Jun/18

Jun/17
306,1
0,0
1.320,4
-1.014,3
0,0
61.000,0
33.000,0
28.000,0
-60.693,9

3,2%
16,5%
·66,3%

Obs.: Dados sujeitos a alteração.

1/ Valores apurados pelo conceito de "Liberação", que córrespondem 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 oe·s.
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Tabela 6.2. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central 11 - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - a Preços Correntes

Discriminação

~'t-,...
l \ TESOURONACIONAL
Diferença

2017

2018

Jan-Jun

Jan-Jun

Variação (%)

Jan-Jun/18
Jan-Jun/17

91.829,8

132.594,7

40.764,9

44,4%

24.192,7
52.210,3
7.477,6
7.949,2

65.084,6
47.134,6
5.419,6
14.955,8

40.892,0
-5.075,7
-2.058,0
7.006,6

-9,7%
-27,5%

2. DESPESAS NO BACEN

142.109,8

175.955,8

33.846,0

23,8%

Resgate de Títulos
Encargos da DPMF

123.352,9
18,757,0

111.955,8
64.000,0

-11,397,1
45,243,0

-9,2%
241,2%

3. RESULTADO (1- 2)

-50.280,0

-43.361,1

6.918,9

-13,8%

1. RECEITAS ORIUNDAS DO BACEN
Emissão de Títulos
Remuneração das Disponibilidades
Remuneração das Aplic. Financeiras das Ugs
Resultado do Banco Central

Obs.: Dados sujeitos a alteração.

1/ Valores apurados pelo 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 08' s.
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Tabela 7.1. Dívida Líquida do Tesouro Nacional - Brasil• Mensal

A'""-

R$ Milhões - a Preços Correntes

l \

2017

2018

01srnminação

1

I

Junho
1. DÍVIDA INTERNA LÍQUIDA
Divida Interna

DPMFi em Poder da Público J/
LFT
LTN
NTN-B
NTN-C
NTN-F
Divida Securitizada
Demais Titulos em Poder do Público
DPMFi em Poder do Banco Cl!ntral
LFT

LTN
Demais Titulas na Carteira do BCB
(-) Aplicoçdes em Títulos Públicos
Demais Obrigações-lntemas
Haveres Internos
Disponibilidades Internas
Haveres jvnto aos Governos Regionais
Bônus Renegociados
Haveres Originários do Proef (MP 2.196/01)
Cessão de Crêditos Bacen (MP 2.179/01)
Reiieg. de Dívida"s junto aos Gov. Regionais (lei 7 .976/89)
Reneg. de Dívidas junto aos Gov. Regionais (lei 8.727/93)
Renegociação de Dívidas Estaduais {lei 9.496/97)
Renegociação de Dívidas Municipais (MP 2.185/01)
Antecipação de Royalties
Demais Haveres junto aos Governos Regionais
Haveres da Administração Indireta
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
Fundos Constitucionais Regionais
Fundos Diversos
Ha11eres Administrados pela STN
Haveres de Órgãos, Entidades e Empresas Extintas
Haveres de Operações Estruturadas
Haveres Originários de Privat izações
Haveres de legislação Específica
Demais Haveres Administrados pela STN
2. DÍVIDA EXTERNA LÍQUIDA
Divida Externa
Divido Moblli6ria
Euro
Global USS
Global BRL
Demais Títulos Externos
Divida Contratual
Organismos Multilater ais
Credores Privados e Ag. Governamentais
Haveres Externos
Dlsp. de Fundos, Autarquias e Fundações
3. DIVIDA LÍQUIDA DO TESOURO NACIONAL (1+2)
4. DIVIDA LÍQUIDA 00 TESOURO NACIONAL/PIB 2I

409

Maio
2.524.057,1
5.297.101,l
3.573.747,7
1.181567,3
879.292,0
985.394,4
76.175,l
398.487,9
5.945,3
46.885,7
1.153.441,0
578.828,6
430.258,1
744.355,4
•34,626,S

0,0
9.985,S
491.814,1
32.359,3
2.294,8
13,8
S16.951,B
234.824,6
122.112,2
160.015,1
SSB.251,9
198,9
20.639,7

0,0
9.504,8
518.155,0
31.493,5
1.271,0
13,7

º·º

l1

Junho

2.119.811,9
4.804.221,1
3.233.654,2
1.025.638,1
812.45B,7
907.411,6
84.448,1
354.812,7
7.993,6
40.891,5
1.601.121,6
492.362,1
399.028,9
710.330,5
~38.240,1
7.085,S
2.684.409,3
1.020.571,6
5S8.634,0
5.124,3
585,6
16.456,6

543.223,3
24.190,0
122,786,6
123.992,9
U2.421,,3
3.790,0
97.809,2
10,822,1

Diferença

4.SJB,0
2,773.044,1
1,114.629,9
S85.006,1
5.712,5
513,9
18.342,S

2.558.3S6,2
5.347.404,1
3.607.308,5
1.207.229,2
B83.838,4
992.623,4
78.208,1
392.546,5
5.349,7
47.5 13,3
1.169.54B,6
581.839,5
434.219,6
753.489,5
-33.'81,9
4.528,9
2.789.047,9
1.119.344,3
586.892,9
5.922,7
507,3
19.074,4

º·º

S39.117,6
2S2.404,6
133.762,0
1S3.610,9
533.629,9
18,4
16.991,8

9.284,1
519.133,3
31.687,1
1.272,1
12,0
546.586,2
255.697,0
134.901,0
155.988,2
536.224,5
18,5
17.450,7

0,0
493.443,2
23.176,5
142.053,2
142.967,1
J2B.959,9
4.371,3
113.864,8
10.723,8

495.503,2
23.252,1
146.45S,7
146.789,1
133.2!U,2
4.524,6
117.959,l
10.810,5

º·º

Variação!¾)
Jun/18

644,S

2,2%
0,5%
0,7%
2,7%
-1 ,5%
-10,0%

1,3%

0,9"
0,5%
0.9%
1,2%

-,,o

-1,9"
_---0,2"
0,4%
0,3%
3,7%
-1,3%

º·º

1.2
-1,7

6.808,6
3.292,4
1.138,9
2.377,3
2.594,S

o.o

o.o

o.o

14,007,2
3.769,8
10.237,4
914,0
914,0
2.666.110,3

13.494,9
3.840,9
9.654,0
333,4
333,4
2.704.811,9
40,4%

-512,3
71,l
-583,4
-580,6
-580,6
38.701,6
0,4¾

'·°"
-2,3%
0,2%
0,6%
0,1%
-12,5%

438.544,3
543.183,0
373.654,3
181.591,1
71.379,7
85.211,8
-6.240,0
37.733,8
-2.643,8
-1,0
161.821,0
89.477,4
35.190,6
43.159,0
4.258,2
·2,556,5
104.638,6
98.172,7
28.1S8,9
798,4
:1s,3
2.617,8

20,7%
11,3%

H,6"
17,7%
8,8%
9,4%
-7,4%
10,6%
-33,1%
16,2%

10,S"
18,2%
8,8%
6,1%
-11,1"
-36,1"
3,9"

9,7'6
5,1"
15,6%
-13,4%
15,9%

o.o
-701,4
27.319,2
-672,2
-L022,7
-1,8
29.634,4
20.872,5
12.788,8
-4.026,8
-52.017,4
-180,4
-3 .189,1

-7,0%
5,6%
-2,1%
-44,6%
·13,2%

5,.,,.
8,9%
10,5%
-2,5%

..JJ,8"
-90,7%
-15,5%

o.o
0,4%
0,3%
3,1%
2,7%

3,4"
3,5%
3,6¾
0,8%

86,7

o.o

0,6%

1,3"
1,3¾
0,9%
1,5%
0,5"
0,5%
2,7%

0.1
458,8
0,0
2.060,0
75,6
4.402,6
3.821,9
4.334,3
153,3
4.094,3

11.571,,6
3.702,8
7.868,9
1.206,Z
1.206,2
2.242.598,5
35,1%

40,0%

1,4¾
0,9%

0,9"

16.003,8
4.114,5
1.886,2
210,3
-6,6
731,9
·220,7
978,3
193,6

Variação{%)
Juri/18
Jun/l7

Mat{lS
34.2~.o
50.302,9
33.560, B
25 .661,9
4.546,4
7.229,1
2.032,9
-5.941.4
-595,6
627,6
16.106,6
3.011,0
3.961,S
9.134,l

TESOURONACIONAL
D1ferc>nça

-47.720,1
-937,9
23.669,1
22.796,2
10.872,9
734,6
20.149,9

-11,S

-8,8%
-3,9%
19,3%
18,4%
18,61'
19,4%
20,6%
-0,1%

o.o
-3,7"
1,9%
-5,7¾
-63,5%
-63,5"
1,5%
1,0%

Ob~: !ndossujeitos aith.erilo(,lo.

1.923,2

138.l
1.785,1
-872,9

-872,9
462.213,4
5,34%

16,6"
3,7%
22,7%
-72,4%
-72,4"
20,6%
15,2%

l/ l11ci llitit11!os 1h dMda iKUritlza dae TOA.

2/ PIB valor cotretile - ;}C(Jmu\a.do em 12 me~~-
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Tabela 8.1. Receita Administrada pela RFB - Valores Brutos - Brasil - Mensal
R$ Milhões ~ Valores Correntes

Díscriminação
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 IP! -Automóveis
1.1.2.4 IPI - Vinculado a importação
1.1.2.5 IP! - Outros
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I.R. - Pessoa Física
1.1.3.2 LR. - 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.S COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustíveis
1.1.10 Outras
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\\t

---4,,

l

-

2018
Maio

, Diferença
Junho

67.759,3
2.707,1
4.013,9
446,1

68.286,3
3.214,8
4.238,0
413,0

72.988,9
3.587,7
4.194,6
335,3

235,4
362,8

136,8
388,9

1.147,7
30.113,0
2.688,7
6.125,0
21.299,3
8.411,6
10.328,8
1.716,2

1.378,7
1.920,7
26.163,2
3.322,4
7.480,1
15.360,7
9.454,4
2.988,3
1.949,3

842,7
2.921,0
17.391,5
4.606,1
3.609,6
0,0
457,7
1.939,3

968,8
2.796,2
19.661,6
5.150,4
4.113,9
0,0
446,2
2.502,0

187,4
338,6
1.630,0
1.703,4
30.036,8
3.026,7
6.982,6
20.027,S
9.089,9
7.770,6
2.188,2
978,8
3.227,8
19.854,3
5.279,0

1.821,9

4.054,5
0,0
368,5
2.385,7

,

TESOURONACIONAL

Variação (%)

Junf18
Ma,/18
4.702,6
372,9
-43,4

6,9%

11,6%

-77,8

-1,0%
-18,8%

50,6
-50,3

37,0%
-12,9%

251,3
-217,3
3.873,6
0,2
-497,5

18,2%
-11,3%
14,8%
-8,9%

4.666,8
-364,5
4.782,3
239,0
10,1
431,6
192,7
128,6
-59,4

30,4%
-3,9%
160,0%

0,0
-77,8
-116,3

-6,7%

12,3%

1,0%
15,4%
1,0%
2,5%

-1,4%
-17,4%
-4,6%

Diferença

Variação {%1

Jun/18
Jun/17
5.229,6
88ó,6
180,7
-110,8
-47,9
-24,2
482,2
-118,5

-76,2
338,0
857,6
-1.271,8
678,3
-2.558,2
472,0
136,2
306,8
2.462,8
672,9
444,9
0,0
-89,2
446,4

7,7%
32,5%

4,5%
-24,8%

-20,4%
-6,7%
42,0%
-6,5%
-0,3%
12,6%
14,0%

-6,0%
8,1%
-24,8%

27,5%

16,2%
10,5%
14,2%

14,6%
12,3%
-19,5%

23,0%
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Tabela 8.2. Receita Administrada pela RFB -valores Brutos• Brasil • Acumulado no Ano
R$ Milhões• Valores Correntes

Discriminação
1.1 • Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 !PI
1.1.2.1 !PI - Fumo
1.1.2.2 !PI - Bebidas
1.1.2.3 IP! - Automóveis
1.1.2.4 IPI - Vinculado a importação
1.1.2.5 !PI - 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 1RRF - Remessas ao Exterior
1.1.3.3.4 IRRF • Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 Pl5/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustíveis
1.1.10 Outras
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....
427.156,7
15.069,9
22.569,4
2.459,1
1.414,4
1.988,1

476.850,1
19.220,5
25.798,9
2.589,3
1.286,6
2.195,2

6.363,7
10.344,1

8.186,0
11.541,8

188.201,8
19.007,6
64.723,8
104.470,5
56.081,7
29.987,1
13.156,1
5.245,5
17.099,4
103.049,8
28.056,2
38.194,4
0,0
2.828,1
12.087,6

197,369,6
19.402,1
71.085,8
106.881,8
60.445,8
25.891,2
14,713,9
5.830,9
17,732,0
120.070,8
32,131,5
40.491,8
0,0
2.537,0
21.497,9

411

/'j•,f..-

i \•

TESOURONACIONAL

Diferença
Variação(%)
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17
49.693,3
11,6%
4.150,6
27,5%
3.229,5
14,3%
130,2
5,3%
-127,8
-9,0%
207,1
10,4%
1.822,2
28,6%
1.197,7
11,6%
9.167,8
4,9%
394,5
2,1%
6.362,0
9,8%
2.411,3
2,3%
4.364,1
7,8%
-4.096,0
-13,7%
1.557,8
11,8%
585,4
11,2%
632,6
3,7%
17.021,1
16,5%
4.075,3
14,5%
2.297,4
6,0%
0,0
-291,2
-10,3%
9.410,2
77,9%
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Tabela 9;1. Transferências e despe sas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de "valor pago" - Brasil~ Mensal
R$ Milhões - Valores Correntes

/ \

TESOURONACIONAL

D1scr1min.ição
1. TRANSF. POR REPARTIÇÃO OE RECEITA

1.1 FPM / FPE / IPI-EE
L2 FUndos Constitudcinais
1.2.1 Repasse Total
1.2.2 5uperávit dos Fundos
1.3 contribuição do Salário Educação
1.4 Compensaçôes Financeiras
1.5 CIDE - Combustíveis

L6 Demais
1.6.1 concessão de Recursos Florestais
1.6.2 Concurso de Prognóstico
L6.3 IOF Ouro
1.6.4 ITR
1.6.5 Taxa de ocupação, foro e !audêmio
li. DESPESA TOTAL
11.1 Benefícios Previdenciários
11.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
11.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural
11.1.3 Benefícios Previdenciários - Sentenças e precatórios
11.2 Pessoal e Encargos Sociais
ll.2.1 Ativo Civil
11.2.2 Ativo Militar
11.2.3 Aposentadoriàs e pensões civis
11.2.4 Reformas e pensões militares
11.2.S Outros
11.3 Outras Despesas Obrigatórias
!1.3.1 Abono e seguro desemprego
11.3.2 Anistiados
11.3.3 Apoio Fin. Municípios/ Estados
11.3.4 Auxílio CDE
11.3.S Beneficias de Legislação Especial e Indenizações
11.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
11.3.7 Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
11.3.8 Créditos Extraordinários
11.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
l!.3.10 Despesas custeadas com·convênios/Oóações
11.3.11 Fabricação de Cédulas e Moedas
11.3.12 FUNDES (Complem. União)
11.3.13 Fundo Constitucional DF
1\.3.14 Legislativo, Judiciário, MPU e DPU
11.3.15 Lei Kandir {LC nº 87/96 e 102/00)
11.3.16 Reserva de Contingência
11.3.17 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
11.3.18 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
11.3.19 SubSídios, 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 Equa lização Empréstimo do Governo Federal
11. 3.19.4 Equalizaçãd At:1uisições 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 Programa especial de saneamento de ativos {PESA)
11.3.19.9 Álcool
11.3.19.10 Fundo da terra/ iNCRA
11.3.19.11 Funcafé
11.3.19.12 Revitaliza
11.3.19.13 Programa de Sustentação ao Investimento - PSI
ll'.3.19.14 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPco:
11.3.19.15 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
11.3.19.16 Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de lfaipu
11.3.19.17 E·qualização dos Fundos FDA/FONE/FOCO
11,3,19.18 Receitas de Recuperaç:io de Subvenções
11.3.19.19 Proagro
11.3.19.20 PNAFE
11.3.19.21 PROOECER
11.3.20 Transferências ANA
11.3.21 Transferências Multas ANEEL
11 .3 .22 Impacto Primário do FIES
11.3.23 Financiamento de Campanha Eleitoral
11.4 DespeSas com Controle de Fluxo do Poder Executivo
11 .4.1 Obrigatórias
11.4.2 Discricionárias
Ili. TOTAl DAS DESPESAS APURADAS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL {1+11:
IV. DESPESAS NÃO INCLUÍDAS NA BASE OE CÁLCULO DO TETO DA EC95/2016 (§ 6'11:
IV.1 Transferências constitucionais (Inciso Ido§ 61!)
IV.1.1 FPM / FPE / IPI-EE
IV.1.2 Contribuição do Salário Educação
!V.1.3 Compensações Financeiras
IV.1.4 CIDE ~ Combustíveis
IV.1.5 Demais
/OF Ouro

ITR
FUNDEB (Complem. União}
Fundo Constitucional DF - FCDF
FCDF- DCC
FCDF - Pessoal

IV.2 Créditos extraordinários {Inciso li do§ 6º)
d/q Impacto Primário do FIES
IV.3 Despesas nãó recorrentes da Justiça eleitoral com a realização de eleições (Inciso li! do§ G!i;
!V.3.1 Pleitos Eleitorais - DCC
IV .3.2 Pleitos Eleitorais - Pessoal
IV.4 Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes {Inciso !V do§ 62
V. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 9S/2016 (Ili· 1v:
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18.526,7
15.424,0
1.09S,7
1.357,3
-261,6
927,1
1.052,2

24.844,8
18.350,9
717,4
1.210,8
-493,4
952,2
4.807,2

0,0
27,6
0,0
13,1
1,4
13,1
0,0
112.716,5
42.875,5
33.020,0
9.053,0
802,6
28.014,7
11.549,2
2.634,7
8.661,S
4.943,3
225,9
21.701,3
3.219,9
17,9
0,0
0,0
48,0
4.503,2
408,2
61,7
1.238,6
30,4
76,6
919,0
117,4
1.006,2
162,S
0,0
0,0
8.435,7
205,9
11,7
Z,6
0,0
24,1
24,5
14,3
-17,9
5,9
0,0
-12,7
6,7
0,0
Z,5
0,0
103,0
0,0
0,0

0,0
17,0
0,0
9,1
1,0
7,0
0,0
102.887,2
4S.427,8
35.184.3
9.298,3
945,2
22.523,9
9.997,9
2.183,6
6.397,1
3.692,9
252,5
13.148,3
3.285,4
12,5
0,0
0,0
52,7
4.682,3
879,5
42,5
865,2
24,0
77,3
963,9
115,3
1.099,9
159,2
0,0
0,0
155,4
35,6
7,Z
0,4
0,0
-31,6
29,1
3,8
65,8
19,6
0,0
1,1
4,4
0,0
12,0
0,0

o.o

o.o

0,0
0,0
·23,S

0,0
41,2
0,0
20,8
69,7
1.159,6
0,0
20.125,0
10.754,2
9.370,8

-52,6
0,0
18,2
139,1
540,3
0,0
21.787,2
12.247,6
9.539,6

131.24.3,2
19.539,6
19.352,5
15.424,0
927,1
1.052,2
0,0
1.949,2
1,4
13,1
919,0
1.015,7
117,4
898,3
61,7
0,0
9,5
9,2
0,2
116,0
111.703,6

127.732,0
26.242,6
26.110.9
18.350,9
952,2
4.807,2
0,0
2.000,5
1,0
7,0
963,9
1.028,7
115,3
913,4
42,5
0,0
14,2
13,S
0,6
75,0
101.489,4

o.o

20.757,3
17.258,2
84ll,O
1.261,0
·420,9
962,0
1.678,8
0,0
18,3
0,0
0,0
1,0
17,3
0,0
111.652,6
45.2i2,8
34.916,7
9.326,6
969,5
29.095,5
11.841,4
2.811,6
8.886,6
5.441,2
114,6
12.832,2
3.240,1
17,7
0,0
0,0
53,5
4.714,0
428,1
29,4
1.160,4
14,3
65,0
963,9
122,9
1.010,8
159,2
0,0
0,0
1S6,2
343,1
6,1
15,3
0,0
-28,2
34,2
18,5
12.3
86.9
0,0
20,8
5,0
0,0
1,5
0,0
100,0
0,0
0.9
·0,1
70,0
0,0

o.o
18,9
0,0
334,6
0,0
14.512,1
10.046,1
14.466,l
132.409,9
22,016,4
21.913,7
17.258,2
962,0
1.678,8
0,0
2.014,8
1,0
17,3
963,9
1.032,5
122,9
909,7
29,4
0,0
20,2
17,2
3,0
53,0
110.393,6

-4.087,5
-1.092.8
122,6
50,2
72,4
9,8
-3.128,5
0,0
1,3
0,0
-9,1
0,0
10,3
0,0
8.765,4
-215,0
-267,6
28,3
24,3
6.571,6
1.843,6
628,0
2.489,5
1.748,3
-137,9
-316,1
-45,3
5,Z
0,0
0,0
0,8
31,7
·451,4
-13,0
295,3
-9,7
-12,3
0,0
7,6
·89,0
0,0
0,0
0,0
0,8
307,5
-1,1
14,9
0,0
3,4
5.Z
14,6
-53,5
67,3
0,0
19,7
0.6
0,0
-10,5
0,0
100,0
0,0
0,9
23,4
70,0
S2,6
0,0
0,6
-139,1
-205,8
0,0
2.725,0
-2.201,5
4.926,5
4.677,9
-4.226,2
·4.197,2
-1.092,8
9,8
-3.128,5
0,0
14,2
0,0
10,3
0,0
3,9
7,6
-3,7
-13,0
0,0
6,0
3,7
2,3
-22,0
8.904,1

-16,5%
-6,0%
17,1¾
4,1¾
-14,7%

2.230,6
1.834,1
-255,7
-96,3
-159/4
34,9
626,6
0,0
-9,3

12,0%
11,9%
-23,3%
-7,1%
60,9%
3,8%
59,5%

-100,0%
4,2%
148,1%

-13,1
-0,3
4,Z
0,0

-100,0%
-24,6%
31,7%

8,5%
-0,5%
-0,8%
0,3%
2,6%
29,2%
18,4%

·0,9%

-38,1%

•1.063,9
2.337,3
1.896,7
273,7
166,9
1.080,8
292,2
176,9
225,1
497,9
-111,3
-8.869,2
20,1
-0,Z
0,0
0,0
5,5
210,8
19,9
-32.2
-78,2
~16,1
-11,6
45,0
5,5
4.7
-3,3
0,0
0,0
-8.279,5
137,3
-5,7
12,7
0,0
-52,3
9,8
4.1
30,2
81,0
0,0
33,5
-1,7
0,0
-1,0
0,0
-3,0
0,0
0,9
-0.1
70,0
•41,2
0,0
·1,9
-69,7
-82S,O

12,5%
-18,0%
S:1,6%

4.387,2
-708,1
5.095,3

21,8%
·6,6%
54,4%

3,7%
-16,1%
· 16,1%
-6,0%
1,0%
·65,1%

1.166,8
2.476,8
2.561,2
1.834,1
34,9
626,6
0,0
65,6
-0,3
4,2
45,0
16,8
5,5
11,4
-32,2
0,0
10,7
8,0
2,7
-63,0
-1.310,0

0,9%
12,7¾
13,2%
11,9%
3,8%
59,5%

1,0%
-65,1%
7,5%

28,8%
38,9%

47,3%
-54,6%
-2,4%
-1,4%
41,6%

1,6%
0,7%
-51,3%
-30,7%
34,1%
-40,4%
-15,9%
0,0%
6,6%
-8,1%
0,0%

0,5%
863,3%
-15,4%

-10,9%
17,8%
381,6%
-81,3%
343,3%

14,6%
•87,4%

·99,4%
·100,0%
3,5%
·100,0%

-33,6%

5,5%
5,7%
3,0%
20,8%
3,9%

2,5%
6,7%
2,6%
10,1%
-49,3%
-40,9%
0,6%
-0,9%

11,5¾
4,7%
4,9%
-52.3%
-6,3%
-53,0%
-15,2%
4,9%
4,6%
0,5%
-2,1%

-98,1%
66,7%
-48,4%
481,3%

40,0%
28,8%

·25,0%
-40,3%
· 2,9%

726,3%
·100,0%
-9,3%
-100,0%
-71,1%

o.o

0,7%
4,2%
148,1%
0,0%
0,4%
6,6%
-0,4%
-30,7%
694,7%
42,2%
27,0%
360,7%
-29,3%
8,8%

3.4%
-24,6%
31,7%
4,9%
1,7%
4,6%
1,3%
-52,3%
219,7%
113,5%
86,7%
-54,3%
-1,2%

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.
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Tabela 9.2. Transferências e despesas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de" 'Valor pago" - Brasil - Aclimulado no ano
R$ Milhões - Valores Correntes

D1stnmmação
i. TRANSt. PÔR REPARTIÇÃO DE RECÉITA

1.1 FPM / FPE / IPI-EE
1,2 Fundos Constitucionais
1.2.1 Repasse Total
1.2.2 Superávit dos Fundos
L3 Contribuição do Salário Educação
!.4 Compensações Financeiras
!.5 CIDE - Combustíveis
!.6 Demais
1.6.1 Concessão de Recursos Florestais
l.6.2 Concurso de Prognóstico
l.6.3 !OF Ouro

2017

j

2018

:

I

Jan-Jun

,

Jan-Jun

I

Jun/18

,

Mai/18

116.340,2

129.475,9

93.931,2
3.824,4

102.408,9
4.123,5

6.790.9
·2.667,4
6.534,5
15.330,1
797,4
281,4

6.318,6
11.127,2
829,9
308,8

1.6.5 Taxa de ocupação, foro e laudêmio
li. DESPESA TOTAL
11.1 Benefícios Previdenciários
11.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
11.1.2 Benefícios Previdenciários· - Rural
11.1.3 Benefícios Previdenciáricis - Sentenças e precatórios
11.2 Pessoal e Encargos Sociais
11.2.1 Ativo Civil
11.2.2 Ativo Militar
11.2.3 Aposentadorias e pensões civis
11.2.4 Reformas e ·pensões militares
11.2.5 Outros
11.3 Outras Despesas Obrigatôrias
11.3.1 Abono e seguro desemprego
11.3.2 Anistiados
11.3.3 Apoio Fin. Municípios/ Estados
11.3.4 Auxílio CDE
11.3.5 Beneficias de Legislação Especial e Indenizações
11.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
11.3.7 Complemento do FGTS ILC n• 110/01)
11.3.8 Créditos Extraordinários
11.3.9 Compensação ao RGf>S 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 OF
11.3.14 Legislativo, Judidário, MPU e OPU
11.3.15 Lei Kandir (LC n~ 87/96 e 102/00}
ll.3.16 Reserva de Contingência
il.3.17 _Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
!1.3.18 _Sentenças Judiciais e Precatórios• CCC
11.3.19 ·subsídios, Subvenções e Proagro
11.3.19.1 Equalização de custeio agropecuário
11.3.19.2 Equalliação de invest. rural e·agroindustrial
11.3.19.3 Equalização Empréstimo do Governo Federal
11.3.19.4 Equalização Aquisições do Governo Federal
11 .3.19.S Garantia à Sustentação de Preços
11.3.19.6 Pronaf
11.3.19.7 Proex
11.3.19.8 Programa especial de saneamento de ativos (PESA)
11.3.19.9 Álcool
11.3.19.10 Fundo da terra/ INCRA
11.3.19.11 Funcafé
11.3.19.12 Revitaliza
11.3.19.13 Programa de Sustentação .ao Investimento - PSI
11.3.19.14 Operações de crédito destinadas a Pessoas com ·deficiência (EQPCD)
11.3.19.15 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
11.3.19.16 Subv. Parcial à Remüneração por Cessão de Energia Elétrica de ltalpu
11.3.19.17 Equallzação dos Fundos FDA/FDNE/FOCO
11.3.19.18 Receitas de Recuperação de Subvenções
11.3.19.19 Proagro
11.3.19.20 PNAFE
11.3.19.21 PROOECER
11.3.20 Transferências ANA
11.3.21 Transferências Multas ANEEL
11.3.22 Impacto Primário do FIES
11.3.23 Financiamento de Campariha Eleitoral
11.4 Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo
11.4.1 Obrigatôrias
11.4.2 Discricionárias
Memorando·
Ili. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL 11+11)
IV. DESPESAS NÃO INCLUÍDAS NA BASE OE CÁLCULO 00 TETO DA EC 95/2016 j§ 6•)
IV.l Transferências constitucionais (Inciso Ido § 62)
IV.1.1 FPM / FPE / IPI-EE
IV.1.2 Contribuição do Salário Educação
IV.1.3 Compensações Financeiras
IV.1.4 CIDE • Combustíveis
IV.1.5 Demais
IOFOuro

ITR
FUNDEB (Complem. União)
Fundo Constitucional OF - FCDF
FCOF-OCC
FCDF - Pessoal
lV.2 Créditos extraordinários (Inciso li do§ 6!!)
d/q Impacto Primário do FIES
IV.3 Despesas não recorrentes da Justiça eleitoral com a realização de eleições {Inciso Ili do§ 6V)
IV.3.1 Pleitos Eleitorais- CCC
IV.3.2 Pleitos Eleitorais - Pessoal
lV.4 Despesas com aumentei de capital de empresas estatais não dependentes (Inciso IV do§ 61!)

V. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 9S/20161111- IV)

TESOURONACIONAL

;

S.923,7
-2.099,3

1.6.4 ITR
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1t

Diferença

Variação(%)

13.13S,7
8.477,7
299,1
867,2
-568,1
215,9
4.202,9
-32,4
-27,4

11,3%
9,0%
7,8%

14.6%
27,1%
3,4%
37,8%
-3,9%
~8,9%

0,0

0,0

0,0

68,5

57,9

-10,6

8,1
139,6

6,1

-2,0

127,4
90,0
640.816,0
273.534,7
208.779,S
55.721,6
9.033,6
145.582,2
63.091,6
13.681,7
40.6SS,8
23.760,3
4.392,8
104.049,0
26.981,4
89,2

-12,3
-2,6
32.;072,1

-2,8%

14.831,6
12.248,6
1.661,4
921,6
S.345,9
1.693,6
786,8
1.697,9
2.133,2
-965;7
261,0
-1.167,9
-9,5

5,7%
6,2%
3,1%
11,4%
3,8%
2,8%
6,1%
4,4%
9,9%
-18,0%
0,3%
-4,1%
-9,6%

92,6
608.743,9
258.703,0
196.530,9
54.060,2
8.112,0
140.236,3
61.398,1
12.894,8
38.957,8
21.627,1
5.358,5
103.788,0
28.149,3
98,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

292,1
26.777,7

308,9

16,7

28.023,0

1.24S,3
367,9

2.191,4
557,1
8.275,3
204,5
340,4
7.523,5
640,6
5.162,4
975,0

2.559,3
214,4

7.806,3
116,1
323,2
8.031,1
681,0
5.881,6
955,0
0,0

0,0
0,0

0,0

9.675,9
9.786,5
1.158,9
1.182,0

12.781,'7
7.227,0
637,9
863,1
37,5

40,8
-2111,8

·16,8
158,1

35,4
2.171, 1

230,1

1.S6S,4
318,7

117,8
25,6

304,1
16,3

20,8

62,9
48,9
5,4
2.844,2
3,4
375, 2

53,0
5,8
4.378,4

3,2
372,0

0,0

0,0

23,9
0,0
369,5
-120,0

23,1
·33,9
70,0
-56,3

-342,7
-469,0
-88,4
-17,2
507,6
40,4
719,2
-20,0

-3,3
26S,O
122,7
-605,8
88,6
186,3
-9,3
42,1
-4,2
-0,4
-1.534,3
0,2

3,2
0,0
·0,9
-33,9
-299,S
63,7

0,0

0,0

0,0

139,1
407,S
1.523,l

15,6
-43,1

5,3%

5,7%
4,7%

16,8%
-61,5%
·S,7%
·43,2%
-5,1¾
6, 7%
6,3%
13,9%
·2,1%

-1.040,3

32,1%
-26,2%
45,0%
-27,0%
-8,1%
-94,0%
346,5%
-27,9%
38,5%
158,2%
-36,4%
202,1%
-7,8%

-6,1%
-35,0%
7,1%
0,9%
-3,6%

-81,1%
-S3,1¾

12,6%
·9,6%
-40,6%

0,0

0,0
11.633,6
1.745,0

11,0%
2,9%

9 .888,6

22,0%

770:291,9
140.592,1
139.550,9
102.408,9
6.S34,5
15.330,1
797,4
14.479,9

4S.207,8
12.884,3
13.414,6
8.477,7
215,9
4.202,9
-32,4
550,6
-2,0
· 12,3
507,6
S7,2
40,4

6,2%
10,1%
10,6%

44.920,1

127.707,8
126.136,2
93.931,2
6.318,6
11.127,2
829,9
13.929,3

-8,8%

117.650,1
62.841,4
54.808,8

106.016,6
61.096,4

725.084,1

-15,5%
-24,1%

0,0
0,0
3.105,8
-2.559,5
-521,0
-318,9

123,5
450,6
2.563,4
0,0

413

8,1

6,1

139,6
7.523,5
6.2S8,0
640,6
S.617,4
557,1

127,4
8.031,1
6.315,3
681,0
5.634,2
214,4

0,0

0,0

0,0

62,9
54,S

57,1
52,9

-5,7

8,3

4,2

951,5
597.376,3

769,7
629.699,8

•4,1
-181,9

16,8
·342,7

-1,6

32.323.5

9,0%
3,4%
37,8%
-3,9%
4,0%
-24,1%
-8,8%
6,7%
0,9%
6,3%

0,3%
-61,5%
-20,2%
-9,1%
-2,9%
-49,6%
-19,1%
S,4%
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Tabela 9.3. Transferências e despesas primárias do Governo Central, por poder, apuradas pelo critério de 11 valor pago 11 11 - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores Correntes

Discriminação

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
IA. 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:
li. DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016
11.1 Poder Executivo
11.Z 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.S.t MiniStérió 'PübliCo da União
U.5.2 Cons·e\ho Ni!donal do' Ministério Público
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Maio

Diferença
Junho

Jun/18
Mai/18
4.677,9

424,7
325,4
143,5

3.220,0

3.287,6

3.224,2

-63,4

48,6
91,2
784,4
46,5
498,4
1.563,7
176,9
10,2

50,0
109,4
829,4
48,4
548,0
1.434,3
194,5
10,3

3,3
-3,4
3,9
10,6
11,2
-89,4
-0,6
0,9

41,2

0,7
26,2

460,1
6,2

46,7
112,8
825,4
37,8
536,8
1.523,7
195,1
9,3
40,5
471,7
465,6
6,2

111.703,6

101.489,4

106.907,0
1.079,6

425,2
475,0
179,4

96.810,2
893,6
424,7
325,4
143,5

110.393,6
105.615,0
1.035,5
434,6
416,7
184,2

3.208,0

3.273,4

3.203,9

48,6
90,7
784,2
46,4

46,7
112,8
825,4
37,8
522,6
1.523,7
195,1
9,3

50,0
0,0
829,3
0,0
527,8
1.434,3
194,5
10,3

1.079,6
425,3
475,0
179,4

42,6
466,3

488,8

1.562,1
176,8
10,2

127.732,0
123.038,6
893,6

497,9
492,9
5,0

TESOURONACIONAL
Variação {%)

132.409,9
127.611,1
1.035,5
434,6
416,7
184,2

131.243,2
126.434,6

1. DESPESA TOTAL
1.1 Poder EKecutivo

2018

3,7%

4.572,4

3,7%

142,0
9,9
91,4
40,7

15,9%
2,3%

-lt9%
7,0%
-3,0%

28,1%

28,3%

0,5%
28,0%

2,1%
-5,9%
-0,3%
10,2%
1,7%
5,6%
5,9%

Diferença

Variação{%)

Jun/18
Jun/).7
1.166,8
1.176,5
-44,1
9,4
·58,3
4,8
4,2
1,3
18,2
-1,0
1,9
49,6
·129,4
17,6
0,0
·1,5
31,6
32,8
·1,2

27,4
·1,1

-18,5%

8.904,1

8,8%

-1.310,0

8.804,7

9,1%

-1.292,0

142,0
9,9
91,4
40,7
-69,5
3,3
-112,8
3,8
-37,8
5,2
-89,4
-0,6
0,9

15,9%

-44,1
9,4
·58,3
4,8

-100,0%
0,5%
-100,0%
1,0%
-5,9%
-0,3%
10,2%

2,3%
28,1%
28,3%
-2,1%
1,0%

42,6

40,5

41,2

466,3

471,7

497,9

0,7
26,2

5,6%

460,1
6,2

465,6
6,2

492,9
5,0

27,4
·1,1

-18,5%

1,7%

5,9%

-4,1

1,3
-90,7
45,0
·46,4
39,0
-127,8
17,7
0,0
·1,5
31,6
32,8
-1,2

0,9%
0,9%
-4,1%

2,2%
-12,3%
2,7%

0,1%
2,7%
20,0%
5,7%
4,1%
9,9%
-8,3%
10,0%

0,1%
-3,4%

6,8%
7,1%
-19,6%
-1,2%
-1,2%
-4,1%

2,2%
-12,3%
2,7%
-0,1%

2,7%
-100,0%

5,7%

-100,0%
8,0%
-8,2%
10,0%
0,1%
-3,4%

6,8%

7,1%
-19,6%
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Tabela 9.4. Transferências e despesâs primárias do Governo Cenfral,por poder, apuradas pelo critério de .. valot pago" 11 • Brasil. Acumulado no ano
R$ Milhões• Valores Correntes

Discriminação
1. 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:
li. DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016
11.1 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 Just iça 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

Página 144 de 267

....
725.084,1
698.517,2
5.343,0
2.491,3
1.936,1
915,S
18.220,5

770.291,9
741.840,6
5.477,5
2.590,6
1.970,1
916,7
19.775,8

268,7
582,4
4.771,3
223,3
2.955,5
8.234,1
1.128,7
56,4
268,0
2.735,4
2.701,2
34,2

287,7
646,4
5.126,3
234,0
3.223;3
8.984,6
1.214,2
59,3
263,1
2,935,0
2.901,7
33,2

597.376,3
570.917,9
5.332,3
2.480,7
1.936,l
915,5
18,122,7
268,7
579,8
4.767,2
223,0
2.889,5
8.209,8
1.128,2
56,4

629.699,8
601.306,8
5.477,5
2.590,6
1.970,1
916,7
19,717,5
287,7
646,0
5.126,2
234,0
3.l.66,1
8.984,1
1.214,2
59,3
263,1
2.935,0
2.901,7
33,2

268,0

2.735,4
2.701,2
34,2

Diferença
Variação
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17
45.207,S
43.323,3
134,5
99,3
34,0
1,2
1.555,3
19,0
64,1
355,0
10,7
267,7
750,5
85,5
2,8
-4,9

199,5
200,5
-1,0
32.323,5
30.388,9
14S,1
109,9
34,0
1,2
1,594,8
19,0
66,2
359,0
11,0
276,S
774,3
86,0
2,8
-4,9
199,5
200,5
-1,0

(%)

6,2%
6,2%
2,5%
4,0%
1,8%
0,1%
8,5%
7,1%
11,0%
7,4%
4,8%
9,1%
9,1%
7,6%

5,0%
-1,8%
7,3%

7,4%
-2,9%
5,4%

5,3%
2,7%

4,4%
1,8%
0,1%
8,8%
7,1%
11,4%

7,5%
4,9%
9,6%
9,4%
7,6%
5,0%
--1,8%

7,3%
7,4%
-2,9%
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Em junho de 2018 os repasses aos Fundos de Participação de que trata o art. 159 da Constituição Federal do Brasil
apresentaram decréscimo de -6,4% quando comparados aos repasses efetuados no mês anterior.
As transferências a título de FPE/FPM atingiram o montante de R$ 13,4 bilhões, ante R$ 14,3 bilhões no mês
anterior, já descontada a parcela do FUNDEB.
As informações relativas às transferências constitucionais estão disponíveis para consulta no portal da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-constituciona is-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://www.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais, e em 2-Liberações clique no link "Banco do
Brasil".

Distribuição do FPM/FPE

1■■-■■---·
2017

2018

Variação Nominal

f~~

IPL..
Exp

279;,4

Obs.: valores já descontados da parcela referente ao Fundeb {20%). Os valores de dezem bro incluem o FPM 1%

Previsto X Realizado
IPI-EXP

$;6%
Obs.: os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior.

Estimativa Trimestral

1afili•i•~I

Julho

Agosto

Setembro

FPM

-37,7%

24,0%

-10,0%

FPE

-37,7%

24,0%

-10,0%

IPI - EXP

-19,1%

9,5%

7,0%

Obs. 1: Os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior.
Obs. 2: Os percentuais estimados para julho não consideram o repasse relativo ao FPM 1% (EC 84/2014).
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Gráficos
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-+- Realizados 2018

Demonstração da Base de Cálculo
Os valores distribuídos para cada Fundo foram originárlos de pàrcela da arrecadação.do)mp.osto.sobre Produtos
Industrializados - IPI e do Imposto de Renda - IR no período de 21/05/2018 a 20/06/2018, conforme demonstrativo abaixo:

Observações:
•

Arrecadação Líquida = Arrecadação Bruta~ Restituições - Incentivos Fiscais;

•

Na arrecadação do IR e do !PI estão computadas as receitas provenientes dos acréscimos legais (juros, multas e recebimentos de dívida ativa);

•

Nas transferências regulares foram deduzidos 20% referentes à retenção para o FUNDES;

•

Não ocorrência de Depósitos Judiciais.

•

Estão incluídos na arrecadação líquida acima R$ 15.763.681,77 de IR e R$ 2.843.643,92 de IP!, classificados por estimativa com base na Portaria
MF nº 232 de 20 de maio de 2009.
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Distribuição de Fundos

R$Mil

ESTADOS

MIM

lPI-Exp

Acre

AC

36.848,5

228.292,4

30,0

Alagoas

AL

155.838,8

277.078,6

896,8

Amazonas

AM

110.983,7

197.029,1

1.863,1

Amapá

AP

27.151,6

224.573,3

649,6

Bahia

BA

630.272,7

607.912,8

17.137,7

Ceará

CE

341.137,4

473.714,8

3.764,0

Distrito Federal

DF

11.816,0

44.919,1

508,8

Espírito Santo

ES

122.525,4

105.275,9

16.150,7

Goiás

GO

251.664,5

189.161,4

9.357,3

Maranhão

MA

288.389,0

468.281,4

4.601,3

Minas Gerais

MG

900.599,0

296.123,6

49.522,7

Mato Grosso do Sul

MS

100.681,5

88.824,6

7.269,7

Mato Grosso

MT

125.217,4

151.280,0

5.568,1

Pará

PA

241.077,6

402.396,9

23.899,1

Paraíba

PB

215.442,1

310.890,4

341,9

Pernambuco

PE

337.608,3

446.492,4

5.617,5

No Diário Oficial da União do dia 5 de dezembro de 2017, foi publicada a Portaria STN

nº 999, de 29 de novembro de

2017, contendo o cronograma das datas dos repasses do FPM/FPE para o exercício de 2018, disponível no endereço:
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais
Coordenação-Geral de Análise, Informações e Execução das Transferências Financeiras Intergovernamentais - COINT
Gerência de Relacionamento e Divulgação de Dados de Estados e Municípios-GERED

Fones: (61) 3412-3051, (61) 3412-1588
Email: coint.df.stn@fazenda.gov.br ou transferencias.stn@fazenda.gov.br
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Sistema de Analise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantías da

União, Estados e Municípios

,,.>;t--.
/ \

TesouRONACIONAL

Processo nº

TESOIJRONACIONAL

17944.101797/2018-41

Dados básicos
Tipo de Interessado: Estado
Interessado: Pará
UF:PA
Número do PVL: PVL02.000422/2018-01
Status: Em análise
Data de Protocolo: 10/08/2018
Data Limite de Conclusão: 24/08/2018
Tipo de Operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentável
Tipo de Credor: Instituição Financeira Internacional
Credor: Corporação Andina de Fomento
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 50.000 .000,00
Analista Responsável: Ho Viu Cheng
Vínculos
PVL: PVL02 .000422/2018-01
Processo: 17944.101797/2018-4 1
Situação da Dívida:
Data Base:
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Siste ma de Análise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

--)t

TESOURONACIONAL

Processo nº

TESOIJRONACIONAL

17944,101797/2018-41

Checklist
Legenda: AD Adequado (21) - IN Inadequado (7) - NE Não enviado (7) - DN Desnece
ssário (O)

STATUS
IN

DOCUMENTO
Dados Básicos e aba "Dados Complementares"

VALIDADE
Não informada

AD

Recomendação da COFIEX

IN

Aba "Cronograma Financeiro"

-

IN

Aba "Operações não contratadas"

-

IN

Aba "Operações contratadas"

-

AD

Relatórios contábeis do Siconfi

-

IN

Aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo"

-

AD
AD

Autorização legislativa

AD

Parecer do Órgão Jurídico

IN

Parecer do Órgão Técnico

AD
AD
AD

NE

18/04/2019

Cadastro da Dívida Pública (CDP)
Anexo nº 1 da Lei nº 4.320/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso

AD

Certidão do Tribunal de Contas
Comprovação de encaminhamento das contas ao Poder
Executivo da União
Adimplemento com a União - consulta SAHEM
Violação dos acordos de refinanciamento firmados com a
União

30/09/2018

Não informada

NE

Módulo de Registro de Operações Financeiras (ROF)

-

AD

Minuta do contrato de empréstimo (operação externa)

-

AD

Minuta do contrato de garantia (operação externa)

-

AD

Aba "Notas Explicativas"

-

IN

Aba "Informações Contábeis"

-

AD

Demonstrativo de PPP

-

NE

Análise de suficiência de contragarantias (COAFI)

NE

Análise da capacidade de pagamento (COREM)

NE

Manifestação da CODIP sobre o custo

-

AD

Relatórios de honras e atrasos

-
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Processo nº

TESOURONACIONAL

17944.101797/2018-41

DOCUMENTO

STATUS

VALIDADE

Recomendação do Comitê de Garantias

-

Minuta do contrato de empréstimo negociada (operação
externa)
Versão das normas gerais contratuais aplicáveis (operação
externa)
Risco de adesão ao RRF de que trata a LC nº 159/2017 (só
nara Estados e DF)

-

AD

RGF da União - montante de garantias concedidas

-

AD

Limites da RSF nº 43/2001

-

AD

Taxas de câmbio na aba Resumo

-

NE

Módulo do ROF

-

AD

Resolução da COFIEX

-

AD
AD
AD
NE

421

PÁGINAS

-

------------------ ---------------------------- ---------Observações sobre o PVL

Informações sobre o Interessado

Observar se o Tribunal de Contas atestou TODOS os documentos do ano e não apenas os mais recentes.
Observar que há, no processo17944.001733/2011-75 manifestação do Secretário do Tesouro Nacional no
sentido de aplicar ao Contrato n. 047/2009/SEFA/CEF e seu instrumento de rerratificação mesmo
entendimento dos pareceres PGFN/CAF /N. 575/2011 e 710/2011 que opinam no sentido de reconhecer
que "contratos de cessão de crédito caracterizadores de operação de crédito, nulos, podem subsistir como
cessões definitivas de crédito, afastando a nulidade anteriormente apontada".
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Processo nº 17944,101797/2018-41
Outros lançamentos
COFIEX
Nº da Recomendação:
Data da Recomendação:
Data da homologação da Recomendação:
Validade da Recomendação:
Valor autorizado (US$):
Contrapartida mínima (US$):

RegiStrodcrõp'ãFaçõesFinãnceTrasROF
NºdoROF:

-----------------

PAFe reflnãnc1ã'rnentos - - - - - O interessadó possui PAF ou refinanciamentos?

----------------

--------------------Não existem documentos gerados,
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Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da

União, Estados e Municípios

Âf.-,
/ \

TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101797/2018-41
Garantia da União
Condições financeiras
Informe as condições financeiras da operação

Modalidade:
Desembolso:
Amortização:
Juros:
Juros de mora:
Outras despesas:
Outras informações:
Taxa interna de retomo -TIR(%a.a.):
Financiamento de políticas públicas:

-

-

-

·- -

- - ' llillili

Operação de crédito

-

-

-

.. ...

--

- -· - -

-

· -

.-

- - ·-

...... .- - ·-

- - . lilliilil

--

lllilliii ·. - -

IIIÍlllllllli

-

Número do parecer da operação de crédito:
Data do parecer da operação de crédito:
Validade do parecer da operação de crédito (dias):
Validade do parecer da operação de crédito (data):
Contrato da operação de crédito já foi assinado?

Cepacldad~epagamento -

-

-

-

-

- - -- ·- ·- - - - --·- - - -- - -

Dispensa análise da capacidade de pagamento:
Capacidade de Pagamento:

acessórios

ÕocÜmentos

--------------·-------------·-

Não existem documentos gerados.
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TesooRONACIONAl

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944. 1o1797/2018-41
Dados Complementares
Nome do projeto/programa: Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará
Destinação dos recursos conforme autorização legislativa: Execução do Programa Municípios Sustentáveis
Taxa de Juros: Taxa Libor Semestral acrescido de spread a ser definido na data de assinatura do contrato
Demais encargos e comissões (discriminar): Comissão de Compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não
desembolsado
Comissão de Financiamento de 0,85% a.a. sobre o
montante total contratado, a ser pago apenas uma vez
Despesas de Avaliação US$ 50.000,00
Juros de mora de 2,0% a.a. acima dos juros estabelecidos
no contrato de empréstimo negociado
As condições financeiras finais serão as da data de
assinatura do contrato

Indexador:

Variação cambial

Prazo de carência (meses): 54
Prazo de amortização (meses): 138
Prazo total (meses): 192
Ano de Início da Operação: 2018
Ano de término da Operação: ·2034
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Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

--;)t

TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101797/2018-41

Cronograma Financeiro
O total de amortizações é diferente do valor da operação?
Não

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

1.168.660,00

18.263.236,00

º·ºº

609.229,00

609.229,00

2019

973.883,00

14.857.500,00

0,00

1.207.807,00

1.207.807,00

2020

10.227.606,00

14.857.500,00

0,00

1.506.039,00

1.506.039,00

2021

129.851,00

2.021 .764,00

0,00

2.038.304,00

2.038.304 ,00

2022

0,00

0,00

0,00

2.108.711,00

2.108.711 ,00

2023

0,00

0,00

4 .166.667,00

2.033.815,00

6.200.482,00

2024

0,00

0,00

4 .166.667,00

1.858.090,00

6.024.757,00

2025

0,00

0,00

4.166.667,00

1.682.364,00

5.849.031,00

2026

0,00

0,00

4.166.667,00

1.506.638,00

5.673.305,00

2027

0,00

0,00

4.166.667,00

1.330.912,00

5.497.579,00

2028

0,00

0,00

4.166.667,00

1.155.186,00

5.321 .853,00

2029

0,00

0,00

4 .166.667,00

979.460,00

5.146.127,00

2030

0,00

0,00

4.166.667,00

803.734,00

4.970.401 ,00

2031

0,00

0,00

4.166.667,00

641.456,00

4.808.123,00

2032

0,00

0,00

4.166.667,00

452.282,00

4.618.949,00

2033

0,00

0,00

4.166.667,00

276.556,00

4.443.223,00

2034

0,00

0,00

4.166.663,00

100.830,00

4.267.493,00

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

20.291 .413,00

70.291.413,00

Total:
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TESOURONACIONAL

TESOORONACIONAL

Processo nº 17944.101797/2018-41
Operações•não Contratadas
Informações de operações de crédito em tramitação na STN ou no Senado Federal e operações de crédito
autorizadas e ainda não contratadas.

- - - - - - - - - - - - --- - - -- - --- - - --- - - - - - - 17944.101798/2018-96

Dados da Operação de Crédito
Tipo de operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentável
Credor: New Development Bank
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 50.000.000,00
Status: Em análise

ANO

AMORTIZAÇÃO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

1.250,000,00

15.000.000,00

0,00

229.948,44

229.948,44

2019

6.875.000,00

20.000.000,00

0,00

1.293.607,29

1.293.607 ,29

2020

3.125.000,00

10.000.000,00

0,00

·•·•

1.771.747,05

1.771,747,05
•,

.,·
1.987.558,85

.

·.·

(

1.987.558,85

1.250.000,00

5.000.000,00

º·ºº

2022

0,00

0,00

0,00

2.003.064,24

2.003.064,24

2023

0,00

º·ºº

4 .166.666,67

1.931 .858,65

6.098 .525,32

2024

º·ºº

4,166.666,67

1. 764.936,63

5.931.603,30

2025

0,00

º·ºº
º·ºº

4.166.666,67

1.598.014,61

5.764.681,28

2026

º·ºº

0,00

4.166.666,67

1.431.092,59

5.597.759,26

2027

0,00

º·ºº

4.166.666,67

1.264.170,57

5.430.837,24

2028

º·ºº
º·ºº

0,00

4.166.666,67

1.097.248,55

5.263.91 5,22

º·ºº

4.166.666,67

930.326,53

5.096.993,20

2021

2029
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..--1'it--.

TE:SOURONACIONAL

/ \

TESOURONACIONAL

Processonº 17944.101797/2018-41
ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2030

0,00

0,00

4.166.666,67

763.404,51

4.930.071, 18

2031

0,00

0,00

4.166.666,67

609.195,24

4.775.861,91

2032

0,00

0,00

4.166.666,67

429.560,47

4.596.227,14

2033

0,00

0,00

4.166.666,67

262.638,45

4.429.305, 12

2034

0,00

0,00

4.166.666,63

95.716,44

4.262 .383,07

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

19.464.089, 11

69.464.089, 11

Total:

--- --- --- --- --- --- --- --·----17944.102243/2017-81

Dados da Operação de Crédito

Tipo de operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Fortalecimento Institucional
Credor: Banco lnteramericano de Desenvolvimento
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 35.100.000,00
Status: Encaminhado à PGFN (decisão judicial)

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

195.000,00

4.971.670,48

0,00

159.153,80

159.153,80

2019

195.000,00

7.254.799,65

0,00

802.992,12

802.992,12

2020

1.365.000,00

11 .076.075,01

0,00

1.451.908,35

1.451 .908,35

2021

1.365,000,00

8.645 .615,73

0,00

2.141.477,61

2.141 .477,61

2022

780.000,00

3.151.839,13

0,00

2.542.947,91

2.542.947,91

2023

0,00

0,00

877.500,00

2.684.412,90

3.561.912,90

2024

0,00

0,00

1. 755.000,00

2.626.106,54

4.381.106,54

2025

0,00

0,00

1. 755.000,00

2.519.485,90

4.274.485,90

2026

0,00

0,00

1. 755.000,00

2.399.393,88

4.154.393,88

2027

0,00

0,00

1. 755.000,00

2.273.367,33

4.028.367,33

2028

0,00

0,00

1. 755.000,00

2.119.345,90

3.874.345,90

2029

0,00

0,00

1. 755.000,00

1.969.355,70

3.724.355,70
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TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAl

Processo n" 17944.101797/2018-41

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2030

0,00

0,00

1. 755.000,00

1.849.006,58

3.604.006,58

2031

º·ºº

0,00

1.755.000,00

1.726.284,69

3.481.284,69

2032

0,00

0,00

1. 755.000,00

1.601.129,50

3.356.129,50

2033

0,00

0,00

1. 755.000,00

1.436.213,90

3.191.213,90

2034

0,00

0,00

1. 755.000,00

1.269.107,20

3.024.107,20

2035

º·ºº

0,00

1.755.000,00

1.136.072,05

2.891.072,05

2036

0,00

º·ºº

1. 755.000,00

1.002.090,08

2.757.090,08

2037

0,00

0,00

1.755.000,00

867.145,50

.145,50

2038

0,00

0,00

.755.000,00

713.662,85

2.468.662,85

2039

0,00

0,00

1.755.000,00

562.965,39

2.317.965,39

0,00

0,00

1. 755.000,00

430.043,45

2.185.043,45

2041

0,00

0,00

1.755.000,00

297.401,42

2.052.401 ,42

2042

0,00

0,00

1.755.000,00

165.041,07

1.920.041,07

2043

0,00

0,00

877.500,00

32.978,20

2040
.

·.··

.

.·

Total:

910.478,20

.

·.·

3.900.000,00

35.100.000,00

35.100.000,00

38.779.089,82

71,879.089,82
·.··.··•

-----------------------------Taxas de cambio

Foi identificado o uso de moedas estrangeiras nas óperações informadas. Para fins de cálculos de limites e
condições todos os valores serão transformados para Reais do Brasil. As taxas de câmbio podem ser

Página 157 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM

Quarta-feira

429

Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101797/2018-41
Operações Contratadas
O interessado possui liberações previstas de operações já contratadas?
Sim

Cronograma de liberações
Neste cronograma NÃO estão incluídas as liberações previstas para a operação pleiteada.
Os valores deste Cronogram a de Liberações estão consolidados, contendo, dessa forma,
as liberações
referentes à administraç ão direta, aos fundos, às autarquias, às fundações e às empresas
estatais
dependente s.
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

ANO

OPER. CONT. SFN

OPER.ARO

DEMAIS

TOTAL

2018

949.421.234,00

0,00

456.532.569,54

1.405.953.803,54

2019

309.044.051,10

0,00

456.532.569,54

765.576.620,64

2020

0,00

0,00

175.707.992,07

175.707.992,07

1.258.465.286,10

0,00

1.088.773.131,15

2.347.238.416,25

Total:

---- ---- ---- -·- ·------------------Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NÃO estão incluídos os dispêndios da operação pleiteada.
O total das amortizaçõ es da "Dívida Consolidad a" deve ser compatível com o saldo
da "Dívida
Consolidad a" do final do exercício anterior, informado no "Demonstra tivo da Dívida Consolidad
a Líquida .
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

DÍVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

ENCARGOS

OP. CONTRATADAS
AMORTIZ.

ENCARGOS

TOTAL
AMORTIZ.

ENCARGOS

2018

328.541.997,14

200.786.047, 18

27.071.877,42

38.499.849,87

355.613.874,56

239.285.897,05

2019

299.446.009,29

184.735.051,73

93.940.843,89

90.042.919,05

393.386.853, 18

274.777.970,78

2020

239.445.202,24

160.828.595,02

111.349.155,86

112.091 .121,49

350.794.358, 10

272.919.716,51

2021

189.041.684,07

153.161.836,02

134.718.620,90

117.847.281,56

323.760.304,97

271.009.117,58

2022

189.985.336,60

143.631.748,01

168.100.415,94

115.953.104,80

358.085.752,54

259.584.852,81

2023

193.080. 781, 73

134.275.873, 75

182.503.125,46

99.147.417,23

375.583.907, 19

233.423.290,98

2024

359.397.675,72

121.766.712,72

183.801.424,17

81.650.821,78

543.199.099,89

203.417.534,50

2025

157.755.535,10

109.218.144,80

185.177.896,64

64.274.184,77

342.933.431 ,74

173.492.329,57
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DIVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

ENCARGOS

OP. CONTRATADAS
AMORTIZ.

TOTAL

ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

2026

159.447.387,29

100.637.395,51

179.970.637,43

46.811.517,59

339.418.024,72

147.448.913,10

2027

145.931.735, 14

92.754.385,93

127.621.035,30

31.865.585,13

273.552. 770,44

124.619.971,06

2028

131 .525.639,46

87.453.098,92

94.331.402,28

26.478.935,15

225.857.041, 74

113.932.034,07

2029

127.994.024,39

82.960.984,46

95.073.182, 14

22.510.740,94

223.067.206,53

105.471 .725,40

2030

120.862.884,26

78.934.128,70

94.382.053, 11

18.802.298,75

215.244.937 ,37

97.736.427,45

2031

110.653.089,26

75.568.659,38

86 .765.291,92

15.346.692,85

197.418.381,18

90.915.352,23

2032

102.716.198,20

73.263.743,58

82.685.454,33

12.379.293,26

185.401.652,53

85.643.036,84

2033

58.141 .572,59

72.683.046,33

75.990.233,91

9.707.393,52

134.131.806,50

82.390.439,85

2034

50.422.889,67

74.319.166,25

76.427.812,01

7.337.256,33

126.850.701,68

81.656.422,58

Restante a pagar

633.964.147,55

1.220.540.154,42

347.327.953,54

11.307.911,49

981.292.101,09

1.231.848.065,91

3,598,353,789,70

3.167.518.772,71

2.347 .238,416,25

922.054.325.56

5,945.592.205,95.

4.089.573.098,27

Total:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - Taxas de câmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?
Sim
Informe na tabela abaixo as moedas estrangeiras e suas respectivas cotações e datas de cotações.
MOEDA

TAXA DE CÂMBIO

DATA DO CÂMBIO

Dólar dos EUA

3,85580

29/06/2018

Iene

0,03483

29/06/2018
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Informações Contábeis

Balanço Orçamentário do último RREO do exercício anterior
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO publicado
Exercício: 2017
Período: 6° Bimestre
Receita de operações de crédito (realizadas até o bimestre): 342.600.770,90
Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre+ inscritas em
restos a pagar não processados):

1.621.343.310,72

-----------------------------------Balanço Orçamentário do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente) ou Anexo 1 da Lei
4320/1964 publicado junto à LOA do exercício em curso
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3° Bimestre
Despesas de capital (dotação atualizada): 2.872.325.810,60

--· -- .......: ...... - .· - ~ -- ' .... ....... ·.·- . -- .... ........·.· --...-: . ,· - -.-:·. ~ .·.-- ·,. 11111111.-:.:. -.. - ·. -- -: -- . ..... . }~•:_·. -- -·.·. -- Demonstrativo da Receita CorrenteUquida do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente)
Demonstrativo: Demonstrativo da Receitá Corrente Líquida
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3° Bimestre
Receita corrente líquida (RCL): 18.318.884.642, 16
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Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Relatório: RGF
Exercício: 2018
Período: 1º Quadrimestre
Dívida Consolidada (DC): 3.541.870.412,26
Deduções: 3.199.895.471,38
Dívida consolidada líquida (DCL): 341.97 4.940,88
Receita corrente líquida (RCL): 18.292.019.688,60
% DCL/RCL: 1,87
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Declaração do chefe do poder executivo
Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste Pedido de Verificação de Limites e
Condições são verdadeiras,

Operações vedadas no âmbito do art. 37 da LRF e operações irregulares
Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art.
29, § 1° e art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não financeiras foram objeto de
análise da STN e devidamente regularizadas?
Sim

----------·----------------·-Operações vedadas no âmbito do art.

35 da LRF

O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000, realizou operação de crédito junto a outro
Ente da Federação?
Não

Ac;õM vedãdasno âmbito dÕ arl 5ÕctaRSFnº43/2Õ01 - - - - -

--------

O Ente praticou alguma das ações vedadas pelo art. 5° da RSF nº 43/2001?
Não

----------------------------Operações do Reluz

O ente contratou, sem a verificação prévia pela STN do cumprimento dos limites e condições necessários
à contratação, operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz),
estabelecido pela Lei nº 9.991, de 24/07/2000?
Não
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-------------------------------Cumprimento da obrigação de que trata a alínea "e" do inciso IV do art. 21 da RSF nº 43/2001

O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em
curso, cumpre o disposto:
a) No art. 23 da LRF (limites de pessoal)?
Sim

b) No art. 33 da LRF (não contratação de operação de crédito realizada com infração do disposto na LRF)?
Sim

c) No art. 37 da LRF (não 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 (publicação do relatório de gestão fiscal~· RGF)?
Sim

f) No inciso Ili do art. 167 da Constituição (limite das operações de créd ito em relação às despesas de
capital)?
Sim

- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ·- Cálculo dos !Imites de endMdamento

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem operações de Antecipação de Receita Orçamentária
(ARO) contratadas e não pagas?
Não

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso 111 do art.167 da
Constituição Federal?
Não
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Com relação ao EXERCÍCIO CORRENTE, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso Ili do art. 167 da
Constituição Federal?
Não

----- ----- ----- ----- ----- --Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF nº 40/2001 e 43/2001

O Ente cumpre os demais limites e condições fixadas pelo Senado Federal e observa as demais restrições
estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF?
Sim

Limites da despesa com pessoal
O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, apresenta no quadro abaixo os
seguintes valores das despesas com pessoal.
As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)" e "Inativos e
pensionistas" só devem ser preenchidas se os seus valores não tiverem sido considerados na linha
"Despesa bruta com pessoal"
Exercício:
Período:
1° Quadrimestre

2018

PODER LEGISLATIVO
DESPESA
COM PESSOAL

PODER
ASSEMBLÉIA
EXECUTIVO LEGISLATIVA

TCDO
ESTADO

TCDOS
PODER
MUNICÍPIOS JUDICIÁRIO

MINISTÉRIO
PÚBLICO

Despesa bruta com
pessoal

9.553.914.158,21

302.061.569,19

151.169.417,03

124.215.793,00

882.838.377,99

437.657.350,83

Despesas não
computadas

2.199.105.361,79

55.641.543,50

29.147.702,36

21.069.591,53

152.443.036,44

140.227.003,38

858.369.614,47

25.223.303,49

15.012.302,31

11.029.089,01

106.858.274,84

43. 730.046,83

0,00

43.959.770,30

23.832.269,43

21.237.828,89

0,00

0,00

Repasses
previdenciários ao
Regime Próprio de
Previdência Social
Contribuicões oatronais
Imposto de renda retido
na fonte - IRRF (ativos,

in::1tivos e nAnsinnistas \
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PODER LEGISLATIVO
DESPESA
PODER
ASSEMBLÉIA
COM PESSOAL EXECUTIVO LEGISLATIVA

.. .....

TC DO
ESTADO

TC DOS
PODER
MUNICÍPIOS JUDICIÁRIO

MINISTÉRIO
PÚBLICO

Inativos e pensionistas

,- ,

8.213.178.410,89

315.603.099,48

160.866.286,41

135.413.119,37

837.253.616,39

341.160.394,28

18.290.771. 708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

TDP/RCL

44,90

1,73

0,88

0,74

4,58

1,87

Limite máximo

48,60

1,56

1,16

0,68

6,00

2,00

• -

••

t.

•

• .

Receita Corrente Liquida
(RCL)

-----------------------------·--Declaração sobre o orçamento

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 dotações necessárias e suficientes à execução do
Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos
encargos da operação?
Sim

Número da Lei Orçamentária Anual(LOA)
8587

Data da LOA
28/12/2017

Informe as fontes e ações do orçamento relativas à operação de crédito

FONTE

AÇÃO

O131 - Operações de Crédito Externas
0131 - Operações de Crédito Externas
0131 - Operações de Crédito Externas

PW~

~l~~praçao
8462 ·. App19 •. T:cn1fP.1.nst1ty910~~,.
·.· dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana e
Planos Diretores Municipais - PROTURB
8592 - Apoio na Implementação dos Instrumentos
da Política Estadual de Saneamento Básico
8343 - Ampliação da Rede Estadual de
Telecomunicacão de Dados

O131 - Operações de Crédito Externas

8257 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal

O131 - Operações de Crédito Externas

7536 - Pavimentação, Recuperação e Drenagem de
Vias Urbanas - Asfalto na Cidade
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-·--------------------------·----Declaração sobre o Plano Plurianual (PPA)

O Programa/Projeto está inserido no Plano Plurianual (PPA) do Ente?
Sim

Número da Lei do PPA
8335

Data da Lei do PPA
29/12/2015

Ano de início do PPA
2016

Informe os programas e ações do PPA relativos à operação de crédito

PROGRAMA

AÇÃO

Infraestrutura e Logística

Ampliação de Rede Estadual de Telecomunicação
de Dados

Governança para Resultados

Apoio ao Desenvolvimento Municipal

Saneamento Básico

Apoio na Implementação dos Instrumentos da
Política Estadual de Saneamento Básico
Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias
Urbanas - Asfalto na Cidade

Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

--------- --------- --------- Exercício anterior não analisado pelo Tribunal de Contas

O exercício de 2017 foi analisado pelo Tribunal de Contas?
Não

Em relação às contas do exercício de 2017:

O ente cumpre o disposto no art 198 da Constituição Federal?
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Sim

Informe o percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde, calculado de acordo com o
estabelecido pelo EC 29/2000
14,90 %

O ente cumpre o disposto no art. 212 da Constituição Federal?
Sim

Informe o percentual da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
26,87 %

O ente cumpre o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000?
Sim

...

-

-

-

lilill

--

....

--

-

Parcerias Público-Privadas (PPP)

-

-

-

· -

-

~ ~

. . . . .. . . .

-

--

- - . .... .. . .

-

--

. . .. -

-

O ente assinou contrato na modalidade Parceria Público-Privada (PPP)?
Não

-Restos
·- -a pagar
- - ·- - - ·- ·- - - - - - - - ..... - ··-- - - ·- ·--- -

-- - -

Em observância ao disposto no art 42 da LRF, declaro que o ente não contrairá, nos dois últimos
quadrimestres do mandato do chefe do Poder Executivo, obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Sim

------------------------------------Repasse de recursos para o setor privado

Em observância ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo previsão de repasse de recursos
públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei específica, atenderão às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária do exercício em que
ocorrerem.
Sim
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---------------------------Conformidade da lista CNPJ da Administração Direta do ente com o CAUC

Estão incluídos no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) todos os
CNPJs da Administração Direta do ente?
Sim
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Notas Expllcaüvas
Observação:

* Uma vez inseridas, as .notas explicativas não podem ser editadas ou excluídas.
Nota 5- Inserida por Alba Nazaré Pinto Do carmo I CPF23441038215 I Perfil Operador de Ente I Data 08/08/201817:
05:54
O número do ROF correspondente a esta operação é TA 834612

Nota 4- Inserida por Alba Nazaré Pinto Do carmo I CPF 23441038215 I Perfil Operador de Ente I Data 08/08/2018 17:
04:47
O total de amortização do cronograma de pagamento da dívida consolidada diverge do saldo da dívida consolidada do final do
exercício anterior, decorrente da variação cambial na data base de 29/06/2018.

Nota 3 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do carmo I CPF 23441038215 I Perfil Operador de Ente I Data 04/07/2018 17:
00:52
O total de amortização do cronograma de pagamento da dívida consolidada diverge do saldo da dívida consolidada do final do
exercício anterior, decorrente da variação cambial na data base de 30/04/2018.

Nota 2- Inserida por Alba Nazaré Pinto Do carmo ICPF 23441038215 I Perfil Operador de l:nte l[)ata 27/02/201811:
48:04

o lmpostodeRenda Retido naFonfodo Ministério Público de Contas, MinistérioPúblico junto ao TCM, Poder Judiciário e.Ministério
Público, constantes no quadro de despesa com pessoal anexado na aba documentos, estão computados na despesa bruta com
pessoal.

Nota 1 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do carmo ICPF 234410382.151 Perfil Operador
.i.de
...·.... E•nte
· · ·. J Oata
.·.. 27/02/20
·· ·. 1.8.·.·.·•.·.1.1:
29:01
O cronograma de pagamento relativo ao PVL ·nº .17944.103825/2017-84 referente a renegociação do contrato com .base na Lei
9496/97 em tramitação na STN, está incluso no cronograma de pagamento da aba "operações contratadas".
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Documentos anexos
Os usuários que anexaram os documentos elencados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o
documento anexado foi assinado digitalmente ou é cópia fiel do documento original.

Autorização legislativa

..
- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - TIPO DE NORMA

NÚMERO

DATADA
NORMA

MOEDA

Dólar dos EUA

VALOR
AUTORIZADO

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO DO ARQUIVO

100.000.000,00

DOC00.013971/2018-57

1

Demais documentos

TIPO DE DOCUMENTO

- ---

DESCRIÇÃO

DATADO
DOCUMENTO

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO DO ARQUIVO

Anexo I LOA

05/02/2018

27/02/2018

DOC00.014388/2018-63

14/06/2018

14/06/2018

20/06/2018

DOC00.026666/2018-25

Anexo nº 1 da Lei nº 4.320
/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas

Certidão TCE

05/03/2018

06/03/2018

DOC00.015560/2018-04

Certidão do Tribunal de Contas

09/02/2018

22/02/2018

DOC00.013973/2018-46

Documentação adicional

Quadro Despesa de Pessoal 1° quad

09/08/2018

09/08/2018

DOC00.030486/2018-48

Documentação adicional

Parecer PGE da Minuta Contratual

27/06/2018

24/07/2018

DOC00.029534/2018-55

Documentação adicional

Liminar

21/06/2018

24/07/2018

DOC00.029536/2018-44

Documentação adicional

Quadro despesa de pessoal

20/06/2018

20/06/2018

DOC00.026668/2018-14

Documentação adicional

Quadro de Despesa de Pessoal

23/02/2018

27/02/2018

DOC00.0 14389/2018-16

Módulo do ROF

ROF TA834612

24/07/2018

03/08/2018

DOC00 .030215/2018-92

Parecer do Órgão Jurídico

Parecer do Órgão Jurídico

17/01/2018

23/02/2018

DOC00.014100/2018-51

Parecer do Órgão Técnico

Parecer Técnico

09/08/2018

10/08/2018

DOC00.030540/2018-55

Parecer do Órgão Técnico

Parecer do Órgão Técnico

18/01/2018

23/02/2018

DOC00.014101/2018-03

Minutas
Não há tramitações de documentos.
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õocu'rnãntãsexp'ecJTd'os - Em retificação pelo interessado - 29/06/2018

Ofício de Exigência (Operações corn Garantia) ao Interessado
Processo pendente de distribuição - 18/06/2018

DOCUMENTO

NÚMERO

Nota técnica pós-negociação

15/06/2018

Encaminhado para agendamento da negociação - 09/03/2018

DOCUMENTO

NÚMERO

Ofício de Encaminhamento à SEAIN ao Ministério
Nota técnica pré7negociação

369

...

DATA
08/03/2018

24 > 08/03/201 ~

Em retificação pelo interessado - 02/03/2018

Ofício de Exigência (Operações sem Garantia) ao Interessado
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Resumo
Com base nas informações declaradas, e considerando os dispositivos legais que regulam a contratação
de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, foram realizadas as verificações
preliminares a seguir

Taxas de cambio
Foram identificadas as seguintes moedas estrangeiras. As taxas de câmbio serão utilizadas para a
conversão das operações para reais (R$).

--··- ·----·· ------- ------- ------- ----Cronograma de liberações

O cronograma de liberações abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma
financeiro", "Operações não contratadas" e "Operações contratadas".

ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2018

70.419.385,37

1.482.960.570,58

1.553.379.955,95

2019

57.287.548,50

870.665.677,13

927.953.225,63

2020

57.287 .548,50

256.973.122,09

314.260.670,59

2021

7.795.517,63

52.614.765,13

60.410.282,76

2022

0,00

12.152.861 ,32

12.152.861 ,32

2023

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

2030

º·ºº

2031

0,00

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

2032

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

2024
2025
2026
2027
2028
2029

2033
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ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2034

0,00

0,00

0,00

2035

0,00

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

0,00

2037

0,00

0,00

0,00

2038

0,00

0,00

0,00

2039

0,00

0,00

0,00

2040

0,00

0,00

0,00

2041

0,00

0,00

0,00

2042

0,00

0,00

0,00

2043

0,00

0,00

_______ ....

__ _- ----- ----.- ---·- - ----·- ......... - -- - - - ·-- ·- ·0,00

Cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos abaixó foi obtido a partir das informáções preenchidas nas abas
"Cronograma financeiro", "Operações não contratas" e flOperações contratadas",

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2018

2.349.065,18

596.400 .072,03

598.749.137,21

2019

4.657 .062,23

676.248 .891,97

680.905.954,20

2020

5.806.985,18

636.143.845, 1O

2021

7.859.292,56

610.690.161 ,33

8.130.767,87

635.199.119,00

2022

...

.·

.·

· .. ·.

641.950.830,28
618.549.453,90

·.

·.·.

643.329.886,87
·.

2023

23.907.818,50

646.255 .915,86

670.163.734,35

2024

23.230.258,04

786.380.380,99

809.610.639,03

2025

22.552.693,73

555.134.782,12

577.687.475,85

2026

21.875.129,42

524.469.289,90

546.344.419,32

2027

21.197.565, 11

434.645.542,48

455.843.107,59

2028

20.520.000,80

375.024.383,04

395.544.383,83

2029

19.842.436,49

362.552.289,02

382.394.725,51

2030

19.164.872,18

345.887.061,85

365.051.934,02

Página 173 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM

Quarta-feira

445

Sistema de Análise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios
,-,:a
/

'~ TESOURONAc:IONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101797/2018-41
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2031

18.539.160,66

320.171 .639,27

338.710.799,93

2032

17.809.743,55

301.707.386,10

319.517.129,66

2033

17.132.179,24

245.905.443,59

263.037.622,83

2034

16.454.599,51

236.602.373,44

253.056.972,95

º·ºº

2.290. 737 .756,46

2.290.737.756,46

ANO

Restante a
pagar

- - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- --- -- - Art. 6°, § 1°, inciso Ida RSF nº 43/2001
Exercício anterior
Despesas de capital executas do exercício anterior

1.621.343.310,72

"Inciso 1- Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada

1.621.343.31 O, 72

Receitas de operações de crédito do exercício anterior

342.600.770,90

Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contratada e não paga, do exercício anterior

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada

0,00

342.600.770,90

--------- --------- --------- Art. 6°, § 1º, inciso li da RSF nº 43/2001
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Exercício corrente
Despesas de capital previstes no orçamento

2.872.325.810,60

"Inciso 1- Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesa de capital do exercício ajustadas

2.872.325.810,60

Liberações de crédito já programadas

1.482.960.570,58

Liberação da operação pleiteada

70.419.385,37

Liberações ajustadas

1.553.379.955,95

- - - - - - -· - ---·· - -- .... - - - - - ... - - - - -- - ... --- - 2019

57,:187.548,50

870.665.677, 13

2020

57.287.548,50

256.973.122,09

2021

7.795.517,63

52.614.765,13

19.168.994.557, 19

0,32

1,97

2022

12.152.861,32

19.419.050.583,26

0,06

0,39

2023

0,00

19.672.368.544,43

0,00

0,00

2024

0,00

19.928.990.992,05

0,00

0,00

10,38

2025

0,00

0,00

20.188.961.032,54

0,00

0,00

2026

º·ºº

0,00

20.452.322.334,63

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

20.719.119.136,71

0,00

0,00

2028

0,00

0,00

20.989.396.254,24

0,00

0,00

2029

0,00

0,00

21.263.1(/9.087,32

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

21.540.573.628,25

0,00

0,00

2031

0,00

0,00

21.821.566.469,31

0,00

0,00
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ANO

DESEMBOLSO ANUAL (R$)

RCL (R$)

MGA/RCL (%)

UM. END. (%)

0,00

22.106.224.810,55

0,00

0,00

2033

0,00

0,00

22.394.596.467,77

0,00

0,00

2034

0,00

0,00

22.686. 729.880,48

0,00

0,00

2035

0,00

0,00

22.982.674.120, 10

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

23.282.478.898, 16

0,00

0,00

2037

0,00

0,00

23.586.194.574,70

0,00

0,00

2038

0,00

0,00

23.893.872.166,65

0,00

0,00

2039

0,00

0,00

24.205.563.356,49

0,00

0,00

2040

0,00

0,00

24.521.320.500,85

0,00

0,00

2041

0,00

0,00

24.841 .196.639,38

0,00

0,00

2042

0,00

0,00

25.165.245.503,61

0,00

0,00

2043

0,00

0,00

25.493.521 .525,96

0 ,00

0,00

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2032

0,00

------ ------ ------ ------ ---Art. 7°, inciso li da RSF nº 43/2001
ANO

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

596.400.072,03

18.437.980.752,76

3,25

4.657 .062,23

676.248.891,97

18.678.500.637 ,53

3,65

2020

5.806.985, 18

636.143.845, 10

18.922.158.462,79

3,39

2021

7.859.292,56

610.690.161 ,33

19.168.994.557, 19

3,23

2022

8.130.767,87

635.199.119,00

19.419.050.583,26

3,31

2023

23.907.818,50

646.255.915,86

19.672.368.544,43

3,41

2024

23.230.258,04

786.380.380 ,99

19.928.990.992,05

4,06

2025

22.552.693,73

555.134.782, 12

20. 188.961.032,54

2,86

2026

21.875.129,42

524.469.289,90

20.452.322.334,63

2,67

2027

21.197.565,11

434.645.542,48

20.719.119.136,71

2,20

2028

20.520.000,80

375.024.383,04

20.989.396.254,24

1,88

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2018

2.349.065, 18

2019

Página 176 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

448

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM

Sistema de Análise da Divida Pública,

Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

~

TESOURONACIONAL

Processo nº
ANO

21 Novembro 2018

TESOORONACIONAL

17944.101797/2018-41

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

362.552.289,02

21.263.199.087,32

1,80

19.164.872,18

345.887.061,85

21.540.573.628,25

1,69

2031

18.539.160,66

320.171.639,27

21.821.566.469,31

1,55

2032

17.809.743,55

301.707.386,10

22.106 .224.810,55

1,45

2033

17.132.179,24

245.905.443,59

22.394 .596.467,77

1,17

2034

16.454.599,51

236.602.373,44

22.686.729.880,48

1,12

Média até 2027:

3,20

Percentual do Limite de Endividamento até 2027:

27,85

Média até o ténnino da operação:

2,51

Percentual do Limite de Endividamento até o ténnino da operação:

21 ,84

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2029

19.842.436,49

2030

- -- - -- - - -- ·- - - - -- -- - -- - ...... - - - - - -- - - - -- Art. 1°, Inciso Ili da RSF nº 43/2001
Receita Corrente Líquida (RCL)

18.292.019.688,60

Dívida Consolidada Líquida (DCL)

341 .974.940,88

Operações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação

2.675.366.996,25

Valor da operação pleiteada

192.790.000,00

Saldo total da dívida líquida

3.210.131.937, 13

Saldo total da dívida líquida/RCL

0,18

Limite da DCL/RCL

2,00

Percentual do limite de endividamento

Õperações1fe ótédlto p"ãndentêsderegÜlarização Data da Consulta: 14/08/2018
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Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by SIMAO ROBISON OLIVEIRA JATENE:01430904291
Date: 2018.08.10 15:43:43 GMT-03:00
Perfil: Chefe de Ente
Instituição: Pará
Cargo: Governador

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
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TESOURONAclONAL

TESOURONACIONAL

Processonº 17944.101797/2018-41
Dados básicos
Tipo de Interessado: Estado
Interessado: Pará
UF:PA
Número do PVL: PVL02.000422/2018-01
Status: Em retificação pelo interessado
Data de Protocolo: 06/03/2018
Data Limite de Conclusão: 20/03/2018
Tipo de Operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentável
Tipo de Credor: Instituição Financeira Internacional
Credor: Corporação Andina de Fomento
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 50.000.000,00
Analista Responsável: Thayssa Mendes Tavares Pena
Vínculos
PVL: PVL02.000422/2018-0 1
Processo: 17944.101797/2018-41
Situação da Dívida:
Data Base:
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Sistema de Análise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios
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, l \ TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processonº

17944.101797/2018-41

Checklist

Legenda: AD Adequado (21) - IN Inadequado (7) - NE Não enviado (7) - DN Desnecessário (O)

STATUS

DOCUMENTO

VALIDADE

IN

Dados Básicos e aba "Dados Complementares"

AD

Recomendação da COFIEX

IN

Aba "Cronograma Financeiro"

-

IN

Aba "Operações não contratadas"

-

IN

Aba "Operações contratadas"

-

AD

Relatórios contábeis do Siconfi

-

IN

Aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo"

AD

Cadastro da Dívida Pública (COP)

-

AD

Autorização legislativa

-

AD

Parecer do Órgão Jurídico

-

IN

Parecer do Órgão Técnico

-

Não informada
18/04/2019

AD

Certidão do Tribunal de Contas

AD

Comprovação de encaminhamento das contas ao Poder
Executivo da União

-

IN

Aba "Informações Contábeis"

-

AD

Anexo nº 1 da Lei nº 4.320/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso

-

AD
NE

Adimplemento com a União - consulta SAHEM
Violação dos acordos de refinanciamento firmados com a
União

.

30/09/2018

<

Não informada

NE

Módulo de Registro de Operações Financeiras (ROF)

-

AD

Minuta do contrato de empréstimo (operação externa)

-

AD

Minuta do contrato de garantia (operação externa)

-

AD

Aba "Notas Explicativas"

-

AD

Demonstrativo de PPP

-

NE

Análise de suficiência de contragarantias (COAFI)

-

NE

Análise da capacidade de pagamento (COREM)

-

NE

Manifestação da CODIP sobre o custo

-

AD

Relatórios de honras e atrasos

-
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Processo nº

STATUS

TESOURONACIONAL

17944,101797/2018-41

DOCUMENTO

VALIDADE

-

AD

RGF da União - montante de garantias concedidas

-

AD

Limites da RSF nº 43/2001

-

AD

Taxas de câmbio na aba Resumo

-

NE

Módulo do ROF

-

AD

Resolução da COFIEX

-

AD
NE

PÁGINAS

-

Recomendação do Comitê de Garantias
Minuta do contrato de empréstimo negociada (operação
externa)
Versão das normas gerais contratuais aplicáveis (operação
externa)
Risco de adesão ao RRF de que trata a LC hº 159/2017 (só
para Estados e DF)

AD

453

Sistema de Análise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da

TESOlJRONACIONAL

AD

Quarta-feira

-

-

--------------------- ----------Observações sobre o PVL

------------------ ---------Informações sobre o interessado

Observar se o Tribunal de Contas atestou TODOS os documentos do ano e não apenas os mais recentes,
Observar que há, no processo17944,001733/2011-75 manifestação do Secretário do Tesouro Nacional no
sentido de aplicar ao Contrato n, 047/2009/SEFA/CEF e seu instrumento de rerratificação mesmo
entendimento dos pareceres PGFN/CAF /N, 575/2011 e 710/2011 que opinam no sentido de reconhecer
que "contratos de cessão de crédito caracterizadores de operação de crédito, nulos, podem subsistir como
cessões definitivas de crédito, afastando a nulidade anteriormente apontada",
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Processo nº 17944, 1o1797/'2.018-41
Outros lançamentos
COFIEX
Nº da Recomendação:
Data da Recomendação:
Data da homologação da Recomendação:
Validade da Recomendação:
Valor autorizado (US$):
Contrapartida mínima (US$):

RegistrÕd;õperaçõesFinãnceTrasROF

- - - - - - -····-.··.·-·•- ---··.··--.·-.·--· ·.-· ·.--··..

..

NºdoROF:

PA~ mfinéticiã'rn;'ntos - - - - - -

- .... - .... --·.·-- - ·-- ·- ...... ·, - ·--··.--·-- -

O interessado possui PAF ôu refinanciamentos?

ÕocumentÕsacessórios

--------------------------

Não existem documentos gerados.
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Processo nº

17944.101797/2018-41

Garantia da União
Condições financeiras
Informe as condições financeiras da operação

Modalidade:
Desembolso:
Amortização:
Juros:
Juros de mora:
Outras despesas:
Outras informações:
Taxa interna de retomo-TIR(%a.a.):
Financiamento de políticas pl'.iblicas:

Õperação;;; ctédit;-

-

-

-

-

-

-

------------------

Nl'.imero do parecer da operação de crédito:
Data do parecer da operação de crédito:
Validade do parecer da operação de crédito {dias):
Validade do parecer da operação de crédito {data):
Contrato da operação de crédito já foi assinado?

---------------------------Capacidade de pagamento

Dispensa análise da capacidade de pagamento:
Capacidade de Pagamento:

---------------------------Documentos acessórios

Não existem documentos gerados.
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Processo nº 17944.101797/2018-41
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TESOIJRONAêlONAL

Processo nº 17944.101797/2018-41
Dados Complementares
Nome do projeto/programa: Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará
Destinação dos recursos conforme autorização legislativa: Execução do Programa Municípios Sustentáveis
Taxa de Juros: Taxa Libor Semestral acrescido de spread a ser definido na data de assinatura do contrato
Demais encargos e comissões (discriminar): Comissão de Compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não
desembolsado
Comissão de Financiamento de 0,85% a.a. sobre o
montante total contratado, a ser pago apenas uma vez
Despesas de Avaliação US$ 50.000,00
Juros de mora de 2,0% a.a. acima dos juros estabelecidos
no contrato de empréstimo negociado
As condições financeiras finais serão as da data de
assinatura do contrato

Indexador:

Variação cambial

Prazo de carência (meses): 54
Prazo de amortização (meses): 138
Prazo total (meses): 192
Ano de Início da Operação: 2018
Ano de término da Operação: 2034
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TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944 .1 o1797/2018-41
Cronograma Financeiro
O total de amortizações é diferente do valor da operação?
Não

ANO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

1.168.660,00

18.263.236,00

0,00

609.229,00

609.229,00

2019

973.883,00

14.857 .500,00

0,00

1.207.807,00

1.207 .807 ,00

2020

10.227.606,00

14.857.500,00

0,00

1.506.039,00

1.506.039,00

2021

129.851 ,00

2.021 .764,00

0,00

2.038.304,00

2.038.304,00

2022

0,00

0,00

0,00

2.108.711,00

2.108.711,00

2023

º·ºº

0,00

4.166.667,00

2.033.815,00

6.200.482,00

2024

0,00

º·ºº

4 .166.667,00

1.858.090,00

6.024.757,00

2025

º·ºº

0,00

4.166.667,00

1.682.364,00

5.849.031,00

2026

0,00

0,00

4.166.667,00

1.506.638,00

5.673.305,00

2027

º·ºº

0,00

4.166.667.00

1.330.912,00

5.497.579,00

2028

0,00

0,00

4.166.667,00

1.155.186,00

5.321.853,00

2029

0,00

4.166.667,00

979.460,00

5.146.127,00

2030

0,00

º·ºº
º·ºº

4.166.667,00

803.734,00

4.970.401,00

2031

0,00

0,00

4.166.667,00

641.456,00

4.808.123,00

2032

0,00

0,00

4 .166.667,00

452.282,00

4.618.949,00

2033

0,00

0,00

4.166.667,00

276.556,00

4.443.223,00

2034

0,00

0,00

4 .166.663,00

100.830,00

4.267.493,00

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

20.291.413,00

70.291.413,00

Total:
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f

TESOURONACIONAL

TESOURONAclONAL

Processo nº 17944.101797/2018-41
Operações não Contratadas
Informações de operações de crédito em tramitação na STN ou no Senado Federal e operações de crédito
autorizadas e ainda não contratadas.

-·--------·-------·-·------·--------17944.101798/2018-96

Dados da Operação de Crédito
Tipo de operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentável
Credor: New Development Bank

Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 50.000.000,00
Status: Em retificação pelo interessado

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

12.500.000,00

15.000.000,00

0,00

477.443,44

477.443,44

2019

0,00

20.000.000,00

0,00

1.117.737,74

1.117,737,74

2020

0,00

10.000.000,00

0,00

1.529.305,83

1.529.305,83

2021

0,00

5.000.000,00

0,00

1.715.329,63

1.715.329,63

2022

0,00

0,00

2.083.333,33

1.715.838,85

3.799.172,18

2023

0,00

0,00

4.166.666,67

1.594.867,41

5,761.534,08

2024

0,00

0,00

4.166.666,67

1.450.825,48

5.617.492, 15

2025

0,00

0,00

4.166.666,67

1.306.783,56

5.473.450,23

2026

0,00

0,00

4.166.666,67

1.162,741,63

5.329.408,30

2027

0,00

0,00

4.166.666,67

1.018.699,70

5.185.366,37

2028

0,00

0,00

4.166.666,67

874.657.77

5.041 .324 ,44

2029

0,00

0,00

4.166.666,67

730.615,85

4.897.282,52
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Processo nº 17944,101797/2018-4
ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2030

0,00

0,00

4.166.666,67

586.573,92

4.753.240,59

2031

0,00

0,00

4.166.666,67

453.332,84

4.619.999,51

2032

0,00

0,00

4.166.666,67

298.490,07

4.465.156,74

2033

0,00

0,00

4.166.666,67

154.448, 14

4.321.114,81

2034

0,00

0,00

2.083.333,30

23.070,49

2.106.403,79

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

16.210.762,35

66.210.762,35

Total:

--·---- -------- -------·-- ---------17944.102243/2017-81

Dados da Operação de Crédito
Tipo de operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Fortalecimento Institucional
Credor: Bancb lnteramericano de Desenvolvimento
Moeda: Dólar dos .ÉUA
Valor: 35.100.000,00
Status: Encaminhado à PGFN (decisão judicial)

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

195.000,00

5.138.670,50

0,00

163.748,81

163.748,81

2019

195.000,00

7.659 .649,66

º·ºº

826.420,95

826.420,95

2020

1.365.000,00

10.820.891,67

0,00

1.480.301.21

1.480.301,21

2021

1.365.000,00

8.506.449,04

0,00

2.157.787,51

2.157.787,51

2022

780.000,00

2.974.339,13

0,00

2.549.023,00

2.549.023,00

2023

0,00

0,00

877.500,00

2.684.412,90

3.561.912,90

2024

0,00

0,00

1.755.000,00

2.626.106,54

4.381.106,54

2025

0,00

0,00

1. 755.000,00

2.519.485,90

4.274.485,90

2026

0,00

0,00

1.755.000,00

2.399.393,88

4.154.393,88

2027

0,00

0,00

1.755.000,00

2.273.367,33

4.028.367,33

2028

0,00

0,00

1. 755.000,00

2.119.345,90

3.874.345,90

2029

0,00

0,00

1.755.000,00

1.969.355, 70

3.724.355,70
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TesouRONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101797/2018-41
ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2030

0,00

0,00

1.755.000,00

1.849.006,58

3.604.006,58

2031

0,00

0,00

1.755.000,00

1.726.284,69

3.481 .284,69

2032

0,00

0,00

1.755.000,00

1.601.129,50

3.356.129,50

2033

0,00

0,00

1.755.000,00

1.436.213,90

3.191.213,90

2034

0,00

0,00

1.755.000,00

1.269.107,20

3,024.107,20

2035

0,00

0,00

1.755.000,00

1.136.072,05

2.891 .072,05

2036

0,00

0,00

1.755.000,00

1.002.090,08

2.757 .090,08

2037

0,00

0,00

1.755.000,00

867.145,50

2.622.145,50

2038

0,00

0,00

1.755.000,00

713.662,85

2.468.662,85

2039

0,00

0,00

1.755.000,00

562.965,39

2.317.965,39

2040

0,00

0,00

1. 755.000,00

430.043,45

2.185.043,45

2041

0,00

0,00

1.755.000,00

297.401 ,42

2.052.401 ,42

2042

0,00

0,00

1.755.000,00

165.041 ,07

1.920.041,07

2043

0,00

0,00

877.500,00

32.978,20

910.478,20

3.900.000,00

35.100.000,00

35.100.000,00

36.857.891,51

71.957.891,51

Total:

------------------- ----------Taxas de cambio

Foi identificado o uso de moedas estrangeiras nas operações informadas. Para fins de cálculos de limites e
condições todos os valores serão transformados para Reais do Brasil. As taxas de câmbio podem ser
visualizadas e atualizadas na aba de Resumo.
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Operações Contratadas
O interessado possui liberações previstas de operações já contratadas?
Sim

Cronograma de liberações
Neste cronograma NÃO estão incluídas as liberações previstas para a operação pleiteada.
Os valores deste Cronograma de Liberações estão consolidados, contendo, dessa forma, as liberações
referentes à administração direta, aos fundos, às autarquias, às fundações e às empresas estatais
dependentes.
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

ANO

OPER. CONT. SFN

OPER. ARO

2018

949.421.234,00

2019

309.044.051, 10

DEMAIS

TOTAL

0,00

456.532.569,54

1.405.953.803,54

º·ºº

456.532.569,54

765.576.620,64

0,00

0 ,00

175.707.992,07

175.707.992,07

1.258.465.285,10

0,00

1.088.773.131,15

2.347.238.416,25

1

2020

Total:

-----------·--------- --·· - ---·---Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NÃO estão incluídos os dispêndios da operação pleiteada.
O total das amortizações da "Dívida Consolidada" deve ser compatível com o saldo da "Dívida
Consolidada" do final do exercício anterior, informado no "Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.
Os valores deste cronograma estão expressos
reais

DÍVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

ENCARGOS

OP. CONTRATADAS
AMORTIZ.

ENCARGOS

TOTAL
AMORTIZ.

ENCARGOS

2018

328.541.997,14

200.786.047,18

27.071 .877,42

38.499.849,87

355.613.874,56

239.285.897 ,05

2019

299.446.009,29

184.735.051,73

93.940.843,89

90.042.919,05

393.386.853, 18

274.777.970,78

2020

239.445.202,24

160.828.595,02

111 .349.155,86

112.091 .121,49

350.794.358,10

272.919.716,51

2021

189 .041.684,07

153.161.836,02

134.718.620,90

117.847.281,56

323.760.304,97

271.009.117,58

2022

189.985.336,60

143.631.748,01

168.100.415,94

115.953.104,80

358.085.752,54

259.584.852,81

2023

193.080.781 .73

134.275.873,75

182 .503.125,46

99.147.417,23

375.583.907,19

233.423.290.98

2024

359.397.675,72

121 .766.712,72

183.801.424, 17

81.650.821 ,78

543.199.099,89

203.417.534,50

2025

157 .755.535,10

109.218.144,80

185.177.896,64

64.274.184,77

342.933.431,74

173.492.329,57
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DIVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

ENCARGOS

OP. CONTRATADAS
AMORTIZ.

TOTAL

ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

2026

159.447.387,29

100.637.395,51

179.970.637,43

46.811.517,59

339.418.024, 72

147.448 .913,10

2027

145.931.735,14

92. 754.385,93

127.621.035,30

31.865.585, 13

273.552. 770,44

124.619.971 ,06

2028

131.525.639,46

87.453.098,92

94.331.402,28

26.478.935,15

225.857.041,74

113.932.034 ,07

2029

127.994.024,39

82.960.984,46

95.073.182, 14

22.510.740,94

223.067.206,53

105.471 .725,40

2030

120.862.884,26

78.934.128,70

94.382.053,11

18.802.298, 75

215.244 .937,37

97.736.427,45

2031

110.653.089,26

75.568.659,38

86.765.291,92

15.346.692,85

197.418.381 ,18

90.915 .352,23

2032

102.716.198,20

73.263.743,58

82.685.454,33

12.379.293,26

185.401.652,53

85.643.036,84

2033

58.141.572,59

72.683.046,33

75.990.233,91

9.707.393,52

134.131.806,50

82.390.439,85

2034

50.422.889,67

74.319.166,25

76.427.812,01

7.337.256,33

126.850.701,68

81.656.422,58

Restante a pagar

633.964 .147,55

1.220.540.154,42

347.327.953,54

11.307.911,49

981.292.101,09

1.231.848.065,91

3.598.353.789,70

3.187.518.TT2,71

2.347.238.416,25

922.054.325,56

5,945.592.205,95

4.089.573.098,27

Total:

------------- ·- -------------Taxas de câmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?
Sim
Informe na tabela abaixo as moedas estrangeiras e suas respectivas cotações e datas de cotações.

MOEDA

TAXA DE CÂMBIO

DATA DO CÂMBIO

Dólar dos EUA

3,85580

29/06/2018

Iene

0,03483

29/06/2018
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Processo nº 17944.101797/2018-41
Informações Contábeis

Balanço Orçamentário do último RREO do exercício anterior
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO publicado
Exercício: 2017
Período: 6° Bimestre
Receita de operações de crédito (realizadas até o bimestre): 342.600.770,90
Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre+ inscritas em
restos a pagar não processados):

1.621.343.310,72

-----------------------------------------Balanço Orçamentário do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente) ou Anexo 1 da Lei
4320/1964 publicado junto à LOA do exercício em curso
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3° Bimestre
Despesas de capital (dotação atualizada): 2.872.325 .810,60

- - - -- ·- -- - - - --- - - - - -- - ·-··- - - -- ·- - .... - ~ Líquida do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente)
Demonstrativo da Receita Corrente

Demonstrativo: Demonstrativo da Receita Corrente Líquidà
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3° Bimestre
Receita corrente líquida (RCL): 18.318.884.642,16
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Õemonstra'iwo

da Õíviciã~s;idáda Üquici'a dÕ úTtimÕRGF exigível (Õu di;porirvãi,' semãis recente) - -

Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Relatório: RGF
Exercício: 2018
Período: 1° Quadrimestre
Dívida Consolidada (DC): 3.541.870.412,26
Deduções: 3.199.895.471,38
Dívida consolidada líquida (DCL): 341.974.940,88
Receita corrente líquida (RCL): 18.292.019.688,60
% DCL/RCL: 1,87
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Processo nº 17944. 1O1797/2018-41
Declaração do chefe do poder executivo
Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste Pedido de Verificação de Limites e
Condições são verdadeiras.

Operações vedadas no âmbito do art. 37 da LRF e operações irregulares
Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art.
29, § 1° e. art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não financeiras foram objeto de
análise da STN e devidamente regularizadas?
Sim

-----·------------------------Operações vedadas no ambito do art.

35 da LRF

O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000, realizou operação de crédito junto a outro
Ente da Federação?
Não

Ãçõ'":s ~ãcia;';;o âmbito~ art. 5ÕctaRSFnº43/2C>01 -

- - - -

--------

O Ente praticou alguma das ações vedadas peló art. 5° da RSF nº 43/2001?
Não

-

-

llllÍllàll!

....

--

-

Operações do Reluz

-

---

-

--

-

IÍlllilill

--

-

--

. . . . . . . . . .... . . . .

-

-

-·-

·

-

·

-

-

-

-

-

·-

O ente contratou, sem a verificaçãó prévia pela STN do cumprimento dos limites e condições necessários
à contratação, operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz),
estabelecido pela Lei nº 9.991, de 24/07/2000?
Não
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Processo nº 17944.101797/2018-41

-----------------·------------Cumprimento da obrigação de que trata a alínea "e" do inciso IV do art. 21 da RSF nº 43/2001

O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em
curso, cumpre o disposto:
a) No art. 23 da LRF (limites de pessoal)?
Sim

b) No art. 33 da LRF (não contratação de operação de crédito realizada com infração do disposto na LRF)?
Sim

c) No art. 37 da LRF (não 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 (publicação do relatório de gestão fiscal - RGF)?
Sim

f) No inciso Ili do art. 167 da Constituição (limite das operações de créd ito em relação às despesas de
capita l)?
Sim

---------------------------Cálculo dos limites de endividamento

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem operações de Antecipação de Receita Orçamentária
(ARO) contratadas e não pagas?
Não

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso Ili do art. 167 da
Constituição Federal?
Não
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Processo nº 17944 .1 o1797/2018-41
Com relação ao EXERCÍCIO CORRENTE, existem despesas dê capital a serem dedu.zidasdo cálculo.do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso Ili do art. 167 da
Constituição Federal?
Não

------·----·--·-------··--------·----Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF nº 40/2001 e 43/2001

O Ente cumpre os demais limites e condições fixadas pelo Senado Federal e observa as demais restrições
estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF?
Sim

Limites da despesa com pessoal
O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, apresenta no quadro abaixo os
seguintes valores das despesas com pessoal.
As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)" e "Inativos e
pensionistas" só devem ser preenchidas se os seus valores não tiverem sido considerados na linha
"Despesa bruta com pessoal"
Exercício:

Despesas não
computadas
Repasses
previdenciários ao
Regime Próprio de
Previdência Social
Contribui ões atronais
Imposto de renda retido

na fonte• IRRF (ativos,
n· ion'stas
inarvos
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55.641.543,50

29.147.702,36
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152.443.036,44

140.227.003,38

858.369.614,47

25.223.303,49

15.012.302,31

11.029.089,01

106.858.274,84

43.730.046,83

0,00

43.959.770,30

23.832.269,43

21.237.828,89

0,00

0,00
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PODER LEGISLATIVO
DESPESA
PODER
ASSEMBLÉIA
COM PESSOAL EXECUTIVO LEGISLATIVA

TC DO
ESTADO

TC DOS
PODER
MUNICÍPIOS JUDICIÁRIO

MINISTÉRIO
PÚBLICO

Inativos e pensionistas

8.213.178.410,89

315.603 .099,48

160.866.286,41

135.413.119,37

837.253.616,39

341.160.394,28

18.290. 771. 708,83

18.290.771.708,83

18.290.771 .708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

TDP/RCL

44,90

1,73

0,88

0,74

4,58

1,87

Limite máximo

48,60

1,56

1,16

0,68

6,00

2,00

Receita Corrente Líquida
(RCL)

----- ----- ----- ----- ----- --Declaração sobre o orçamento

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 dotações necessárias e suficientes à execução do
Programa/Projeto , quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos
encargos da operação?
Sim

Número da Lei Orçamentária Anual(LOA)
8587

Data da LOA
28/12/2017

Informe as fontes e ações do orçamento relativas à operação de crédito

FONTE

AÇÃO

0131 - Operações de Crédito Externas

O131 - Operações de Crédito Externas
O131 - Operações de Crédito Externas

8462 - Apoio Técnico-institucional para Elaboração
dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana e
Planos Diretores Municioais - PROTURB
8592 -Apoio na Implementação dos Instrumentos
da Política Estadual de SaneamentoBás ico
8343 ° Ampliação da Rede Estadual de
T elecomunicacão de Dados

0131 - Operações de Crédito Externas

8257 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal

O131 - Operações de Crédito Externas

7536 - Pavimentação, Recuperação e Drenagem de
Vias Urbanas - Asfalto na Cidade
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------------------- ----------Declaração sobre o Plano Plurianual (PPA)

O Programa/Projeto está inserido no Plano Plurianual (PPA) do Ente?
Sim

Número da Lei do PPA
8335

Data da Lei do PPA
29/12/2015

Ano de início do PPA
2016

Informe os programas e ações do PPA relativos à operação de crédito

PROGRAMA

AÇÃO

Infraestrutura e Log ística

Ampliação de Rede Estadual de Télécomunicação
de Dados

Governança para Resultados

Apoio ao Desenvolvimento Municipal

'

Saneamento Básico
Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

Apoio na Implementação dos Instrumentos da
Política Estadual de Saneamento Básico
Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias
Urbanas - Asfalto na Cidade

------------------ -----·--·· ---Exercício anterior não analisado pelo Tribunal de Contas

O exercício de 2017 foi analisado pelo Tribunal de Contas?
Não

Em relação às contas do exercício de 2017:

O ente cumpre o disposto no art. 198 da Constituição Federal?
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Sim

Informe o percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde, calculado de acordo com o
estabelecido pelo EC 29/2000
14,90 %

O ente cumpre o disposto no art. 212 da Constituição Federal?
Sim

Informe o percentual da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
26,87 %

O ente cumpre o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000?
Sim

- ·- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Parcerias Público-Privadas (PPP)

O ente assinou contrato na modalidade Parceria Público-Privada (PPP)?

Não

- - -- - - -·--- - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - Restos a pagar

Em observância ao disposto no art. 42 da LRF, declaro que o ente não contrairá, nos dois últimos
quadrimestres do mandato do chefe do Poder Executivo, obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Sim

---------------------------Repasse de recursos para o setor privado

Em observância ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo previsão de repasse de recursos
públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei específica, atenderão às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária do exercício em que
ocorrerem.
Sim
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---------------------------Conformidade da lista CNPJ da Administração Direta do ente com o CAUC

Estão incluídos no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) todos os
CNPJs da Administração Direta do ente?
Sim
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Notas Explicativas
Observação:

* Uma vez inseridas, as notas explicativas não podem ser editadas ou excluídas.
Nota 5 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Cenno I CPF 234410382151 Perfil Operador de Ente I Data 08/08/2018 17:

05:54
O número do ROF correspondente a esta operação é TA 834612

Nota 4- Inserida por Alba Nazaré Pinto Do canno I CPF 23441038215 I Perfil Operador de Ente I Data 08/08/2018 17:

04:47
O total de amortização do cronograma de pagamento da dívida consolidada diverge do saldo da dívida consolidada do final do
exercício anterior, decorrente da variação cambial na data base de 29/06/2018,

Nota 3 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do canno I CPF 23441038215 I Perfil Operador de Ente I Data 04/07/2018 17:
00:52
O total de amortização do cronograma de pagamento da dívida consolidada diverge do saldo da dívida consolidada do final do
exercício anterior, decorrente da variação cambial na data base de 30/04/2018,

Nota 2- Inserida por Alba Nazaré Pinto Do canno I CPF 234410382151 Perfil Operador de Ente I Data27/02/201811:

48:04
O Imposto de Renda Relido na Fonte do Ministério Público de Contas, Ministério Público junto ao TCM. Poder Judiciário e Ministério
Público, constantes no quadro de despesa com pessoal anexado na aba documentos, estão computados na despesa bruta com
pessoal.

Nota 1 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do canno I CPF 23441038215 1Perfil Operador de Ente I Data 27/02/2018 11:
29:01
O cronograma de pagamento relativo ao PVL nº 17944, 103825/2017-84 referente a renegociação do contrato com base na Lei
9496/97 em tramitação na STN, está incluso no cronograma de pagamento da aba "operações contratadas".
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Documentos anexos
Os usuários que anexaram os documentos elencados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o
documento anexado foi assinado digitalmente ou é cópia fiel do documento original.

Autorização legislativa

TIPO DE NORMA

NÚMERO

DATADA
NORMA

MOEDA

Dólar dos EUA

VALOR
AUTORIZADO
100.000.000,00

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO DO ARQUIVO

-

DOC00.013971/2018-57

--------- ----- ·-----------------Demais documentos

TIPO DE DOCUMENTO
Anexo nº 1 da Lei nº 4.320
/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
i>

DESCRIÇÃO

DATADO
DOCUMENTO

DATA DE
ENVIO

Anexo I LOA

05/02/2018

27/02/2018

CÓDIGO DO ARQUIVO

DOC00.014388/2018-63
1

.·

14/06/2018

14/06/2018

20/06/2018

DOC00.026666/2018-25

Certidão TCE

05/03/2018

06/03/2018

DO COO .015560/2018-04

Certidão do Tribunal de Contas

09/02/2018

22/02/2018

DOC00:013973/2018-46

·.·

Documentação adicional

Quadro Despesa de Pessoal 1° quad

09/08/2018

09/08/2018

DOC00,030486/2018-48

Documentação adicional

Parecer PGE da Minuta Contratual

27/06/2018

24/07/2018

DOC00.029534/2018-55

Documentação adicional

Liminar

21 /06/2018

24/07/2018

DO COO .029536/2018-44

Documentação adicional

Quadro despesa de pessoal

20106/2018

20/06/2018

DOC00.026668/2018-14

Documentação adicional

Quadro de Despesa de Pessoal

23/02/2018

27/02/2018

DOC00.014389/2018-16

Módulo do ROF

ROF TA834612

24/07/2018

03/08/2018

DOC00.030215/2018-92

Parecer do Órgão Jurídico

Parecer do Órgão Jurídico

17/01 /2018

23/02/2018

DO COO .O14100/2018-51

Parecer do Órgão Técnico

Parecer Técnico

09/08/2018

10/08/2018

DOC00.030540/2018-55

Parecer do Órgão Técnico

Parecer do Órgão Técnico

18/01 /2018

23/02/2018

DOC00.014101/2018-03

----------··-----·------ --------- Minutas

Não há tramitações de documentos.
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-------------·-----------------Documentos expedidos

Em retificação pelo interessado - 29/06/2018

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Processo pendente de distribuição - 18/06/2.018

Encaminhado para agendamento da negociação - 09/03/2018

DOCUMENTO

NÚMERO

Ofício de Encaminhamento à SEAIN ao Ministério
Nota técnica pré-negociação

. .

.. .
-

.

.. ' '

'

369

08/03/2018

24

08/03/2018

:

DOCUMENTO

NÚMERO

Ofício de Exigência (Operações sem Garantia) ao Interessado

Página 204 de 267

DATA

02/03/2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

476

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM

21 Novembro 2018

Sistema de Análise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da

União, Estados e Municípios

/Jt--.

I\

TESOORONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.1 o1797/2018-41
Resumo

a

Com base nas informações declaradas.e considerando os dispositivos legáis que regulam contratação
de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, foram realizadas as verificações
preliminares a seguir

Taxas de câmbio
Foram identificadas as seguintes moedas estrangeiras . As taxas de câmbio serão utilizadas para a
conversão das operações para reais (R$) .

-.----------------------------------Cronograma de liberações

O cronograma de liberações abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma
financeiro", "Operações não contratadas"e "Operações contratadas".

ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

70.419.385,37

1.483.604.489,25

2018

TOTAL DE LIBERAÇÕES
1.554.023.874,62
·.

2019

57.287.548,50

•·

..

·.··

>·.•. • /

?R7 SAR

872.226.697,80

sn

.··.•·

···•··•··.·.

·.·.

929.514.246,30

255.989.186,17 •. ·

··•···••···

·• ··••i•<

•··· > i

313.276.734,67

2021

7.795.517,63

52.078.166,21

59.873.683,84

2022

º·ºº

11.468.456,82

11.468.456,82

2023

0,00

0,00

º·ºº

2024

º·ºº

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

0,00

2028

0,00

0,00

0,00

2029

º·ºº

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

0,00

2031

0,00

0,00

0,00

2032

0,00

0,00

0,00

2033

0,00

0,00

0,00
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OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2034

º·ºº

º·ºº

0,00

2035

0,00

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

0,00

2037

0,00

0,00

0,00

2038

0,00

0,00

0,00

2039

0,00

0,00

0,00

2040

0,00

0,00

0,00

2041

0,00

0,00

0,00

2042

0,00

0,00

0,00

2043

0,00

0,00

0,00

ANO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - Cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas
"Cronograma financeiro", "Operações não contratas" e "Operações contratadas".

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2018

2.349.065, 18

597.372.080,69

599.721.145,87

2019

4.657.062,23

675.661 .111,04

680.318.173,27

2020

5.806.985, 18

635.318.517,43

641 .125,502,61

2021

7.859.292,56

609. 703.387 ,62

617.562.680,18

2022

8.130.767 ,87

642.147 .976,33

650.278.744,20

2023

23.907.818,50

644.956.545,Q4

668.864.363,53

2024

23.230.258,04

785.169.231,22

808.399.489,26

2025

22.552.693,73

554.011.853,44

576.564.547 ,17

2026

21.875.129,42

523.434.582,27

545.309.711,68

2027

21 .197.565,11

433.699.055,90

454.896.621,01

2028

20.520.000,80

374.166.117,51

394.686.118,30

2029

19.842.436,49

361.782.244,58

381.624.681 ,07

2030

19.164.872,18

345.205.238,46

364.370.110,63

ANO
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AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2031

18.539.160,66

319.570.665,03

338.109.825,69

2032

17.809. 743,55

301.202.004,85

319.011.748,41

2033

17.132.179,24

245.488.283,39

262 .620.462,63

2034

16.454.599,51

228.289.348,54

244. 743.948,04

0,00

2,290.737.756,46

2.290.737 .756,46

Restante a
pagar

------- ------- ------- ------- Art. 6°, § 1°, inciso Ida RSF nº 43/2001
Exercício anterior
Despesas de capital executas do exercício anterior

1.621.343.310,72

"Inciso 1- Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF-- operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - lnyersões financeiras naJorma de participação acionaria em en,presas não contrôladas"

0,00

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada

1.621.343.31 O, 72

Receitas de operações de crédito do exercício anterior

342.600.770,90

Antecipação de Receita Orçamentaria (ARO), contratada e não paga, do exercício anterior

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada

0,00

342.600.770,90

- - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art. 6°, § 1°, Inciso li da RSF nº 43/2001
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Exercício corrente
2.872.325.810,60

Despesas de capital previstas no orçamento

"lncisó 1- Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li • Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesa de capital do exercício ajustadas

2.872;325.810,60

Liberações de crédito já programadas

1.483.604.489,25
70.419.385,37

Liberação da operação pleiteada

Liberações ajustadas

1.554.023.874,62

- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - Art. 7°, inciso I da RSF nº 43/2001

DESEMBOLSO ANUAL (R$)
RCL (R$)

MGA/RCL(%)

UM. END. (%)

1.483.604.489,25

18.437.980 .752,76

8,43

52,68

57.287.548,50

872.226.697,80

18.678.500 .837,53

4,98

31,10

2020

57.287.548,50

255.989.186,17

18.922.158.462,79

1,66

10,35

2021

7.795.517,63

52.078.166,21

19.168.994 .557, 19

0,31

1,95

2022

0,00

11.468.456,82

19.419.050.583,26

0,06

0,37

2023

0,00

0,00

19.672.368.544,43

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

19.928.990.992,05

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

20.188.961.032,54

0,00

b,00

2026

0,00

0,00

20.452.322.334,63

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

20.719.119.136,71

0,00

0,00

2028

0,00

0,00

20.989.396.254 ,24

0,00

0,00

2029

0,00

0,00

21 .263.199.087,32

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

21.540,573.628,25

0,00

0,00

2031

0,00

0,00

21.821 .566.469,31

0,00

0,00

ANO

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2018

70.419.385,37

2019
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ANO

DESEMBOLSO ANUAL (R$)
RCL (R$)

MGA/RCL(%)

LIM. END. (%)

0,00

22 .106.224.810,55

0,00

0,00

0,00

0,00

22.394.596.467,77

0,00

0,00

2034

0,00

0,00

22.686.729.880,48

0,00

0,00

2035

0,00

0,00

22.982 674.120, 10

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

23.282.478.898, 16

0,00

0,00

2037

º·ºº

0,00

23.586.194.574.70

0,00

0,00

2038

0,00

º·ºº

23.893.872.166,65

0,00

0,00

2039

0,00

0,00

24.205.563.356.49

0,00

0,00

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2032

0,00

2033

.·

2040

0,00

0,00

24.521.320.500,85

0,00

0,00

2041

0,00

0,00

24.841 .196.639.38

0,00

0,00

2042

0,00

0,00

25.165.245.503,61

0,00

0,00

2043

0,00

0,00

25.493.521.525,96

0,00

0,00

Art. 7°, inciso li da RSF nº 43/2001
ANO

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

597.372.080,69

18.437.980.752,76

3,25

4.657.062,23

675.661.111,04

18.678.500.837,53

3,64

2020

5.806.985, 18

635.318.517,43

18.922.158.462,79

3,39

2021

7.859.292,56

609.703.387 ,62

19.168.994.557, 19

3,22

2022

8.130.767,87

642.147.976,33

19.419.050.583,26

3,35

2023

23.907.818 ,50

644.956.545,04

19.672.368.544,43

3,40

2024

23.230.258,04

785.169.231,22

19.928.990.992,05

4,06

2025

22.552.693, 73

554.011.853,44

20.188.961.032,54

2,86

2026

21.875.129,42

523.434.582,27

20.452.322.334,63

2,67

2027

21.197.565,11

433.699.055,90

20.719.119.136,71

2,20

2028

20.520.000,80

374.166.117,51

20.989.396.254,24

1,88

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2018

2.349.065, 18

2019
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Processo nº

17944.101797/2018-41

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)

PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

361.782.244,58

21.263.199.087,32

1,79

19.164.872,18

345.205.238,46

21.540.573.628,25

1,69

2031

18.539.160,66

319.570.665,03

21.821.566.469,31

1,55

2032

17.809.743,55

301.202.004,85

22.106.224.810,55

1,44

2033

17.132.179,24

245.488.283,39

22.394.596.467,77

1, 17

2034

16.454.599,51

228.289.348,54

22.686.729.880,48

1,08

Média até 2027:

3,20

Percentual do Limite de Endividamento até 2027:

27,85

Média até o término da operação:

2,51

Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação:

21,81

ANO

481

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2029

19.842.436,49

2030

- - - - ·- - - - - - - - .... -- ... - - - .......... -- ........ ·-- .............- Art. 1°, Inciso Ili da RSF nº 43/2001
Receita Corrente Líquida (RCL)

18.292.019.688,60

Dívida Consolidada Líquida (DCL)

341.974.940,88

Operações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação

2.675.366.996,25

Valor da operação pleiteada

192.790.000,00

Saldo total da dívida líquida

3.210.131.937,13

Saldo total da dívida líquida/RCL

0,18

Limite da DCL/RCL

2,00

Percentual do limite de endividamento

Õperaçõesde crédito pendentesderegÜlarização Data da Consulta: 10/08/2018
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Processo nº 17944.101797/2018-41

cadã'stro dãDrvida~IJbllca(CÕP) Data da Consulta: 10/08/2018
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PARECÊR

N2:i.51 /2018 .. PGE

PROCESSO ADM. NS: 201820000198 (Setorial Brasflla)

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA {SEFA} E SECRETARIA
EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (SEEGEST)

PROCESSOS RELACIONADOS: 201800001317 (PCON)

ANÁLISE

DE

MINUTA CONTRATUAL.

CONTRATO

DE

EMPRÉSTIMO. ESTADO 00 PARÁ E CAF - CORPORAÇÃO
ANDINA

DE

SUSTENTÁVEIS.

FOMENTO.

PROGRAMA

REGULARIDADE

MUNICÍPIOS

E LEGALIDADE

DAS

CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

1. DOS FATOS E DA CONSULTA

Trata-se de análise de minuta de contrato de empréstimo
que o Estado do Pará negocia junto à CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE
FOMENTO,tendo em vista exigência contida no Contrato {Anexo A - Condições

Gerais de Contrataçãó), de que seja proferida rnaniféstaçâó jürídica da
Procuradoria·Geral do Estado,

corno docurnénto essencial à celebração do

rnesmo, bem como à realização do primeiro desembolsó:

'Anexo A

1

Condições Gerafs de Contratação
Corporação Andina de Fomento

Cláusula V· Condições prévias aos desembolsos

(\

OS desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento

d~·.

seguintes condições prévias parparteido Mutuório:
SR1-VS, Qd 101, 81. 0,$140!, êd. Novo Centro MültiemprúS:ir,ol,CEP iOJ-10..0óô. Hrru.Hin/OF
Fone: (61) 322)•8000
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a) Para o primeiro desembolso:
Que a CAF tenha recebidp um parecer jurfdico sobre as disposições
legais, declarando que as obrigações contraídas pelo Mutuário no
Contrato de êmprêstlmo são válidas e exigíveis. O referido parecer
deverá trotar de qualquer assunto qve o CAF considere pertinente.

...

( )"

A Secretaria Extraordinária de .Estado de Gestão Estratégica
(SEEGEST}, vinculada

à Casa Cívil, órgão a quem competírá a execução do

.projeto, encaminhou

à PGE documentação necessária à negociação contratual

e emissão do presente parecer, qual seja, minuta do contrato a ser firmado
com a CAF (condições particulares de contrataçãoL normas gerais do Agente
Financiador, projeto

e minuta do contrato de garantia a ser prestada pela

União.

A Procuradora signatária participou das reuniões de
negociação contratual realizadas entre representes do Estado (SEEGEST, SEFA,
SEPLAN e PGE), Procuradoria da Fazenda Nacional, Secretaria do Tesouro
Nacional, Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento
- SEAIN,

e delegação representante da CAF, nos dias 11, 12 e 13 de junho de

2018, na sede do Ministério doPlaneJamento e sede da CAF, em Brasília.

As

tratativas

quanto

aos

termos

do

contrato

de

empréstimo foram bem sucedidas e a versão final foi acordada entre todos os
presentes, tendo sido enviada para a sede do Agente Financiador, p ~
aprovação final.

SRTVS, Qd 701, UI.

\

-

o, SI 401, 13d. Novo C~l\tH.i Mullic_m_p,-csn~ri:--:-a,.-:'.c::-:'.~I:'."":'7:-::-0.:-'.3~7o.':'"::un7o.-=-B-ras~iti:--:-a/O:-,-Fc-----•1'.

,sl"',:·, ' \

, \, '

Fonc: (6 1) 3223 •800O www.pgq1a.gov.br
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Em decorrência da referida reunião foi lavrada Ata que
acompanha o presente Parecer, na forma de anexo.

Feitas estas considerações, passa-se à análise das cláusulas

contratuais,

li. ANÁLISE JURfDICA. REGULARIDADE E LEGALIDADE DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBJETO Dó FINANCIAMENTO

E ASPECTOS ECONÔMICOS.

A contratação do empréstimo
Municípios
50%

do

Sustentáveis.

visa

O financiamento prestado

financiar o Programa

pela

CAF corresponde à

valor previsto para execução do programai sendo

financiados

os restantes 50%

por outro agente financeiro, o NDB ,..,. NewDevelopmentBank.
Os instrumentos objeto de análise por este Parecer,

portanto, correspondem à

parte

financiável pela CAF - Corporação Andina de

Fomento, estando ainda em fase de pré-negociação a parte financiável pelo
agente NDB.

O Programa apresentado pelo Estado prevê os seguintes

investimentos: (1) saneamento urbano, (2) mobilidade e drenagem urbana, (3)
infraestrutura de telecomunicações, (4) planejamento urbano,

Na

execução

investimentos para drenagem e

de

tais

componentes

estão

previst~

pavimentação de vias, implantação de ínfovia

SR.TVS, Qd 70!. l.ll. O. Sl 4◊i. Ed. Nov0Ccn1ro Multicmr,rmrinl. CEI' 10.340,{)()0. BrnslHa/DF
Fone: (61) 312:1-8000 www pge.pu.gov.br
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implantação de aterros sanitários e apoio ao desenvolvimento de planos
diretores e planos municipais de saneamento.

O instrumento contratual de empréstimo versa sobre a
forma de desembolso dos recursos, estabelece as condições de pagamento,
amortização e prazo de liberação.

Detalhamentos relacionados com o câmbio (data de
aplicação) e data de pagamento do contrato serão objeto do MOP - Manual
Operativo do Programa, documento que será construído a partir de modelo
fornecido pelo agente financiador e que permite margem de negociação com o
Mutuário para definição de seus termos.

Com relação ao desembolso, a execução do contrato pode
se dar por transferências diretas, emissão de cartas de crédito e fundo rotativo,
podendo o Estado eleger a modalidade de preferência a cada pedido de
desembolso, sem necessidade de prévia vinculação a uma das modalidades de
modo exclusivo.

O contrato também prevê a possibilidade de reembolso e
de reconhecimento de contrapartida com relação a despesas realizadas antes
da assinatura do instrumento, observados os requisitos e prazos estipulados.

A execução do programa ficará sob a responsabilidade da

Casa Civil, que deverá instituir Unidade de Gerenciamento do Programa (UG~~,.,

SRTVS. 0d 701. 1:31. O. S! 401, l:d. Novo C~mrn Mullicmprtsarial, CEP 70.340.000, Brasllía/DF
Fone. (61) 3223-R000

www.p,se.pa.gov br
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na estrutura administrativa da Casa Civil. Não foi exigida a criação de unidade
orçamentária própria para a UGP,

Quanto

aos

aspectos

econômicos

relacionados

às

cóndições de amortização e financiamento, juros e taxas de remuneração, a
análise de tais cláusulas não está ~endo contemplada neste parecer, Visto
tratar-se de matéria que não tem cunho jurídico. Tais elementos do contrato
foram delíberados pela equipe técnica do Estado (SEFA e SEPLAN) que também
participaram das reuniões de negociação.

Com relação aos aspectos formais e legais das
avençadas, não há irregularidadesOuilegalidades
estando

as mesmas

em conformidade c:om

o

cláusulas

qüe mereçam Serápontadas,

ordenamento jurídico brasileiro,

de modo que o Estado do Pará pode assumir os compromissos elencados no
contrato.

Com efeito, verifica-se o cumprimento dosrequisitos legais
aplicâveis à presentê operação de crédito, inclusive quanto as condições
previstas na Lei de ResponsabiHdade Fiscal e na Resolução do Senado Federal

n.Q 43, de 2001, questão que já foi objeto de análise no Parecer n,Q 014/2018~

PGE.

O Estado está devidamente autorizado a contrair o

empréstimo, por meio da Lei Estadual n,Q 8.574/2017, aprovada pelo Po~r
Legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo, tendo sido atend~~
\ .
\\ .
portanto, a exigência do art. 91, li da Constituição do Estado do Pará:
SRTVS, Qd 701, BI. O. Sl 401, Ed. Novo Ce1111-o Mullíemprcsathd. CEP 70J4(l,000, Brnsllilv'DF.
Fone: (61) 3223-8000 www.pgê.p11,gov.bt
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Art. 91. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador,

não exigida esta para o especificado no art. 92, dispor sobre todas as
matérias de competência do fstado, especialmente sobre:

...

{ )

li • plano plurianual, díretrizes orçamentárias, orçamento anual,

operações de

letras do

crédito,

tesouro

dívida público

e meio de

solvê•las e emissão de

estadual;

O Contrato será firmado pelo Exmo. Sr. Governador do

Estado, chefe do Poder Executivo e por isso legítimo representante do ente
estatal (art. 135, I, XXV e XXVI da Constituição Estadual), detentor de poderes

para celebrar e executar os termos acordados:

Art. 135.

Compete privativamente ao Governador:

I - representar o

Estado perante

o

Unlõo

e as demais unidades do

Federação, bem como em svas relações jurídicas, políticas e
admin;stratlvas, quandQ a lei nãQ atribuir esta representoçãQ a outras

autoridades;

...

( )
XXV - celebrar ou autorizar contratos, acordos, ajustes, convênios e

outros instrumentos congêneres,

com entidades públicas e

particulares, "ad referendum" da Assembleia Legislativa, ou com o

prévia autorização desta, nos casos previstos nesta Constituição;
XXVf • realizar operações de crédito autorizados pela Assembleia

Legislativa,

observando, quando externas, o

que

tombem dispõe(°\

___________________-~\
Constituição Federal;

\ \

SRTVS, Qd 701, UI. 0. SI 401. f:d . NovoCrntm Mul1icrnprc$aríal, CEP 70340,000. 13raslha/DF
FoilC: (61) 3223-8000
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A Lei Estadual

n.2 8.574/2017 também autorizou o Estado

do Pará a prestar contragarantia à lJniãot atendendo1 desse modo, às
exigências constantes dó art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Anexo "A" do Contrato de Empréstimo, intitulado

Condições Gerais de Contratação, integra o contrato e tem aplicação uniforme
para todos os financiamentos prestados pela CAF. As regras disciplinadas no

documento nãõ conflitam com a legislação brasileira e podem ser honradas
pelo Estado do Pará.

111-CONCLUSÃO

Ante ó exposto, concluo pela possibilidade de celebraçãô
dó contrato orá ârfalisado, vez que o mesmo encontra-se de acordo com a
legislação pátria e contempla obrigações que podem, por lei, ser assumidas

pelo Estado do Pará.

É o parecer.

Brasília, 27 de junho d

SRTVS. Qd 701, Bl. O. SI 401. Ed. No1•u Cen1rn Mullitmprêsarínl. Cf:P 70.340-000, 8ras1hu/DF
Fone: (óll 3223-8000 ""'1w,pgc,pa,gov,br
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SUGESTÃO DE INDEXAÇÃO:

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO.

PROGRAMA MUNlCÍPIOS SUSTENTÁVEIS. ANÁLISE JURÍDICA DA MINUTA
CONTRATUAL.

SRTVS, Qd 701. BJ. O. SI 401. Ed. Novo Ccnuo Multiçmpresatial. CE!' 70.340-000. Btasilía/DF
Fone: (61) .'!223,8000 w,,wrscc.pa.go11.l,r
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PROCESSO Nº201800012797
PROCEDÊNCIA: PROCURADORIA SETORIAL BRASÍLIA
ASSUNTO: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
Ao Exmo. Procurador-Geral do Estado,
Foi realizada análise de minuta de contrato de operação de crédito
(empréstimo) que o Estado do Pará negocia junto à Corporação Andina. de. Fomento .... CAF,
para execução do Programa Municípios Sustentáveis.
A análise resultou na elaboração de parecer, da lavra da i. procuradora
Viviane Ruffeil Teixeira Pereira, Coordenadora d~ Procuradoria Setorial Brasília, que
concluiu pela possibilidade de celebração do contrato.
Ratifico os termos do parecer e submeto à vossa apreciação.
18,

o do Pará
ento Jurídico à Chefia do P der
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201800012797

SEFA

À Coordenação da PCON:

1. Aprovo o Parecer n~~ /18, ratificado pela Coordenação;
2. Expedir oficio à consulente encaminhando cópia do parecer e dos despachos de

ratificação e aprovação.

Belém, 29 de junho de 2018.

1
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PARECER Nº 014/2018-PGE ~
PROCESSO Nº 20180000131 7
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SEFA)

OPERAÇÃO DE CRRDITO EXTERNA. PARECER
DO ÓRGÃO JURÍDICO (ART. 21, I, DA
Nº
43/2001,
DO
SENADO
RESOLUÇÃO
FEDERAL).

Pôr meio do Oficio de nº 014/2018/GS/SEFA, de 1 LOl.2018, o Exmo.
Secretário de Está.do da Fazenda soliéità a esta Procuradoria~Geral do Estado - com

~st,.

te lação •ã OPFJ.RAÇ'Ãô DECl1ÉD1Tô EXJ}E1ftJA . COM GAltAPITl)if>A t}NIÃQ que.o
Govem~•.· cf~ .E~f,dQdOiJ>ará .
~~~pciatt.~e~~nto .• , . $9ºf'~f~rão••·J\tl~i~~ ·• de .· Fomento

- CAF1. Para ij11ancíar ~.·exec~~, 'º)!~ô~,maM~ni~·~~O$ Saste~távels.,- .· A~es .de

Inltaestnx~ra

Sãn@atn,~t.:,·. ·.Bási~J.• Dt$env~lv.i~~,t9•. {Jrõ~~·· •.e
Fisiea , l#Q$Í~tiea . ·de
Co1nunioa9ãQ,i llO valor d~ lJS!j;~~iQQCMlQCM'JO .· (çinqueXItâ •mUhõ~s (Ü} d<Jlares) .. ·.. a
elaboração . de: .Parec~,r Jui:itiicoi?aJç~~ ·. ·do cumprim~p:to · Jio~ limitesi e.· condições
estabel~idos no Manµªl de Insttuçtês de Pleito$- MlP .VBRSÃÇ) C~O)VZ2017), da
Secretaria do Tesouro Nacional, et ainda, de acordo com as Resoluçõ~s nº 40/2001 e
n~ 43/2001: alteradas respectivamente pelas Resoluç~~ ~o 05de ()3104/20U2 e nº 03
de 02/0412Q02d.° Senado Federal, bem como da Lei Gomplemenmt nt> l0t/J800 (Lei
de R:esp(f)nsahilidade .Piscal -- LRF).

Em atendimento ao disposto no § l º do art. 32 da L~i Complementar nº l O1, de
2000, e no inciso l do art. 21 da Resoluç,ão do S~nado Federal nº 43, de 2001, no
âmbito de pleito do ESTADO DO PARÁ para realizar operação de crédito com
Coorporação Andina de Fomento - CAF, no valor de US$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares), destinada a financiar execução do Programa Municípios
Sustentáveis - Ações de Saneamento Básico, Desenvolvimento Urbano e
Infraestrutura Física e Logística de Comunicação-, declaro que este ente federativo,
atende às seguintes condições:

l)f 1

,,/
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a) existência de prévia e expressa autorização para a contratação da operação
em análise, no texto dq Jei orçamentária, em créditos adicionais ou lei
específica: Lei nº 8.574, de 14 de dezembro de 2017.
b) inclusão no ôrçamento: Os recursos provenientes da operação de crédito
pleiteada estão inclusos no orçamento vigente, Lei Orçamentária Anual nº
8.587, de 28/12/2017, Suplemento do Diário Oficial do Estado nº 33.528;
e) atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, nos tennos
dos§§ 1°, inciso V, e 3º do art. 32 da Lei Comp1ementar nº 101, de 2000; e
d) observância das demais disposições estabelecidas na Lei Complementar nº
101. de 2000, e nas Resoluções nº 40 e nº 43, ambas de 2001, do Senado
Federal.

CONCLUSÃO

Entendo que •este Patecer tttes,j11 <> êutnpdment9 dO .disp◊sto no .inciso I do art.
:21. da Resolução .· dO•.·.· Senado .• B~~ral .• nº4$rd~ .• :moh . .· e. dº . . ·§.lº.do .art, 32 . . da .L~i

Complementar nº 101. de .· 2000td~onstrand<> o .cumprimento.(l.c,s Jimites e.cóndíções
estabelecidos na legislação vigente; ên1 especial naLeiCotnplementar nº 10 l, d~ 2000,
e nas Resolu.ções n~ 40 e n41 43, amba.s de 2001, do Senado Federal.
Belém, 17 de janeiro de 2018.

GOVERNA

2
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PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO
l. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CR.11DITO OBJETO DE AVALIAÇÃO
EJUatendimento ao clisp9stnno inçiso I, do art 21, da Resolução do Senado Federalnô
43/2001 e no § lº, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, o presente. Parecer refere se à
contratação pelo Estado do Pará de Operaçcio de Crédito Externo com Garantia da União, no
valor
US$ 50.000.000,00 (cinquenta n1ilhões de dólat'es), junto à Corporação Andina de
Fomento - CAF, objeto do PVL nº 02.000422/2018~01 cadastrado no Sistema SADIPEM
junto à Seçretaria do Tesouro Nacional (STN), destinada à viabilização ·dº•·Programa
Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, em conformidade com a Rçsolução COFIEX. nº
Ql/0128, publicada em 02 dejaneiro de. 2018,. operação que tem como objetivo alavancar a
implementação de ações de infraestrutura urbana, para mitigação dos indicadores de pobreza e
desigualdade 110 Estado do Pará.
A solicitação de . financian1ento está respâldada pela Lei Estadua} . 8.574, de
14/12/2017, publicada no Diário .Oficial do Estado (DOE) nº 33.518, de 15/12/2017, que
autorizou o Estado do Pará a .contratar referida Operação de Crédito Externo, junto à
Corporação Andina de Fomento - CAF, com a garantia da União, a qual serão vinculadas,
como contragarantias, em caráter irrevogável ejrretratável e a modo
solvendo, as receitas
a que se referemo5 arts, 157 e 159, incisn I, alínea «a", e inciso II, complementadas pelas
receitas tributárias estabelecidas. no art. 155, nos termos do § 4º do art. 167, todos da
Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito.
Todos os irtvestimentos estão previstos, para() exercício de 2018, na
Orçamentária
Anual (LOA)
2811.2/2017.• publicada 110 DOE nº 33528, de 29/12/2017,
0

d~

nº .

pro

Lei

nº8.587, de

disponível·no link: http:l/www.seplan.pa.gov.br/loa-2018.
2. . INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO J>E CRÉDITO EXTERNO COM
GARANTIA DA.UNIÃO

2.1. Resumo da Operàção de Crédito
O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará é um modelo de
desenvolvimento harmônico e sustentável, que pretende garantir a melhor.ia da qualidade de
vida, gerando riqueza
a ~?pulação
E~tadodo Pará. Tem como objetivo ptincipal:
Reduzir·a Pobtezae·· . a.· Desigualdadeno Estado .• do •Pará;
Dentre . as diversas . · .ações •que··. garantirão. efic'19i.actp.Jtggrama estãpp~ (;olllpon~btes
e subcomp9nentys(ptojetos)·. pleiteadosjunto •à .CAF, abaixo.·• listadqs.:

para

do

a.

1 - Cofuponente Saneamento Urbano, com os subcotnponentes:
1.1 Planos Municipais de Saneamento;
1.2 Coleta seletiva de resíduos; e

L3 Implantação de aterros sanítários,
2 - Componente Mobilidade e Drenagem Urbana, com () ·subcomponente:
Drenagem e payimentação.
3 .. Coll:Jponente Infraestrutura de Telecomunicações, com o st1bco111ponente:
hnplantação de\infovias.

4 . Componente Planejamento Urbano, com o subcomponente: Apoio a Planos
Diretores• Municipais.
)
~.1
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5 - Componente Gestão do Programa, com os subcomponentes:
5.1 Apoio à gestão do Programa e apoio à supervisão de obras;
5.2 Auditotia externa; ê
5.3 Imprevístos.
6 - Componente: Outros gastos, com os subcomponentes:
6.1 Gastos de avaliação; e
6.2 Comissão de fi11ancian1ento.

2.2. Valor Total da Operação e Fontes de Rec.ursos
O valor da operação será distribuído pelas fontes de recursos discriminadas da
seguinte forma (Quadro l):
Quadro 1
Investimento: Fonte e Valor
Em US$ !,00

Fonte

Valor

CAF - Operação de Crédito Externo

50.000.000.00

Contrapartida Tcst1ur0Estadual

12.500.000100

Total

62.500.000,00

Fonre: Sc-cgest, 2018.

Tendo em vista o caráter específico das ·intervenções propostas, a presente .análise sera
reàlifada de forma global e também específica; por 4'0mpqnente, que envolve cada
investimentó em obras, cortsidefando os benefícios ·a serem auf:etidos pela população afetada.
Em relação análise financeira do Programa (projeção de custos e receitas), será

à

analisado de forma global. Para tanto 5go cqnsiderados os custos e benefícios advindos do
financiamerito, bem como das contrapartidas oferecidas pelo Estado.
Estima-se que o Projeto será executado no prazo de 4 (quatro) anos, na forma do
quadro abaixo (Quadro 2):
Quaclro2

Cronó rama Estimativu de Execução do Programa

l.l

PLANOS i'v1UNICIPAISDESANEAMENTO

50

50

10()

1.2

COLETA SE.LETIVA DE RESÍDUOS

70

30

100

L3

IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

22

30

24

24

1.3. l

Construção de aterros sanitários

22

3-0

24

24

too

1.3.2

Estudüs e Planos

70

10

10

10

100

2.

MOBn.JDADE IWRENAGFM URBANA

2.1

DRENAGEM EPAVIMl3NTAÇÃO

3.
3.1

INFRAESTRUI'URA DE TFLECOMUNICAÇÕES
IM PLANTAÇÃO DE !Nf'O\/IAS

100

[O()

40

35

25

100

2
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5.l
5,2

APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA E APOlO
À SUPERVISÃODEOBRAS
AUDJTORIA EXrER.'\lA

30

30

30

30

30

100

10

lOO
100
· 100

5.3
6.

100

6.1

3. RELAÇÃO CUSTO-BENEF'ÍCIO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO COM
GARANTIA DA UNIÃO
Em face da natureza do investimento, entendo que os benefícios mensuráveis

esperados, conforme a seguir especificados e, também, os que não são mensuráveis
financeiramente de forma viável, superam os custos necessários correspondentes à operação
de crédito pleiteada.
A metodologia de anâHse de viabilidade escolhida entende que.para cada componente,
consideradas, pelo menos, as seguintes duas opções:
ser
devem
i. a opção•de nada fazer (cenário deteferêncíasempro grama·ou statUsquo).
ii. a opç.ão escolhida.
Em cada c<>mpone11te foi cônsideradâ a população diretamente envolvida e a
poplllação indiret,amente beneficiada.
Para amíJise financeira do programa .serão aval.iados o Fluxo de Caixa(Despesa e
Receitas envolvidas), identificando-se a•Taxa Interna de R~tQI'llQ ç o Valor Presente Líquido
da operação.
O eqµilíbrio econômico d.o programa parte do pressuposto que osrenefíci9~ auferidos
cubram os custos da Operação e propiciem um retorrio dos investilllentos .realizados pela
sociedade (Governo).
É importante ressaltar que este parâmetro não pode ser tomado isoladamente na
viabilidade de. um projeto/programá, . devendo ser consider~do sempre em
avaliação
conjunto com outros como: o Valor Presente Líquido (VPL),a relaçãoBénefício/Cu sto(B/C),
que contemplam, respectivamente, o montante do retorno do capital investido e a razão dos
benefícios sobr~ .os custos . do projeto/programá. Por se tratar de um . empreendimento
eminentemente público e relacionado a obras de infraestrutura viária, de. implantação de
aterros sanitários e çle implantação de infovias, adotou-se a taxa de desconto de 12% ao ano.
valofos .monetários estão expressos em reais,. correspondendo à reHtção US$ 1,00 =
R$ 3;2.0. O horizonte de análise corresponde a um período de 10 anos.
Cada Componente possui uma abrangência de atuação, conforme abaixo:
estudos. e .planos, e a
• Componeme. Sarteament(J Urbano - Serão elaborados
(um) aterro regional;
1
e
municipais
sanitários
aterros
(três)
3
de
construção
elaborados e ou atualizados os Planos Municipais de Saneamento Básico de

a

da .

Os

.ºs

J

~3
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aproximadamente 10 municípíos; e o apoio a lO municípios na implantação da coleta
seletíva de resíduos sólidos.
• Componente Mobilidade e Drenagem Urbana - Serão implantados aproximadame11te
100 km de obras de pavimentação e drenagem plüvial de vias urbanas, beneficiando
pelo menos 1Omunicípios.
• Componente •Infraestrutura de Telecomunicações - Serão• implantados. 1.000 k1n •de
redes de banda larga com fibra ótica e radio frequência, beneficiando pelo menos 25
cidades.
• Componente Planejamento Urbano - Será implementado o apoío a pelo menos lO
municípios na elaboração, atualização e ou implantação dos respectivos. Planos
Diretores Municipais.
• Componente Gestão do Programa - Compreenderá o apoio•à gestão do Programa e à
supervisão de obras, e a Contração de auditoria externa para a totalidade dos
empreendimentos da operação.
•

Componente Outros Gastos- Corresponderá aos gastos de avaliação e deco111issão de
financiamento da.operação.

3.1. Custos da Operação de Crédito Extern9
Os custos considerados na operação compreendem aqueles associados ao Programa
Municípios Sustentáveis do Estado do Pará e os relativos ãs contrapartidas do Tesouro
Estadual vincula.dos• ao Progra1na.

Custos do Programa
Os custos considerados compreendem aqueles referentes aos seguintes componentes,
subcompqnentes e produtos apresentados(Quadro.3)
Quàdto3

Síntese dos Componentes do Programa
OS$! ,(X)

LI
L2

L3
1.3.l

PLANOS MONlCIPAlS DE
SANEAMENTOS
courr A SEl.ETIVA DE
RESÍDUOS
IMPLANTAÇÃO DE
ATERROS SANITÁRIOS
(,oostmção de aterros
sanitários

1.3.2 EstudQS

2.
2.!

e Plli.nos

280.255

254.777

25.478

28(),255

1.271.656

1.156.051

ll5.605

1.271.656

15.927.466

14.479.515

l.447.951

15.927.466

15.487.466

14.079.515

IA07.95J

15.487.466

440.000

4CX).000

40.000

440.000

15.562.229

9.253.723

24.815.952

MOBILIDADEEDRENAGEM

URBANA
DRENAGEM E
PAVIMENTA

O

4

Página 228 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

500

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

GOVERNO l)O ESTADO DO PARÁ

m~~
ó~
:t··E
~ôMUNic
...~
IMPIANTAÇAÕ DE

13.759.143

INFOVIAS

APOIO A PLANOS
DIRETORES MUNICIPAIS

4.1

250.000,00

25.000

275.<XlO

4.164.I 16

37 1.412

4.535.528

100.000

10.000

110.(XX)

o

1.050.<XX}

5.

5.1
5.2
5.3

APOIO À GESTÃO DO
PROGRAMA E APOIO À
SUPERVISÃO DE OBRAS
AUDITORIA EXTERNA
IMPREVISTOS

41s;ooq
6.1
6.2

GASTOS DE AVALIAÇÃO
COMISSÃO DE
FINANCIAMENTO
80%

20%

fonte: Seegcst, 2018,

Para esta análise foram considerados os componentes que envolvem obras e que
representam mais de 94% do custo total do programa.
Quadro4
População dÍ:retamente impactada pelos projetos do Programa

Saneamentó urbano - implantação de aterros
sanitários
Mobilidade e drena 0 em urbana
Infraestrutura de Telecomunic a ões

Total
Fonte:

506.034

648.761

74.400
1.193;540
1.773,974

424.460
L898.234
2.971.455

IBGE

3.2. Benefícios por Componente da Operação de Crédito Externo
3.2.1 Componente Mobilidade e Drenagem Urbana
O Componente tem por objetivo melhoraras condições de salubridade e habitabilidade
da população, proporcionando um novo padrão de urbanização que contempla em uma mesma
via urbana intervenções de Drenagem (garantindo o e.scoamento adequado das águas de
chuva), Pavimentação, Calçamento (incluindo acessibilidade) e Sinalização.
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A opção pela pavimentação em CBUQ considerou a realidade local e a declividade do
terreno que cpntra indicam a utilização de outra Solução para pavimentação.
O fon1por1ente foí pensado de. modo a atender principalmente as vias de interligação
entre os bairros das cidades, integrando o sistema viário, aumentando a segurança para
motoristas e pedestres e dando maior fluidez ao trânsito.
As cidades escolhidás; em sua maioria, são cidades de pequeno porte onde o tempo de
deslocamento ainda não se configura como um proble111a, 110 entanto, são cidades de grande
potencial econômico, concentrando a maiot produção de cacau do Brasil, além da pecmfría e
do extrativismo mineral e para onde o Estado vem fazendo um esforçá de veiticàlização da
produção o que implica em uma previsão de crescimento populacíonal superior à média do
Estado.

Situação Atual e Situação Futura
O Estado do Pará possui 13,2 % de rede de drenage111 pluvial, sendo que 66% dos
municípios àpresentam resultado inferior a 25%.
As últimas informações coletadas sobre dtenagem, que subsidiaram o Plano Nacional
de Saneamento, davam conta que apenas 58% dos municípios paraenses deélaravan1 possuir
sistemas de drenagem subterrânea, e o sistema de manejo de águas pluviais limitava-se a
drenagem superficial.
Essas informações foram corroboradas pelo IBGE 110s dados de pesquisa sobre o
entomo dos domicílios urbanos quando aponta a baix.a existência de bocas de lopo e poços de
Visita.indicativos de siste,mas de drenagem subterrâneos.
Os dados dos municípios envolvidos neste Componente relativos ao Programa
Municípios Sustentáveis, quando avaliamos o percentual de vias públfoas com urbanização
adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) demostram que apenas
1,5% das vias urbanas desses municípios . possuem padrão de urbanização adequáda;
percentual inferior à média do Estado de 3,56% (Fonte: lBGE Cidades), conforme Quadro 5 a
seguir.
Quadro5

Percentual de Urbanização dos :Municípios do Programa

Região

. ·. :l"ôpulª~º"
,.

.

Xingu
Xingu
Tapajós
Xingu
Tapajós
Xingu
Xingu
Xirnm
Tàpajós
Xingu
Tapajós

Xingu

Anapu
Brasil Novo
ltaituba
Medicilândia
Novo Progresso
Pacajá
Placas
Porto de_Moz
Rurópolis
Senador José Porfírio
Trairão
Uruará
Total

I.Jrli,11í~~o

(c~lçªcl~clrenagem, .
~fi'>)
pavimentâçãÔe,mei.
.
-

24.525
15.139
98.405
29.444
25.169
43.930
27.700
39.991
45 .595
12,075
17.880

-

...

0,45%
2,40%
2,30%
0,70%
0,10%
0,40%
0,10%
4,40%
0,30%
6,30%
0,10%
0,60%
1,51%

44.607
424.460

6
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Nô aspecto dirnâticô, o Estadodo Pará apresentaa predomínãncia do clíma eqttatofial,
quente e úmido, sofrendo influência direta da floresta amazônica, com chuvas abundantes
durante o ano todo, sem ocorrência de estação seca, e índice pluviométrico médío ânual de
2.92l,70mm,

As chuvas frequentes e abundantes na região contríbuem para a ocorrência de
patolügias no pavimento, que, de forma geral, encontra-sei sem proteção, até mesmo da
camada de imprimação que garantiria sua impermeabilização.
Analisando a cot1dição de pavimentação das vias urbanas nos municípios escolhidos
verifica-se que se concentra nas vias principais e nos bairros cetfüais não alêançando ás zonas
de e~pansão, onde se .concentra a população .de mais baíxa renda que vive em áreas quase
sempre desprovidas. de infraestrutura urbana.
O investimentn proposto no componente.pretende dotar cada município de um novo
padrão de urbanização, com vias urbanizadas saindo de um patamar de. 1,51.% para 30% de
vias urbanas com calçada, drenagen1, pavimentação e meio fio. Da mesma forma, pretende
ampliar de 29,7% para 45% a arborização de vias.
As vias escolhídas. são vias em pavimentação. primária o que provoca no inverno
acúmulo de água e formação de "lama" e no verão excesso de poeíra.
Em razão disso as. prefeituras municipais se veem• com a necessidade de reduzir a
poeira em períodos muito secos com carros pipas e com a necessidade de. manter a
compactação e trafegabfüdade no período de invemo com tratores, motoniveladores e rolos.
Os custos associados a essa atividade giram
tomo de R$ 3.276.000 /ano,
Estima~se. a redução em 64% com a pavimentação das vias e um ganho adicional de
R$ 2.096.640,00.

em

Beneficio da.Urbanização

utn

A

de

lmplantação .do .Componente datá .ãs .ddades .· conte111pladas
~ov9 padrão
urbanização co111 .a adequada solução para .o escoamento das águas pluviais e eliminação de
pontos de alagamentos.
O Estadô do Pará apreseüta características climatológicas basicamente divididas em
duas estações, que são o inverno, catactedzado pelo período mais chuvoso compreendido de
dezem{Jro a maio e o período com menores índices de eventos de precipitação que se estet:1de
dejunho a novembro.
Apayimtntação . garanütáú.fim da lama en1período ch~voso(inyernoarnazônko) e
da poeira
verão,reduzindo •as . internaçõespprdqenças 1:espirat6rias • nos municípios.
A.in1plamação calçadas . cotn acessfüilidade, alétndecumprír determinação.de lei,
tornará a cidade ·. mais inclusiva para os portadores de deficiência.
Como .já... mencionado, . os rnunídpios •.. conten1glados .. sairã() •de .· üm . percentual dê
urbanização de 1,51 % para 30%, mudando significativamente seus índices de urbanização.

no

de

Impactos na SaUde da população
A ausência de drenagem e. pavimentação está diretamente ligada a índices de doenças
decorrentes dos alagamentos urbanos, côtno a dengue e a leptospirpse e doenças do trato
respiratório, em razão da poeira.

Sendo assim, uma das principais funções do saneamento básico é .evitar a
disseminação de doenças, principalmente nas crianças que são geralmente as mais afetadas já

7

que aproveitam a cheia para .brincar esquecendo o risco de •contaminação .de doenças.
segundo Souza, e.
N. (2001. Dissertação de Mestrado UNB: Carência ou Precariedade .•
dos Serviços de Drenagem Urbana e Ocorrência de Doenças de Importância para a Saúde

M.

~
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Pública), as populações que possuem aêesso aos serviços de saneamento têm uma redução,

em 111édia de 55% na mortalidade infantíl e atê 70% nas doenças respiratórías provocadas pela
poeira.
Nos municípios beneficiados corn o componente de mobilidade espera-se a redução de
custos referentes à internação por doenças respiratórías e de veiculação hídrica.
Considerando que, em média, os 111urticípios terão 30% das suas vias urbanas
beneficiadas há a expeêtativa de que na Zona de Intervenção se tenha a redução de custos com
internação, ao longo da execução do investimento em ton10 de 50%, e isso implica em uma
redução de custos anuais da ordem de R$ 694.115,62.

Impactos da Valorização Imobiliária
A implantação de melhorias urbanas, sobretudo saneamento e pavimentação,
ímpactam fortemente a valorização imobiliária, desde o momento que são realizados.
Em relação aos benefícios relatívos à valorização imobiliária, foram acrescentados
15% representando uma valorização real média dos imóveis na área de influência do
componente. Destaque-se que se assumiu que esta valorização ocorre a partir do segundo ano
do projeto.até o 6º ano.
Ressalte~se que essa valorização deve provocar o jncremento no ITBI e IPTU com a
necessidade de reavaliação .dos imóveis nas áreas impactadas pelo projeto.
Observou~se um índice alto de inadimplência relativo ao lPTU nos municípios com
u1na média de 80%. Considerando o Trabalho Técnico Social a ser implantado, espera-se, na
área impactada, uma ínadimplência de no nuíximo 40% chegando em 5 anos a um patamar de
30% de inadimplência; o que significará um incremento anual de R$ L6l K880,00, da m.esma
forma haverá umincremento no ITBl deR$ 915;536,79/ano.
Além disto, esses investimentos proporcionarão vm aumento do. valor venàl dos
itnóveis, o.que proporciona uma reavaliação dos mesmos pára efeitos de alteraçâo da base. de
c4lculo do IPTU, com reflexos também noJTBl.
Pata o cálculo das áreas e da valorização ímobilíáJ:ia foi adotado o seguintecritério:
1~
Foi calculada a população impactada pelas melhorias no sistema viário (74.400
habitantes);
2Foi identificado o valor médio do m2 ,. a partir do que é praticado no mercado
local de R$ l206 /rn2 (os preços variaram entreR$ 312 (nas cidades de meI10r
porte como Brasil Novo) e R$1.~00 na maior cidade: Itaituba);
3Foi identificada a quantidade de imóVeis existentes nos 186 km serem
pavimentados, considerando lotes de
x 25m .(padrão . na maioria dos
municípios) equivalente a 37.200 imóveis (18.600 unidades em cada lado da

a

10m

pista);

4-5~

Considerou~se o padrão médio de 65 m2 de átea c:oústruída em cada unidade o
que equivale a um total de 2.418.000m2 (estimativa conservadora);
Multíplícou-se o total de m2 pelo valor médio do m2 chegando-se ao valor de
R$.. 2.916.108.000,00.

Considerando as premissas acima, teremos 15% de incremento no valot venal dos
imóveis, equivalente a R$ 437.416.200,00 em cinco anos, a partir do segundo at10.

8
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3.2.2. Componente Infraestrutura de Telecomunicações
O subcomponente Jtnplantação de lnfovias tem por objetivo dotar ..o Estado de
infraestmtura de rede de• fibra ótica, que atenda aos requisitos de democratização do acesso às
tecnologias da informação e comunicação à população paraense.
O Govert10 do Estado está criando as co11dições para a implantação. de redes de
computadores heterogêneas e multisserviços . de alta capacidade e velocidade, dentre os quais
destaca-se o serviço de conectividade ç acesso à internet em banda larga, com disponibilidade
pla11ejada pata os.cidadãos que residem nas cidades a serem beneficiadas.
Com este compo11ente. o Governo do Estado. pretende teâlizar a1npliação do acesso
da população .e das empresas à internet, reduzir gastos com circuitos de comunicação, ampliar
programas de governo eletrônico e promover à inclusão socia1 por meío de serviços
informatizados.

a

Situação Atual e Situação Futura

fazendo

O uso da internet no Brasil vem .aumentando de importância
com que as
relações na sociedade também s.e modifiquem. No Brasil hoje. mais de 65% da população
possui accss(l à intemet. No Pará esse percentual é de 51,6%.
A partif da massificação do uso da Internet no. Estado, ª· arquitetura çle TIC
(Tecnologia daJnformação e da Comunicação) passou a ter uma dimens&o especial. Ela
permite que o indivíduo inter~ia diretamente com . as organizações, promovendo a
de;,intermed.iaÇª() n()ac~sso um ptoduto ou serviço1os
Rodem ser obtid?sna hora C no
local·. .• desµav.ontade. Tempo e . . espaço . deixarn · . dei ter.tap~a iTTm?1tã119ia no •. n11.1ndo .virtual,
impa<:tandp dir~t~1nente .· . na . rel:lÇão .· da.· administração .pública .estadual•com() cidadão através
da aproximação das políticas .públicas.
·
itnplantação d~ ·. üµia inJtaestrututa corn
9apaddadÊ e .velotid'dt~~s regiões ·e
sua integração . à ••. Rede Estadual . de .comunicação .• de.Pa1osé cl7J~rande imgo~ância . para·. º
desenvolvimento .socioeconómico do Estado. Esta integràção criará um .ambiente favorável à
incorporação de tecnologia e inovação em processos e produtos, aumentará as vantagens
competitivas rtos planos regional, nacional e íntemí}cíonal, e facilitará à implementação de
redes em arranjos produtivos, governança eletrôfüca, educação à distância e teleinedicina,
dentre outros serviços.
A . rectee11tquestão,.uoentanto, . ainda.pqssuimllitasjnfovias emradi9fteqt1ência,.com
capacidade insuficiente.e limitada para o atendimento dos usuários (client7s FºTI?()f~tivo.s) que
necessitam de al.ta capa(;idade jndividual .sein
qualí~~de. Pi.lé1n ·• disso, .
capilaridade da rede é peq~ena, pois aind.~ existem cidades COlll pppulaç,o adma del mil
habitantes,. onde . não . existe conectividade.firme · t1· robusta P;.trª.. ª .sua regiãótpois ~endo
distantes dos príucipais pontos de.dis.tríbuição não apresentam atrativos para investimento por
parte das concessionárias privadas, e. acabam por ficar exduída.s digitalmente e cpndenadas ao
isolamento e ao pagamento de altos valores para o uso de IntemeL
Pensando em promover a inclusão sociodígital e elevar a qualidade. de vida dos
cidadãos no Estado, o Governo do Pará, viabilizará com a operação. a proposta de ampliar a
Rede Óptica Paraense (ROPP) que consiste em uma rede de dados corpotatíva effifibra óptica
de alta capacidade, que tem como objetivo geral atender entes govemamentais para viabilizar
implantação de serviços públicos, melhorar serviços de telecomunicação e intemet à
população. Através desta rede, além dos serviços corporativos, cria-se um grande incentivo
para a inclusão digital; e. através dela taml)ém, governo d() Pará pretende atingir a inclusão
social, produzindo uma sociedade mais justa e com. iguais<oportunidades de desenvolvimento, /

a

~~~is.

alta

A

,brir mão ?ª

ºº· a

º.

)
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Segundo a Anatel a méd.ia de acesso à informação e comunicação nos municípios do estado
do Pará é de 45% da população., enquanto a média do Brasil é de 55%.
A Rede Estadtml (ie Comunicação de Dados já atende mais de 50% dos n1µniçípiQs
paraenses. apesar do govemo contar com pouc,1s Redes de Comunicação (Infovías) próprias
para chegar a este totaL Algumas áreas só são possíveís de serem atendidas por meio da
utilização da infraestrutura de parceiros, como à Eletronórte, que possui 1.500 km de ínf9via
compartilhada cruzando ·o Pará de Leste a Oeste, além de. outras parcerias que. ajudam a
ampliar as regiões de atendimento para o alcance das metas e de um resultado minimarnente
satisfatório.
Benefício da Conectividade e Inclusão Digital
Segundo o lB ICT (Instituto Brasileíro de Informação em Ciência e Tecnologia), a
região Norte pCJssui o merror índice registrado de pontos de inclusão digítal (PIDs) do Brasil,
êom 7%, enquanto a região Sudeste aparece com 43 %.
Os dados demo11stram que o Pará precisa evoluir em inclusão digítal, a pesquisa do
PNAD/2015-IBGE-MCTI (Ministério da Ciência. Tecnologia, Inovação e Comunicação). o
Estado do Pará está em 5° lugar no ranking dos estados menos conectados do Brasil, deixando
uma população de, aproximadamente. quatro milhões de pessoas sem acesso ?1 internet. Essa
pesquisa mostra, ainda, que além de ser baixo o índice de conexão de internet, esta se
apresenta como de uso quase exclusivo dos· môradores da Região Metropolitana de Belém,
que respondem por 1,2 milhão, ou 42%, dos 2,9 milhões de entrevistados que confirmaram
acesso à rede mundial.
Em um mundo tecnológico a exclusão não ocorre apenas de ·forma social, sem o
componente de telecomunicaç~o,não haverá dispónibilidade de conexão e acesso àtecnologia
de forma just.i e ígualitária1 sendo assim o componente contribui para a redução das

desigualdades.
Entrdação aos dados de inclusão digital no Pará, acadàhloco de 1000 domicílios 502
tem computadores, porém a cada bloco de 1000 domicílios 352 tem acesso intemet (PNAD
2015), com a inclusão digita} esses dadOs vão atingir a população que consegue comprar
computadores, todavia não consegue teracesso a internet, assim como aqueles que têm acesso
a um smattphone, porém não consegue acessar os dados móveis, proporciona11do assim uma
inclusão digital a todas as camadas sociais, principalmente as mais pobres.
A fünde.inensu.rar os benefídos advi.ndos da conectividade; ter-se-á uma redüção dos
custos de acesso ·à internet em cerca de 60% e a ampliação ·da ·população com acesso a Rede
em cerca de 25%.
Outro fator que facilitarâ o.acesso rede diz . réspeito . aos custos envolvidos .. A
Dissertação de Mestrado de Dario Russiloj avaliou .a viabiHdade econômica para implantaçãó
de redes de acesso banda larga em cenários amazôni.cos. Analisou justamente os custos
envolvidos na disponibilidade de serviços de banda larga em diversas regiões do Estado.
Tomando por base esse estudo realizado ve.tifica-se na tabela abaíxo os custCJs
envolvidos em três cidades polo:

à.

Ést•d•

réd" """º

' RoSSilo, Dario (2()09) ,
de viabilidade é<onômka pàtô implantação de
d<,
~and• h,ga em/
cenários amaz(lnicqs: um estudo de caso baseado no custo do bit aplicado ao programa NAVBGAPARÁ .
•
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Ch·cuito de Dndos (Concessionárias)
Altamll"a

:\larituba

Velocidade

RS l.560.36

RS 23.841.59

RS 16.373.87

l Mbps

RS 2.469.l l

RS43.906.45

RS 30. J4.'.Us4

21vJhps

RS 5.IS4.20

RS S-L70L92

RS 58. 140.66

Verifica-se que à medida que nos distanciamos da capital

os custos <lo serviço vão

fiç<tndo sígnificativamente superiores;
O rrtesrno trabalho apresenta o custo estimad.o dos serviços pelo NAVEGAPARÁ

(custo da Rede Estadual).
T:H,el,1 4 . 6: Custo do quUo bit K-\\'EG.-\.PAR.,,\ cm unuu10 ,
('enário
lvfaritubn

Marnbá
Altamirn

A.

Vel.oci<.htde
1!\füps

RS 1.648.83

Valor oor kbm, mens:1l
RS 1.64

2lvlbp.,

RS 824.41

RS0.82

JMbps

Rs2.:.rnuo

RS 2.28
RS Ll4

IMbps

RS 3.32Ll4

RS332

21:vllips

RS L660.57

RS L66

2Mbps

ªª .

de .

·. implântação .
Rede.i . Estadual .. próporci<:>nará ~xpansão
conh~cimento
ilün1entando a .cultura e informação da população, pois determinados tip9s de .• conhecimento .e
cursos que seriam impossíveis de serem ofertados presencialmente; ficarão •disponívei.s para
qüe os cidadãos possam acessa-los.
Da mesma forma haverá a dinamização das ações de Educação à Distância (EAD),
permitindo o aumento da escolaridade em regiões·mais distantes do Estado.
Em relação à Saúde a implantação da Rede Estadual pen11itirá ó avanço da
telernedicina que é .. um processo avançado . para . monitoi;amento de. pacientes. troqa de
infonnações·· médicas •. e.análise de resultados·. de qiferentes··• e.~arnes . •E~te5·. t!~arnis•s~pavaliados
e entregues .· de ·forma ·digital. dando · apoio · Pªfa <ª medicinaJradicionaLiAteieme(lícimrjá .é
utilizada em mdonmn~ú, .de forma • . segura e legalizada, estartdode acordo conlaJegislação.e
as .. normas médicas· Com · uso .de .· • tecnologtas·•· de informaçãp~>ciue .agregarn qu.ili<lade e
velocidade .· na troca ·de conhecimento,.os médicos podemJomar •. decisões cp11t ll)11iorJ1giHdade
e precisão. Por• meio da telemedicina, os especialistas• conseguem acessar •ºS\ exames de
qualquer lugar do país, utilizando computadores e dispositivos móveis, como smartph()nes e
tablets conectados à internet.
A adoção desses serviços não só democratiza o acesso aos serviço$ públicos. como
contribui para a redução de custos fixos de pessoal especializado.

o

3.2.3. Componente Saneamento Urbano

eZ

A gÓraçã<> <!e ]íxQ cajg, n;>~ ckl ades, âcompanhaíldo g cre:5.ci.nt.e4t9 l/?PtlJ'1ÇiP!l~l
aumento de áreas. urbanizadas, o que. toma indispensáveL e urgente. colocar
práüca açôes
que visem a instalação de egpaços para destinação .finaL dos Tesícluos sólidos, () que impacta
díretamente na população em termos de saneamento, saúde e educação.

em

lt
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A Lei nº 12.305 que.instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no país
desde 2 de. agostq de 2010, detenni11a a desativação de lixões a céu aberto e a disposição final
ambientalmente adequada, devendo ser realizada a distribuição ordenada de rejéitos em
aterros, de acordo com normas operacionais especificas de rn.odo a evitar danos ou riscos à
saµde e a segurança, assim como minimizar impactos ambientais.
Con1 a viabilização do componente pretende o Governo do Estado implantar uma
política de Gestão de Resíduos Sólídos passando pelo planejamento na área do saneamento,
por meio da elaboração de planos municipaís de saneamento básico, i111plantação de coleta
seletiva e de aterros sanitários garantindo a disposição adequada de resídnos.
Taxa de cobertvm do Sf?IVIÇO de coleto de ROO dos mumcip1os porhc1pantes
ern relação O população 1,11hona (md1codor INO 16), segundo região
(lCO(JIÓÍlca

st,J!S,RS 20 l 5
Taxa de cobertura da coleta domiciliar em

Quantidade de

municípios

{munidpios)

relação à população urbana (IN016)

~--------------!
Mínimo

Máximo

(%)

(%)

Indicador

médio

Norte

246

18,4

100,0

96,1

Nordeste

841

16,9

100,0

96,9

Sudeste

l.244

15,9

J()O,O

99,4

Sul

928

40,2

100,0

99,4

Centro•Oeste

261

46,2

too.o

98,8

3.520

lS,9

100,0

98., 6

3.765

14;5

100,ô

98,ô

Total. 2015
Tot11I 2014

.·

10(),0
1.0,3
3.566
Total 2013
NOTA: Nós dois ulfrrnos ono1 nõo foi dodo n.enhum expvrso de rnvh1cíp,os ,
odm1hnc!o lodo o universo pesqu1sod(,,

Situação Atual e Situação Futura
.

No contexto atual, o que caracteriza os 144 municípios do estado do Pará é a

dificuldade no encontro de soluções para o conjunto de questões que envolvetn o saneamento
<básico. Os indicadores dó IBGE (20 l 4) consideram como domicílios com saneamento

adequado, .âgueles que possuem acesso a abastecimento de água •.esgotamento . sanitário. por
reele coletora, rede de drenagem pluvial e coleta de lixo, seja direta ou indireta. Segundo os
dados mais recentes, referente aos municfpíos do estado do Pará, 17 ,3% dos domicílios
situados em áreas de aglomerados e habitações precárias, diz respeito a aproximadamente 1,4
milhões ·de pessoasvivendo sem possibilidade de condições adequadas .de .saneamento básico.
Quando olhamos isoladamente a questão dos Resíduos Sólidos verificamos que,
segundo os dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, existem no estado do Pará 6 aterros
sanitários, sendo 4 públicos municipais e dois aterros particulares (Revita/Marituba e
Vale/Parauapebas), recebendo aproximadamente• 11% dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
coletados no Estado, ou seja: 89% dos RSU coletados são destinados à disposiçãó final não
adequada. Esta totalidade é observada do ponto de vista da existência de esgoto e drenagem, o
quantitativo supera 6 milhões de pessoas, o que implica na• necessidade emergencíal de ações
do govemo para garantir à população o acesso a estes serviços básicos. Em alguns munícípios
do Estado, de díferentes regiões, é possível analisar indicadores de saneamento básico (lGBE
2010) e de forma simples compreender a necessidade em encontrar soluções que respondam
as necessidades de tantas famílias.

7
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Segundo dados coletados através de estudo da Associação Brasileira de Ernpresas de
Limpeza Pública e ResfduosEspeciais (Abrelpe), a geração total de RSU no Brasil, em 2014,
foi de quase 78,6 toneladas, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior,
índice que superou a taxa de crescimento populacional do país no mesmo período, que foi de
0,9%. Quanto ao resíduo coletado, a região norte apresentou a menor taxa de cobertura do
país, com 6A%. De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento SNIS, através do diagnóstico de manejo dos resíduos sólidos urbanos, de 2015, a
região úorte possui o menor índice do país no que diz respeito a taxa de cobertura do serviço
regular de coleta domiciliar em relação a população urbana, comparada as demais regiões do
país.
No Estado do Pará, a cobertura de domicílí9s atendidos pela coleta dé liX:o dótrúciJiar,
direta ou indiretamente, é de 74,9%, onde os 25,1% são atendídos, porém apresentam fonna
inadequada de disposição final do lixo, sendo 1;5% com despejos dos resíduos em terrenos
baldios ou logradouros e 23,6% queimados ou enterrados. É importante ressaltar que desde
2014, com a vigência efetiva do disposto na PNRS, várias prefeituras vêm assinando termos
de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público e buscando encontrar soluções
ambientalmente correta e em co11fonnidade com a obrigatoriedade.
O cenário atual do estado no que se refere à disposição de resíduos sólidos é a
utilização de 138 lix.ões existentes em todo o Estado 1 onde em todos os municípios é possível
observar que a maneira que os gestores e a população vêm encontrando para a disposição final
de resíduos é inadequada, sendo notório encontrar lixo queimado em áreas residenciais, lixo
jogado no mar ou em rios, lixo enterrado, lixo jogado em terreno baldio ou logradouro. Dados
do IBGE (2010), conforme quadro abaixo, apontam a prática existente em diversos
municípios do Estado.
Quadro6
Dados dos municípíos da área de abrangência do projcto/componcnt.c

Municipio
Abel Figueiredo
Anapu
Brasil Novo
Castanhal
Oom Eliseu
lnhangapi
ltaituba
Medlcilándia
Rondon do Pará
Santa Isabel do Pará

Uxo
Lbto
Lixo
Enterrado
Jogado em .Q ueimado
(na
(na.
rio, lago ou
prooriedadel prooriedade)
mar

-

UxoJogado
ernterreno
baldio ou
loaradouro

5

36

133
83
228

432

1ô

280
2361
2137
3660

2

3273

105

334

26
34
4

1457

57
121
270

569
419

6
1

20
2

4805
4313
2933

3341

126
481

92

43

373

1'86

253

A PNRS estabelece que os resíduos sólidos devem ser tratados e recuperados por
processostecnol ógicos possfveis e economicamente viáveis, antes de sua disposição final. A
escolha das tecnologias a serem usadas no tratamento ou disposição dos resíduos sólidos
urbanos deve levar em consideração a sua disponibilidade em escala comercial, os critérios de
eficiência e custo-efetividade, e sua aplicação nas diferentes localidades.
De acordo com a PNRS, as altemativas de tratamento possíveis de implantação no
Brasil são a compostagem, recuperação energética pór meio do tratamento térmico
(incineração) e aterros sanitários, reciclagem e disposição final em aterros sanitários
(ABRELPE, 2015).
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Neste. sentído, a análise feita considerou duas alternativas de destinação/disposição de
RSU: (i) disposição em lixão (situação atual sem a• implantação do projeto) e a disposição em
aterro sanitário (disposição final recomendada pela]egislação).
A opção pela implantação dos aterros deu-se em razão da característica do Estado e
das áreas escolhidas, bem como pelos custos de manutenção e operação. O projeto executivo
será realizado considerando a necessidade de garantir a segurança elo aten-o, controle· de
efluentes líquidos, redução das emissões gasosas, redução do risco à saúde de população,
correto recebimento e tratamento dos resíduos.
No projeto estão previstos um conjunto de sístemas, cada um deles cumprindo uma
função específica, a sat,er: ímpenneabilízação da base; drenagem de águas superficiais;
drenagem de líquidos e gases gerados na decomposição d.a massa de resíduos; cobertura de
resíduos, etc.
Por fim, no Aterro Sanitário Regional há o estudo de recuperação energética co111 o
intuito de garantir a sustentabilidade da operação.
Os benefícios oriundos da alternativa estão muito associados à questão ambiental,
sobretudo quanto à redução dos gases de efeito estufa.
Assim a implantação do componente aplica de fato princípios de sustentabilidade ao
município e à região, quando garante o confinarilento correto de resíduos, não só atendend() a
obrigatoriedade disposta em ki, mas contemplando aspectos sociais e ambientais urgentes, na
medida em que reduz a degradação de áreas, emanação de odores, proliferação de vetores de
propagação de doenças, poluição do ar, do solo, das águas superficiais e subtetTâneas.
A gestão sustentável dos RSU possui dimensões econômicas, arnhientais/et,'Ológicas e
sociais.
O impa.cto benéfico econômico da implantação do compon.ente é extenso pará um
munfcípiq, principalmente p/lfa os .responsáveis pela $estão .integrada e gerendamento
ambiental adequado dos resíduos sólidos.pois com a implantaç~o ele . aterros sanitários, o
municípiQ passa a cumprir a PNRS, assim corno passa a estàr de acordo com o DecretQ n!)
6.514 de julho de2008 do Ministério do Mcfo .Ambiente; que em seus artigos (il e 62, prevê
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,000,00 (cinquenta milhões de reais) ao
llão cumprimento dos dispositivos.
]mpactos nos Indicadores de Saúde Pública e Beneficio ao Meio Ambiente

Mais do que uma questão c:le cumprimento de leis e políticas ambientais vigentes, a
questão da disposíção hiadequada de resíduos em lixões é uma grave questão de saúde
pública. Collio cítado anterionnente,. no Estado do Pará são notórias as práticas inadequadas
de disposição de lixo, porém a fottna maís ·pteôcupante do ponto de vista de>saúde e também
ambientar é a criação e ô áUltl:ento dos lixões a céu aberto, além de causar danos ao meio
ambiente, veicula doenças a toda urna população quando entra em contato com o solo, cursos
d'água e lençóís freáticos, contaminando e àdoecendo pessoas, consequentemente
aumentando o custo do poder público.

Benefício à Geração de Emprego e Renda do Componente
As atividades associadas à recuperação de materiais dos resíduos sólidos urbanos
podem e devem ser apoiadas e favorecidas pelo poder público, pois em um ceHário de
desemprego, é de grande impo11ância apoiar inciativas comunitárias ou cooperativas, com a
vantagem de equacionar problemas locais.

f
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Unia dás dimensões econômicas ptesentenagestão sustentável dos Resfduos Sólidos ê
a geração de emprego e renda por meio do ttabalho deteciclagen1 que dá início a associações
e cooperativas.
Em algumas cidades no Brasil •• a gestãO sustentável de resíduos avaüçõu •ª riíveís
significativos de desenvolvimento socioeconômico Um exemplo é a CEMPRE Compromisso Empresarial para a Reciclagem, urna instituição sem fins lucrativos que
trabalha para conscientizar a sociedade sobre a importância da l'edução, reutilizaçãd e

recíclagem de•lixo através de publicações, pesquisas técnicasi seminários e bancos de dados
que usaremos para exemplifícar o potencial de geração de renda da reciclagem.
Custo rnédio de reciclagem pottonelada segundo estudo realizado pela CEMPRE:
Quadro7

Çustos de Reciclagem
EtnR$ l,OO

1042

1293
Fonte: Sctgc.st, 2018.

No Pará, é incipiente o trabalho de reciclagem, encontrando~se resu·ito a 18
muniçípior . .·~ª capit~l ·• Belém, .. º .tr~balho .· é ·. realizado .pela CONCAVES •. que .executa . o
trabalho.de coletar.•separar e dar o desüno •correto•aos 1t1alt!riais rççicláy~ist 1·,s9I~~~~pp,pel,
dder,.ferro, .cobre, alumínio, vidros, resíduos .de .madeira, líxo eletrônico eresíduo de
óleo alhnentfcio . • principais fornecedores .de ·. materiais recjcláveis à <ÇON'CAVES . são
empresas ·e órgãos•·. •públicos, m:is .. ºs • catadores .tambémrecolhemi materiais nas 1"\laS, onde
procuram desenvolver um . trabalho . de educaçãoambientaL entl'e população, 1).~ntrp .da
cooperativa, a obtenção de renda se dá pela divisão de rendimentos obtidos; onde cada catador
extrai da cooperativa R$ l.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, em média.
Considenmdo que os catadores nos lixões recebem em média R$ 500,()0 . é possível
.observar o potericial de receitas advindo dessa atividade.
No Quadro .abaixo é possível identificar o Resumo dos Custos e B~nefícíos oriundos

plásüco,

os

a

do Projeto/Componente:
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Quadro8
Resumo dos Custos e Beneficfos do Componente
lcnd~nçll di 5111~ l:om Prc,ie\ll
Almo s.nitárlocom l!e-trac:ão fncrettita

s1tu1111c Sem Pn,jcto

Desti!W(ão Fi...,lem Í.ixlíes
AJer~;.fedt re!f'!.ÇJ,°!f z-:i:;.;»~ _. wb::r.oifi~ tOt 't
13 e: l.-1 ktfhab/ ;rno.n: HU ~r-barn ., tt-rd~ l!f!';
Z:lSJer~,-:, 3H.01l.i0 tcr;tli:íl~ rio~ m.m!cii::!o-s

COri:dct"r.Me \,lri'i~t;a,·1-1 Ge. ni:fe:ntt',t;:, ~-é itr~;Jc: ;l;t rut,:$U;;,t- -'!óh:f:.; e:-~Ú~ ;;, ,1l, , é(;! ~t~J:,<t::ei1~{0 {lZZ fifhdi/~~~! 1 3-)?·;i·~ ç'a·t? ·r itt~ú: ·
dé.2-l -lJ!~!

c~~Uf.'.'ilJt!C ~

0:H lS ;':'~\,:nirip1:, do pr.~ !!W-C,D3 m1r.ki;i::1:;
çc.i! .i t:l~:; Pi:Jn~-tle !etti'.:t:.11:7':e:nt~ !M~it:>óc dos:
Rt~1~~~-s:6E:foci f ~ ~ ~ :.uJ .: ;~p;;!!~fur: o PJ.:t )O

;.,_l.m tkJlie- SM-é:t Menioti.Sri::.-l~;.15BI.. i3mt::i,
é~tt!b flH!!h:Í-D d:,jtti,~,~ i1"MH ~ ~;3ts pn a

te::

rr:~lt-'.-o t\l
e-r,·· !~ IJI

,~r~no;,me!)t!l d:ãi:e re:í"d l o~-;6Hô'-1!i

7c:i:.c.:r t·t r-:i..-:ni:f;·1ct c.ot.~t:r-:pk!d::?: 1!-l.:,b.:ir2111: e 3.~rb ._,:t~ ~twfN·~·lSS e o
~l;i~iü

~:J·Í);~;:t__;ío ~:
J;rti.•'~:çj ~-D~! ~!,t,~; t'i"•.inüJf~rn

t ,,;:::t:t! ! :e :f!f.iSl_.; --.» Ç.1il

E.~c4,çici .a,i:t~l \jtJ.i: çdr_g/;:i:tr:?1 t.~~~-e-;:_,i~'1t~j:.l tat;," r!'1:'1ttia d~
1e-r~ r,1ZM!!t:t ❖ !:,:: rei&,;;ó! tLliê'é::- ht :regifo ~e íór-,,t·31,lf:,'.-trt~1

u~pect,,o~ r ,uni:,i:iios

=.5~ni:,;:;1r-~. !d~ i;:tt.~d.o! peil;·r"Hi;;g~ri-? 'tttk:c

f

:trtc;:st' :t j•':r~<iW ?fo ~'::!-~,k t.t;,n!,o_rd:H.
Di;.f'tiN;:l tt.. tr,tc d!, tau~d-.)dt-ét! f!!i-::h.::-t· !OI j_::,~ ubit;::,{ i'.<·31'".) !.

at~rr,--or-,~;S.rt~. 'i:, ,::::,"!.f:,:rr.;o ~tfm~uh:-ip.;f

t ~d~f ~~ mv;1,:ip!o~ :ort<!mplaco ~ dis pl~ !tl.!
Cu~to:s e :rZ'l';~oorfe :lei rrrfót..:~:

~.e-1fO.te!_err ti·lit·e~ J Ct'i-i ate:t:o

tóíif ;:. cf;:;càOt<nJi:n il-: :lterro ~:Sriit.:; 1i o

.:t'.icrer\t:~·d-i! re-.!t\U~ r:l ,., fr:.,da de
On\it-,uíÇá~ <;?:,r lr,-;~a.:.tc! ·n~;il:t!';.·ccz."dc.,; lú:Oi:t !~brt í'!: !ati.:ié ~;.:;:d,~

-o~· litde-s

3-Ctu 4b (:t!.:C t::U~,l~ h-r,p 3cr~.!

r:ti.1t1-.-,:~qbre ~ uG_je-pf.ZJH:·,_, t ·'ó M~í~tt'":.~:ec-::c

e: .c:r:::·e~-~ ~td::itfté.

Oir'Hiúi~fo ;i;q , ·1,;~t~H:itef:r,w
01,J!Jt:oti,:!IH ~~te1n~idl::½U riCI H-.-õ,tr

/lu1;j,.ri·~~1e:-rfit.tletrtr:s'~ p :srtit cíe apro,- ~!t:,r:lH'tO cü:: büij~
tr!:l .i: i~ ~ no a:tt ,re !3 ~t.::i tic con~orci:?do

Benefícios relacionados à geração de empregos durante a realização das obras
Com b<lse em dados do Sindicato da fodústria da Construção Civjl de Brasília SINDUSCON~DF2, é 'estimado que para cada 1 milhão de reaís investidos êm obrn pública,
sejam gerados 45 empregos diretos e 180 indiretos.
Considerando que o maior investimento refere~se às obras rodoviárías, o quantitativo
de empregos gerados deve ser reduzido em c~rca de 50%, o que geraria unt benefício de cerca
de 12.000 empregos. Tomando-se por base üma remuneração média mensal de R$ 2.200,00
pôr empregado, é possível estimar o total de remunerações diretas associadas ào componente.
Portanto, a estimatíva é que sejam gerados benefícios associa.dos à geração de
empregos diretos, durante arealízação das obras, no montante de US$ 8.250.000.

f

2 http://www.sinduscondf.O n:!.br/phrtal/noticia/ l 365/constmcno%C2~íé1AOcivíl-repudía-au01et110%C2%AOparnservidores-pu blicósh ttp ://www .s i11d uscónd f.org .br/portuJ/not icia/ 1365/c<mstrucao%C2 %A Ociv íl-repud ia-

aumeüto tu-'C2%A0para-servidores -publicos
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Qundro9
Síntese dós custos e benefícios considerados,na avaliação socioeconômica
.
.
componentes ..
·INVESTIMENTOS.TOTAIS
C • INFRA ESTRUTURA URBANA. SANEAMENTO
s . APO!O AOSMUN!CiPtOS PARA tom AStlETIVAOE RESÍDUOSSÔUDOS

' RS .,
:µs:o;M;688,~

..

S · APOIO A IMPLANTAÇÀ.O Oé ATE.R~.os SANJTÁR.O MVNiGPA1SE
REGIONAIS

TOTAL

TOTAL

C -!NF?AESTRUTURA.!JRSA NA· MOBlUOADE
C- iNFR AESí RUTURA URBANA- COMLINlCAÇÂO

RECEITASA.DffilONA.ISANUAlS ..

TOTAL
TOTAL

.

Redução saude internação

ANO

Redução saude ambulatorial
Acrnscímô redução inddimplencia IPTU
Acrescimo redução ínadimplenda ITBI
Redução custos de. manutenção de vi.is
VãloMaçào dê ió\Ovel

ANO

..•.

ANO
ANO
ANO
TOTAL

1.1$

$5.037.191.86
4.069. 299,52

S0,967.892.34
270.9:H.047,10

84.óôS,951.,22

4:1-.029.25 7,22

TOTAl
.·.

'

13?'Jl23-,3@,Ql
1'U9S.Jl1,45
1.271.6%,1.0

443,971145',58 ..

l S.927.46GJ6
B.75!U42,88

138i74l;607199

694.11 5,62
6SM48,7i
2.191.204,40

216.91U3
20S,07i,i4
õ80 5U8

91553~,79

289.105,25
655.200,00
136.692.562,50

2.096. 640.00
437.416.200,00

3.3. Análise Financeira e das Fontes Alternativas de Financiamento da Operação
3.3,1. Análise Financeira da Operação de Crédito Externo
Na avaliação soéioeconômica do Programa a alternativa considerada foi realizada
através da obtenção das figuras de mérito, tais como Taxa Interna de Retomo Econômico TIR, Valor Presente Líquido - VPL e relação Benefício/Custo, obtidas a partir da
confrontação dos benefícios e custos, apre.sentados nos fluxos de caixa tendo como base os
cenários com e sem o programa.
As variáveis que compõem os benefícios e os custos para este programa foram
descritas anterionnente e incluem os; custos de capital, orçamento de custeio e as
externalidades. As extemalídades apresentam resultados positivos, computados como
benefício social e negativo, considerado como custo de oportunidade.
Para cálculo de cada um dos bei1efícios considerados, foram estruturados fluxos
díferenciados para o horizonte do Programa (10 anos). Foi consideradu uma taxa de desconto
de 12% ao ano.
Para a avaliação econômica do Programa são consideradas as seguintes figuras de
inérito:
• Valor presente líquido - VPL;
• Taxa futerna de retomo - TIR;
• Relação.B/C.
Onde:
Valor Presente Líquido - VPL: Consiste na soma de todas as receitas e despesas ocorridas no
período de análise, cada uma delas descontada para o presente pela taxa de Juros adotada.
Caso esse valor resulte maior do que zero, significa que os benefícios auferidos durante o
período de análise serão suficientes para cobrir as despesas operacionais.
Taxa Interna de Retorno - TIR: Em tennos de cálculo considera ta~a de juros que anula ó
VPL. Equivale à máxima taxa de juros que se pode pagar pot um empréstimo, e assegurar seu
equilíbrio durante o período de programa. Assim, se a TIRresulta acima da taxa de juros do
mercado, o empreendiment o é atrativo, A TIR é também útil no caso de tomada de
empréstimo a juros flutuantes, indicando o máximo de flutuação admissível sem afetar a
rentabilidade do empreendimento.

j
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Relação B/C: A comparação Benefício dividido pelo Custo deve ser maior ou igual a l.
Quanto maior esta relação mais. robusta é a viabilidade do programa..
Os resultados da avaliação econômica devem ser vistos sob uma ótica ampla, ou seja.,

se os mesmos aprese.ntarem a rehição Benefício/ Custo superíor á unidade, a TIR for superior
à taxa de desconto adotada e o VPL fot positivo, o Progtarrü.l pode ser considerado viável.
Aplicadas à Metodologia o prograrna apresenta o seguinte Resultado:
VPL
TIR
RELAÇÃO B/C

R$ 118.039.151,00
27,03%
1,04

Análise de sensibilidade (risco)
Levando-se em conta a possíbilidade de alteração nas estimativas dos benefícios e
custos do Programa, inerente a todo estudo de viabílidade, foram realízados novos cálculos
assumindo-se. as seguintes variabilidades:
Ceüál'io 1- valores de investimentos 25% superiores às estimativas iniciais;
Cenârío 2 - valores de bêüêfícios 10% iüferiores às estimativas iniciais;

Cenário 3 - valores de be11efícios 10% superior às estimativas iniciais.
Cenário 4 - valores de beneffçi<>s 20%. superior e valores de custos 25% superior às
esti1nativàs iniciais
Cenário 1- valores de investimentos 25% sµperiores às estimativas iniciais;

VPL

R$ 57.419.608,84

TIR

17,99%
0,83

RELAÇÃOB/C

Cenário 2- vafotes de benefícios 10% inferíores às estimativas ·inicíais;
VPL

R$(L057.09L691)

TIR

RELACAOB/C

0,94

Cenário 3 -valores de benefícios 10% superior às estimativas iniciais.
VPL
TIR
RELAÇÃO B/C

R$ l.293.169.992,15
173,02
1,15

5
1.8
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Cenário -4 - vâlores de benefícios 20% superior e valores ele investiITientos 25% superiot às
estimativas iniciais.

VPL

R$ 125.512.328,46

TIR
RELACÃOB/C

24,8
1,0

Resumo do pior e melhor cenário:
Gráfico 1
Indicadores
RS 118.039.151

27;03%

TIR

68 meses

Payback

1 mês

Ponto de EquHibrio

3.3.2. Análise

ela$

F<>11tes Alternativas de Financiâmênto · aâ Operação • •. de <Ctédito

Externo

??

altetnati\las.

Para . fins . . da •. ªfiálise .dé fühtes •.
de . . . financi~mertoie•· defi~liçãô
ag~nte
fü1anceiro a ser ·contratado ·para a concretização· da (')peraçãct de ·. Créfüto <Externo\ com
Garantia da Urtião, o Governo do Estado do Pará considerou que, ao iniciar aJonnulação do
Progràma Muniêípios Sustentáveis do Estado do Pará e levantar os indicadores sociais e de
infraestrutura municipais, foram identificadas necessidades de investimentos superiores aos
que Já estavam programados no .Plano Plurianual (PPÂ) do Esta~o do Pará . e q~e o Estado
sozinho não .será .capaz de f<1zer.todos os .investimentos neces~ários a.dar à população do
Estado o desenvolvimento ·quealmeja e merece.

ürn\rn?tlelo

Estmtuw~-se então . . oque ·. se denominou . de ecoss1SÚ!rúádefut1dos,
que ·. ã
paitit· .das. necessidades. ci~ . mvestimento ·do . . Estado . ide113ifipa a n1elhor ?P?ão
que
pode .vir. cio Te§?Urú . do .• Estado,·de.·. fuüdos .de compensa?'º ~ll1bí7plal,
?ija,tt1ados Fundos
Verdes, fundos de investimento privados, açqes de Parceria Público Privada e também de
financiamentos obtidos pelo estado tanto em âITibito interno coITio externo.
Oprimeirú.olhard0 Eslado.para a operação.foi.•.de consulta. aos bancosbfasHeiros e as
condições de financiamento apresentadas foram as seguintes:
• A Caixa Econômica Federal apresentou a seguinte proposta parai operação com
Garantia. por.meio de. Aval
União: taxa de juros .anual de .118% .da taxa do CDI,

dos

tax.a de estruturação (FEE):

•

da

2% Súbre

o.valor total da operação (taxaicobrada a título

de tarifa, de uma única vez), com prazo de amortização de lO anos com car.ência de l
ano e sem contrapartida do Tesouro Estadual.
O Banco do Brasil propôs: taxa dejuros 18% dàtaxa
taxadê~Struturação de
1% up .front (à vista, quando dº primeiro• dest1nbolsQ. dº&recurSC>f), comissão de
compromisso de 1% sobre o valor da operação, incidente •sobre.i os recursos

J

d.ocnr,

5
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•

çontratados e não desembolsados, com prazo de amortização de 8 anos com carência
de 2 anos,. valor da contrapartida do Estado de 50% da operaçãq.
Q BNDES ofereceu: taJt.a de juros TJLP, taxa de remuneração 1,5% de spread básico
mais 0,1% de spread de risco, prazo de amortização de 10 anos com carência de 2
ânos, valor da contrapartida do Estado de 50% da operação de crédito.
Consultados os bancos inte111acionais, identificotHe a seguinte situaçãQ:

• Condições apresentadas pelo BU): taxa de juros: Libor trimestral mais spread, prazo
total: 300 meses 1 carência: 60 meses, comissão de compromisso sobre saldo não
desembolsado: 0,75%, comissão de financiamento: até 1% do valor do empréstimo.
• Condiçõcs propostas pela .CAF: taxa. de juros: Libor semestral acrescido de spreail a
ser definido na data de assinatura do contrato; prazo total: 192 meses; prazo de
carência: 54 meses; prazo de amortização: 138 meses; comissão de comprômisso
sobre saido não desembolsado: 0,35%; comissão de financiamento: 0,85% do
montante do empréstimo, a ser
apenas
vez; juros de. mora de 2,0 % a.a.
acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo; e comissão de avaliação
equivalente à US$ 50.000,00.

pago

uma.

A partir da análise dessas -propostas, o Estado identificou que as opções de crédito
externo possuem melhores condições que as de crédito interno. Comparando-se as propostas
de crédito externo verifica-se que as instituições são equivalentes em te11nos financeiros,
sendo que o BID possui melhores condições de pagamento com carênda maior e prazo de
pagamento mais alongado. ÇontQdo,.emboraa prestaçãotenda a
menor em razão·do prazo,
ao final o pagamento de juros será também maior. Tratando-se de recursos atualizados pela
taxa de câmbio o nível de incerteza do cenário também se toma maior.
OutroJator analisado diz respeitóáo prazo de resposta (tempo entre a entrada do pleito
e a contratação) das instituições que demonstrou quea velocidade de atendimento da .CAP foi
a melhor dentre os bancos analisados.
A definição pela CAF êónsiderou ainda a parceria Já estabelecida entre a CAF e a
ONU Habitat em outros•. países da Amér~ca Latina (Colômbia e Equador) na aplicação do
modelo de prosperidade das cidades, base do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do
Pará. A CAF vem também com um programa em parceria com a Fundação Getúlio Vargas,
chamado GovemabiHdade, ~ujo objetivo . é a capacitação de gestores municipais, programa
também aderente às Jin.has de atuação do P1·ograma. . . . ... . . . ..·. .. . . .. . ..... ·. ·....·. .·
Estado do Pará
ainda discutido .com CAF ações de cooperação técnica por
meio de recursos não reembolsáveis em apoio às ações do Programa.
Esse conjunto de negociações somadas fez com que o E!itado escolhesse finnat a
operação com a CAF.
·

ser

o

tem

a

4. INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO
COM GARANTIA DA UNIÃO
Diante do exposto nesta análise, fica dernonstrada a viabilidade econom1ca do
Programa Munícipios Sustentáveis do Estado do Pará, em vista de que os be11efícios a serem
auferidos pela popuh1ção compensam os investimentos necessários para sua implantação,
O respaldo para essa afirmação foi dado pelos indicadores econômicos calculados a
partir do fluxo de caixa do programa, onde se ressalta a Taxa Interna de Retomo (TlR),
substancialmente superior ao custo de oportunidade adotado e o expressivo Valor Presente
Líquido (VPL) positivo.
20
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A análíse de sensibílidade demonstra o Risco do Programa, no entanto é iilipoftãnte
ressaltar que a valoração dos benefícios a serem auferidos foi bastante conservadora,
considerou~se apenas 15% de valotização imobiliária quando a média considerada na
avaliação de imóveis sit1.mwse. entre20 e 30%, bem como, não foram inseridos nos cálculos os
benefícios advindos da coleta seletíva (aumento de renda dos e.atadores), das multas pela não
destínação adequada dos Resíduos Sólidos Urbanos e nem tampouco, a redução de cus(os
com. a telemedicina e com a Educação à Distância, que seria1n suficientes para suportar o pior
cenário apresentado.
Se utilizarmos 18% como percentual de valorização imobiliária e adnütinnos ô
aumento dos custos do progra1na em até 25%, teremõs o resultado dó cenário 4, que ainda se
mostra viável.
O programa em·análise éessenciUl para a política publica, ptincipahnenteparaaqueles
inseridos em sua área de abrangência. Situa-se em total convergência com as. prioridades
eler1cadas para o país, quais sejam: Saneamento Urbano, Desenvolvintento e Mobilidade
Urbana e Tecnologia da füformação, e mudará sígnificativan1ente os indicadores destes
componentes, n.os municípios beneficiados pelo Programa Municípios Sustentáveis do Estado
do Pará.

5. CONCLUSÃO
Conforme demo11stradô, entendo que este Parecer atesta o cutnprimento pelo Governo
do Estado do Parádúdisposto noinciso I,do art.21, da Resolução
Senado Federalnº
43/2001, e do § 1º,do a.t.
da Lei Complementar nº 101/2000, demonstrando efetiva
relação custo-,benefício e o interesse econômico e socíal da operação de crédito em referência.

do

32,

a

Belém, 09 de agosto de 2018.

Secretário de Estado .de Planejam

De acordo.

s
Governa o~ stado do Pará
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PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO
l. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO OBJETO DE AVALIAÇÃO

Em atendimento ao disposto no inciso I. do art. 21, da Resolução do Senado Federal nº
43/2001, e no § lº, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, o presente Parecer refere-se à
contratação pelo Estado do Pará de Operação de Crédito Externo com Garantia da União, no
valor de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) junto à Corporação Andina de
Fomento - CAF (US$ 50,000.000,00) e ao NDB - New DeveJopment ·Bank (US$
50.000.000,00), destinada à viabilização do Programa Municipios Sustentáveis do Estado do
Pará, em conformidade com a Resolução COFlEX Nº 01/0128, de 20 de de7.embro de 2017,
cujo objetivo é alavancar a implementação de ações de infraestrutura urbana., para mitigação
dos indicadores de pobreza e desigualdade no Estado do Pará.
A solicitação de financiamento está respaldada pela Lei Estadual nº 8.574, de
14/12/2017, publicada no Diário Oficial do Estado {DOE} nº 33.518, de 15/12/2017, que
autorizou o Estado do Pará a contratar Operação de Crédito Externo, em regime de parceria
de cofinanciamento junto à Corporação Andina de Fomento - CAF e ao New Development
Bank • NDB da Chin~ com a Garantia da União, a qual serão vinculadas, como
contragarantias, em caráter irrevogável e irretratável e a modo pro solvendo, as receitas a que
se referem os arts. 157 e 159, inciso I, alínea ..a", e inciso II, complementadas pelas receitas
tributárias estabelecidas no art. 155, nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constituição
Federal, bem corno outras garantias admitidas em direito.
Todos os investimentos estão prevístos na Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 8.587, de
28/12/2017, publicada no DOE nº 33.528, de 29/12/2017, disponível no link:
httn://www.segtan.u~.gov .br/loa-2018.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO COM
GARANTIA DA UNIÃO

2.1. Resumo da Operação de Crédito
O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará é um modelo de
desenvolvim.ento harmônico e sustentável, que pretende garantir a melhorkt da qualidade de
do
Tem como objetivo
Reduzir
0

;i;!t!'::~:t:r;::.~~~:u~::~ d:;;:!~ Pará.

principal

Dentre as diversas ações que garantirão a efi.eáoia do Programa estão os
componentes/subcomponentes (projetos) pleiteàdos junto à CAF e NDB) elencadós âbaixo:
1 - Componente Saneamento, com os subcomponentes (CAF):
1. Apoio aos Municípios para a execução de Planos Municipais de Saneamento;
2. Apoio aos Mu · ' · s para a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos; e
3. Apoio ã ImpJan
de Aterros Sanitários Municipais e Regionais.

II - Componente Mobilidade, com o subcomponente Implantação de Sistemas de
Drenagem Pluvial e Pavimentação Urbana (CAF e NDB).
III - Componente Telecomunicação, com o subcomponente Implantação de rede

de telecomunicação (CAF).
IV - Componente Desenvolvim.ento Urbano - Planejamento (CAF)~ com o
subeemponenle Elabo~ Revisão e lmplementa(lo de l'laM• Dm,1011111 Municipais. 1
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2~2. Valor Total da Operação e Fontes de Recursos

O valor total da operação será distribuído pelas fontes de recursos discriminadas da
seguinte fonna (Quadro l ):
Quadro 1
Investimento: Fonte e Valor
U8$ 1.00

Fonte •

Valor

CAF - Operação de Crédito Externo
NDB - Operação de Crédito Externo

50.000.000,00

Contrapartida Tesouro Estadual

2s.ooo.ooo,oo

Total

125.000.000,00

fonte: Secgcst. 2018.

Tendo em vista o caráter especifico das intervenções propostas, a presente análise será
global e específica, por componente, que envolve investimento em obras, considerando os
beneficios a serem auferidos pela população afetada.
Em relação à análise financeira do Programa (projeção de custos e receitas), será
analisado de forma global. Para tanto são considerados os custos e beneficias advindos do
financiamento, bem como das contrapartidas oferecidas pelo Estado.
3. RELAÇÃO CUSTO-BENE.FÍCJO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO COM
GARANTIA DA UNIÃO

Etrt fa~ ela naturt';• dQ füvestimênto, entendo que os benefícios mensuráveis
esperadós, Córtfonne •â seguir êSpeçificados e, também:l os que não são. mensuráveis
financeiramente de ·fonna viável,.superam . os custos necessários e corresptJndentes à operação
de c.rêditô pleiteada.
A metodologia de anàlise de viabilidade eseqlhida entende que para cada componente1
devem.ser consideradas., pelo menos. as seguintes duas ópÇôes:
,: a opção de nada fazer (cenário de referência .sem programa ou status quo)..

ii..a opção escolhida.

Em.

füi

cad~ componente
considerada a população. diretamente envolvida e a
população indi.retamente beneficiada.
Pata. anâUse.• finmtceíta .do programa . setão ·ayaliados ·() Fluxô de Câbta.(Despesa e
Receitas envo.lvidas) identificando« a Taxa Interna de Retomo e o Valor Presente Líquido
da operação,
o equilíbrio econôrniê~ do ptograina parte pressuposto ô$ bêneficios auferidos
cµhrarn. os custos da Operação e propiciem um retol'l1Q dos. investimentos realizados pela
sociedade (Governo).
Ê importante. ressaltar que este• parâmetro não.. pode ser tomado••·isoladamente na
âvaliação da viabilidade de .um projeto/programa. devendo ser considerado sempre em
conjunto com outros como.: o Valor Presente Liquido (VPL); a relação Beneficio/Custo (B/C),
que contemplam., respect.ívamente, Q montante. do retomo• do• capital investido e. a razão dos
benefitios sobN! os custos do projeto/programa. Por se tratar de um empreendimento
eminentemente público é relacionado a obras •de Iniaestrutura. Vima, de implantação de
Aterros Sanítátios e de implantação de lnfovias, adotou..se a taxa de desco11to de 12% ao ano.
Os valores. mon.etâriôs estão expressos em Reais, correspondendo à relação OS$ l,00
= R$ 3,,20, O horizonte de at1ãlise corresponde a um período de lCl anos.

ª.

dº

que

2
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•

~ada Componente po:;sui •uma abrangência de atuação; co~forme .abaixo:
Comp.onente Saneatnento - Serão Implanútdos. 3 (trê~). aterros•.Sanitários Mwícipais e
J .(um) Aterro • Regional, beneficiando .10.Municípi~s-

• Componente MobiU~ade - .Serão lmplanta(los lij6 •Km de drenagem e•paVi'.mentação
·
de vias urbanas, bêrnzficiando 12 Municípios.
• Componente Comurikação - Serão Implantados í.<)46 Km de linhas de fibra ótica,

beneficiando 29' Municípios.
·é (

3.l. Custos da Opitação de Ca-iditô Externo
C>s· custQs considen~dos. na.operação compreendem aqueles .~soçiados ~o Prôgí'âma
Munitípios. Sustentáveis do Estâdo do Pará e os relativos às contrapartidas do Tesouro
Bstadual vinculados ao Programa.

Custos do Programa
Os custos considerados compreendem aqueles referentes aos seguintes componentes,
subcomponentes e produtos apt't}sentados:
Sinte$e d.os componentes d.o Programa
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Para esta análise foram considerados os componentes que envolvem obras e que
representam mais de 94% do custo total do programa.
Po

Programa

terros Sanitário

População
População
diretamente indiretamente
im actada
506.034
648.761
74.400
l.193.540
J.773.924

Comunicação
Total

424.460
1.898.234
2.971A55

Fonte; JHGE

3.2.• Benefícios por Componente da Op.eraçãt> dt Crédito Externo
3.1.1 Componente Mobilidade

O Componente tem por obj:etivo melhorar as condições de salubridade e habitabilidade
dà populàção,. proporcionando mn ti,ovô padrão de urbanização que contempla em uma mesma
via url>ana intervençõ.es de. . Drenagem• (larantindô. o escoamento .adequado dâS águas de
êhuva)., Pavimentação, Calçamentq (incl~indo acessjbilidade) e Sinalização.
A Opção pela ~avimentação em CBUQ considerou a realidade local e a declividade do
terreno que contra indicam a utilização de outra. soh1ção para pavime.nta.ção.
o componente foi pensado de môd.o a âtender pdncipalmente as vias de íntertigaçãõ
entre os bairros1 inteif'ando o sistema viário, aumentar1do a segurança para motoristas e

pedestres e dando maior fluidez ao trânsit<>.

As cidades esc~lbidas. err15ua maioria,.são .tidades de.pequeno porté o~de •. o tempu de
de!locamento ainda nãq config~ra comQ ·Un'l problema, Oº entanto, são ·. cidade$ de>gran4e
potencial•· econômico, concentrando ~ºf produção de .cacau do Brasil, além da pecuária.e

se

a

do extrativismo mineral e ·para onde o Estado vem fazendo um esforço de verticalização da
produ.ção o que implica
uma previsão de crescimento populacional superior à média. do
Estado.

em

Situ.a ~o Atual e Situação Futura

O Estatlo do Patá pos~ui 33,2 %de rede de drenagem pluvial1 sendô que 66% dos
municípios apresen,tam.resultad() inferiora 25%.
As últimas.informações c:oletadâ$ sobre .drenagem, que .subsidiaram o Plano Nacional
de Saneamento,.davam conta•· que .apenas •$8% · dos .municípios .paràenses•declat11vam .possuir
sistemas de drenagem subterrânea, e o sistema de manejo de águas. pluviais limitava-se a
drenagem superficial.
Essas infotmaç&s foi:am cottobôradas pelo IBGE nos dados de pesquisa sobre o
entorno dos domicílios urbano$ quando• aponta a• baixa existência de bot:as de lobo e poços de
visita indicativos de sistemas de drenagem .subterrâneos.
Os dados .dos municípios envolvidos neste Componente, .quando avaliamos o
percentual de vjas públicas .com urbaniza,ção adequada (presença de bueirt>, calçada;
pavimentação e meio. .fio) demostram que apenas 1,$% das vias urbanas desses municípios
pqssuem padrão de urbanização adequada, percentual inferior à média do Estado .de. 3,56¾
(Fonte: lBGE Cidades).

4
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Região

Municipio

População

Anapu
Brasil Novo
ltaituba

24.525
15.139

MediciJãndia

Novo Pro resso
Pacajá
Placas
Porto de Moz
Rurópolis

Senador José Porfírio
Trairão
Uruará

Total

0,45%
2,40%
2,30%

98.405
29.444

0,70%
0,10%
0,40%
0,10%
4,40%

25.169

43.930
27.700
39.991
45.595
12.075

0,30%

6,30%

17.880
44.607

0,600/4

424.460

1~1%

0,10%

No aspecto climático, o Estado do Pará apresenta a predominância do clima equatorial,
quente e Ú1llido, sofrendo influência direta da floresta ~ônica, com chuvas abundantes
durante o ano todo, sem ocorrência de estação seca, e índice pluviométrico médio anual de
2.9~1 .iOmm.
As ctt~r~ .~~u~tet .e abundfitttês •. •.•~ /reg~!, i~9,tn~µ~m .l?~ ' ,cotrêrtclâ· de
.Af:tctlistltldo . ·~•· ~ondiçãó •· .de . pavimentaÇã<.l.·. .das . · . via~•.•· ur~~~ •·.llQS ~~lli,íP.i~~•i ~Çplhtdós
verifica-seqi..ese•• ®ncentra . nas •viasprincipais.e .• nos . bajrr()scentl'r»s .niq • alQttlç~pQ;~ .• zonas
de expansão, ·o.nde se concentra a po,pulação ·de·· mais bai>Ca r:enda ·que yíve em ãt?S, quase
sempre d.esprovidas de infraestrutura urbana.
O investimento proposto no componente ptete~~~ ,dptat' o tn.~i~tpi~ ~ µ~ nQvQ
padrão de mbanizat;ã'O, ç(jm vias urbanizada$ saindo· de mn patrunar de 1151% para 30% de
c~m. Ç~ça(ia, Drena~m,.Pavbtl<:Il~Çâ(.) . ·~. Meill ., io. p~ llle~m~ forma. pretende
ampliar.•# •. 29,'Z~ . para4,5f¼ . .a.J\rborização. devias.
e:,çolhí~.s •. são<yias em pa~im,.~~~ipl"illl.~ ~i()·> 4~•pi;py~ça no inverno

vi~ u.r~anas

/\s/yias.

tlÇ~ul~ . d~ á1t1,e fo~9ã() 4~.·~iama" e .n~ ·verão e,c9~.~s(1 ~.~ P~.ira,
disstl .•.• J>l'~feit~as . munici~ai~···s~.ve~m. . ,<>IIl·.Jt•fléÇ~SSÍ<if3.ijf>~~i.reduzit ·a

poeira

Em•
·•r~r.• . ª5.·.
etn períodos muito

secos com carl'OS pipas e com a necessidade de mnter a
compactaçâô e trafegabilidadê no período de invemo com tratoms, motoniveladores e rolos.
Os custos assm;iadôs a essa atividade, nas 12 cidades somadas, giram em tomo de RS
3.216.000 la.no.
Estima-se a redução em 64% oom a pavimentaÇio das vias e ·um gâ.l'lho adicional de
R.$ 2.096.640,00.
Beneficio da Urbanização

A implantação do Componente dará às cidades contempladas um novo padrão de
urbanização com a adequada solução para o escoamento das águas pluviais e eliminação de
pontos de alagamentos.
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O Estado do Pará apresenta características climatológicas basicamente divididas em
duas estações, que são o inverno, caracterizado pelo período mais chuvoso compreendido de
dezembro à maio e o período com menores ím.l.ices de eventos de precipitação que se estende
de Junho â novembro.
A pavimen.tação garantirá o fim da lama em peri.odo chuvoso (inverno amazônico) e
da poeira no verão, reduzindo as internações por doenças respiratórias nos municípios.
A implantação de calçadas com acessibilidade, além de cumprir determinação de lei,
tQmará a cidade mais inclusiva para ps portadores de deficiência.
Como Já mencionado, os municípios contemplados sairão de um percentual de
urbanização de l,51% para 30%, mudam.l.o significativamente seus índices de urbanização.
Impactos na Saúde da gopulação
A ausência de drenagem e pavimentação está direramente ligada a índices de doenças
decorrentes dos alagamentos urbanos, como a dengue e a leptospírose e doenças do trato
respiratório, em razão da poeira.
Sendo assim, urna das principais funções do saneamento básico é evitar a
disseminação de doenças, principalmente nas crianças que são geralmente as mais afetadas já
que aproveitam a cneia para brincar esquecendo o risco de contaminação de doenças,
Segundo Souza. C. M. N.. {2001. ffissertação de Mestrado UNB: Carência ou Precariedade
dos Serviços de Drenagem Urbana e Ocorrência de Doenças de Importância para a Saúde
Pública), as populações que possuem acesso aos serviços de saneamento têm uma redução,
em média de 55% na mortalidade íntàntil e até 700/<1 nas doenças respiratórias provocadas pela

poeira.
NQs municípios benefi~acfoscort10 cort1ponente de mobilidade espera--se a redução de
custos referentes à intem~ão por d<>~nças respirató.rias e de veic,lação hídrica.
Ctmsiderando
ettl média,, os m~í:cipios terão J()% ÓªS. vias .urbanas
beneficiadas há a expectativa de.que na Zonade Intervençãcrse tenl1a a redução de custo$ com
intemação, ·ao longo da execução do investimento em tomo de·50%1 e· isso ·implica em uma
redução de eustos anuais (somados os 12 municípios} da ordem de R$ 694.115,62.

que,

s,as·

Impactos da Vaforizaeão Imobiliária

A bnplantação .de melhorias . urianas, .. sobretudo . saneamento . e.·... pavimenração}
impàctam fortemente a valQrizaçã~iniobiUária, desde o mon1ento qtJe sio.realizados.
Em relação ao·s benefícios relativ~s · valorização imobiliária, .foram acr~scentados
l $% representando uma . valorização real média dos im6veis na área de influência do
eôrnponente. Destaque-se que ~-e assumiu ·quê esta valorização ocorre.a partir do,segundo ano
do projeto até o ·6"1 ano.
Ressalte-se que essa valorização deve provocar o incremento no ITBI e IPTU com a
necessidade de reavaliação dô.s imóveis nas áreas impactadas pelo projeto.
Observou-se um im.l.ice alt.o de inadimplên.cia relativo ao IPTU nos municípios com
uma média de 80%. Considerando o Trabalho Técnico Social a ser implantado, espera,.se, na
área irnpacrada., uma inadimplência de no máximo 40% chegando em 5 anos a um patamar de
30~ de inadimplência., o que significará um incremento anual de lU 1.618.880,00, da mesma
forma haverá um incremento no ITBI de R$ R$ 915.536, 79/ano,
Além disto, esses investimentos proporcionarão um aumentQ dQ valor venal dos
imóveis, o que proporciona uma reavaliação dos mesmos para efeitos de alteração da base de
câlculo do [PTU, com reflexos também no ITBL
Para o cálculo das ffiJI$ e da v a l ~ imobili,iria Ji,i adolado o s e ~
critério:

à

6

S,

~
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1-

foi calculada a população impactada pelas melhorias no sistema viário (74.400

2-

habitantes);
Foi identificado o valor médio do m2 , a partir do que é praticado no mercado

3-

45-

local de R$ 1206 /m2 (os preços variaram entre R$ 312 (nas cidades de menor
porte como Brasil Novo) e R$ 1.800 na maior cidade: ltaituba);
Foi identificada a quantidade de imóveis existentes nos 186 km a serem
pavimentados, considerando lotes de l Om x 25m (padrãô na maioria dos
municípios) equívalet}te a 37.200 imóveis (18.600 unidades em cada )ado da
pista);
Considerou-se o padrão médio de 65 m2 de área construída em cada unidade o
que equivale a um total de 2.418.000m2 (estimativa conservadora);
Multiplicou-se o total de m2 pelo valor médio do m2 chegando-se ao valor de
R$ 2.916.108.000,00.

Considerando as premissas acima, teremos 15% de incremento no valor venal dos
imóveis, equivalente a R$ 437.416.200,00 em cinco anos, a partir do segundo ano.
3.2.2. Componente Telecomunicação

O subcomponente Implantação de lnfovias tem por objetivo dotar o Estado de
infraestrutura de rede de fibra ótica, que atenda aos requisitos de democratização do acesso às
tecnologias da informação e comunicação à população paraense.
O Governo do Estado está criando as condições para a implantação de redes de
computadores heterogêneas e multisserviços de alta capaciâade e vetocidadet
destaca~se o serviço de conectividade e acesso à internet em banda largat com ·
planejada para os ci~dãos que resid,em nas cidades a serem beneficiadas.
Cmn este componente o Governo do Estado pretende realizar a ampli~ão do acesso
da população e das empresas à internet, redui:ir gas.tos com circllitos de comunn.ação, ampliar
programas de governo eletrônico e promover à inclusão social por meio de serviços

informatizados,
Situação Atual e Situação Futura
O uso da internet no Brasil vem aumentando de importância fazendo com que as
relações na sQciedad~ tambêm se modifiquem, No Bra$il hoje mais d<: 65% da população
possui acesso à internet. No Pará esse percentual é de 51,6%.
A partir da massificação do uso da internet no Estado, a arquitetura de TIC
(Tecnologia da Informação e da Comunicação) passou a ter utna dimensão especial. Ela
permite que o indivíduo interaja diretamente com as organizações, promovendo a
e no
desintermediação no acesso a um produto ou serviço. os quais podem ser o
local de sua vontade. TemPQ e espaço deixam de ter tanta importância no
virtual,
impactando diretamente na relação da administração pública estadual com o cidadão através
da aproximação das políticas públicas.
A implantação de uma infraestrutura com alta capacidade e velocidade nas regiões e
sua integrdção â Rede Estadual de Comunicação de Dados é de grande importância para o
desenvolvimento socioeconômico do Estado. Esta integração criará um ambiente favorável à
incorporação de tecnologia e inovação em processos e produtos, aumentará as vantagens
competitivas nos planos regional. nacional e internacional, e facilitará a implementação de
redes em arranjos produtivos, govemança eletrônica, educação à distância e telemedicina,
~
t..,
dentre outros serviços.
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A rede em questão, no entanto, ainda possuí muitas infovias em radiofrequência, com
capacidade insuficiente e limitada para o atendimento dos usuários (clientes corporativos) que
necessitam de alta capacidade individual sem abrir mão da qualidade. Além disso, a
capilaridade da rede é pequena, pois ainda existem cidades com população acima de l 00 mil
habitantes, onde não existe conectividade firme e robusta para a sua região, pois sendo
distantes dos principais pontos de distribuição não apresentam atrativos para investimento por
parte das concessionárias privadas, e acabam por ficar excluídas digitalmente e condenadas ao
isolamento e ao pagamento de altos yalores para o uso de Internet.
Pensando em promover a inclusão sociodigital e e1evar a qualidade •de vida dos
cidadãos no Estado, o Governo do Pará., viabilizará com a operação a proposta de ampliar a
Rede Óptica Paraense (ROPP) que consiste em uma rede de dados corporativa em fibra óptica
de alta capacidade, que tem como objetivo geral atender entes governamentais para viabilizar
implantação de serviços públicos, melhorar serviços de telecomunicação e internet à
população. Através desta rede, além dos serviços corporativos, cria-se um grM1de incentivo
para a inclusão digital, e através dela também, o governo do Pará pretende atingir a inclusão
social. produzindo uma sociedade mais justa e com iguais oportunidades de desenvolvimento.
Segundo a Anatel a média de acesso à informação e comunicação nos municípios do estado
do Pará é de 45% da população. enquanto a média do Brasil é de 55%.
A Rede Estadual de Comunicação de Dados já atende mais de 50% dos municípios
paraenses, apesar do governo contar com poucas Redes de Comunicação (lnfovias) próprias
para chegar a este total. Algumas áreas só são possíveis de serem atendidas por meio da
utilização da infraestrutura de parceiros, como a Eietronorte, que possui 1.500 km de infovia
compartilhada cruzando o Pará de Leste a Oeste, além de outras parcerias que ajudam a
ampliar as regiões de atendimento para o alcance das metas e de um resultado minimamente
satisfatório.

Beneilcio da Conectividade e Inclusão Digital~
Segundo o IBICT (Instituto Brasileiro de lnformação em Ciência e Tecnologia), a
região Norte possui o menor índice registrado de pontos de inclusão digital (PIDs) do Brasil,
eom 7%, enquanto a região Sudeste aparece com 43%,
Os dados demonstram que o Parâ pre.c isa evoluir em inclusão digital, a pesquisa do
PNAD/2015-IBOE•MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação), o
Estado do Para está em Sº lugar no ranking dos estados menos conectados do Brasil, deixando
uma população de, aproximadamente, quatro milhões de pessoas sem acesso à internet. E$$a
pesquisa mostra, ainda, que além d.e ser baixo o índice de conexãó de internet, esta se
apresenta corno de uso quase· exclusivo dos moradores da Região Metropolitana de Belém,
que respondem por 1,2 milhão, ou 42%, dos 2,9 milhões de entrevistados que confirmaram
acesso à rede mundial.
Em um mundo tecnológico a exclusão não ocorre apenas de forma social, sem o
componente de telecorn
, não haverá disponibilidade de conexão e acesso à tecnologia
de forma justa e iguali
sendo assím o componente contribui para a redução das
desigualdades.
Em relação aos dados de inclusão digital no Pará., a cada bloco de l 000 domicflíos 502
tem computadores, porém a cada bloco de 1000 domicílios 352 tem acesso internet (PNAD
2015), com a inclusão digital esses dados vão atingir a população que consegue comprar
computadores, todavia não consegue ter acesso a internet, assim como aqueles que têm acesso
a um smartphone, porém não consegue acessar os dados móveis, proporcionando assim uma

inclusão digital • todas as camadas ,ociaà, principalmente as mais p o b ~

)
8
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A fim de mensurar os beneficias advindos da conectividade, ter-se-á uma redução dos
custos de acesso à internet em cerca de 60% e a ampliação da população com acesso a Rede
em cerca de 25%.
Outro fator que facilitará o acesso à rede diz respeito aos custos envolvidos. A
Dissertação de Mestrado de Dario Russilo 1 avaliou a viabilidade econômica para implantação
de redes de acesso banda larga em cenários amazônicos. Analisou justamente os custos
envolvidos na disponibilidade de serviços de banda larga em diversas regiões do Estado.

Tomando por base esse esJudo realizado verifica-se na tabela abaixo os custos
envolvidos em três cidades polo:

'.\laritubn

AJlamíra

Verifica-se que à medida que nos distanciamos da capítal os custos do serviço vão
ficando significativamente superiores.
O mesmo trabalho apre.senta o custo estimado dos serviços pelo NAVEOAPARÁ
(custo da Rede Estadual).
Tiib,d4 4,61 Cu~t.o ~o quilo bil ~.\\"'l::GAPAR.\ \:nt m:u 1,11u1 •

..... ks ·i.t4
Jti~.32

A implantação da Rede Estadual proporcionarâ expansão de conhecimento
awnentando a cultura e :informação da população. pois determinados tipos de conhe-cimento e
cursos que seriam impossíveis de serem ofertados presen.<tialmente, ficarão disponíveis para
que os cidadãos possam acessa-los.
Da mesma forma haverá a dinamização das ações de Educação à Distância (EAD),

Yi<ia<.lle em regiões mais distantes do Estado.
permitindo o aumento da
Em relação à
a implantação da Rede Estadual permitirá o avanço da
telemedicina que é um processo avançado para monitoramento de pacientes. troca de
informações médicas e análise de resultados de diferentes exames. Estes exames são avaliados
e entregues de forma digital, dando apoio para a medicina tradicional. A telemedicína já é
utilizada em todo mundo, de forma segura e legalizada, estando de acordo com a legislação e
as normas médicas. Com o uso de tecnologias de informação, que agregam qualidade e
velocidade na troca de conhecimento, os médicos podem tomar decisões com maior agilidade
' Russilo, Dario (2009) - Estudo de viabilidade econômica para implantação de redes de acesso banda
cenárim amazônicos; um estudo de caso baseado no custo do bit aplicado ao programa N
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e precisão. Por meio da telemedicina, os especialistas conseguem acessar os exames de
qualquer lugar do país, utilizando computadores e dispositivos móveis, como smartphones e
tablets conectados à internet.
A adoção desses serviços não só democrat17.,a o acesso aos serviços públicos como
contribui para a redução de custos fixos de pessoal especializado.

3.2.3. Componente Saneamento

A geração de lixo cresce nas' cidades, acompanhando o crescimento popu1aeiona.J e o
aumento de áreas urbanizadas, o que toma indispensável e urgente colocar em prática ações
que vísem a instalação de espaços para destinação final dos resíduos sólidos, o que impacta
diretamente na população em termos de saneamento, saúde e educação.
A Lei nº 12.305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no país
desde 2 de agosto de 2010, determina a desativação de lixões a céu aberto e a disposição final
ambientalmente adequada, devendo ser realizada a distribuição ordenada de rejeitas em
aterros, de acordo com normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos à
saúde e a segurança, assim como minimizar impactos ambientais.
Com a viabilização do componente pretende o Governo do Estado implantar uma
política de Gestão de Resíduos Sólidos passando pelo planejamento na área do saneamento,
por meio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, implantação de coleta
seletiva e de aterros sanitários garantindo a disposição adequada de resíduos.
lflM)

tl~:

U)HPH ll fH

em

Taxa •d1,i cobêrtiJr;i. dit cQleta dômicili;ir- em
ttil~~o à ~ili'> iffOOnq (lN016)
lru:f~1far

médlt>:
N:Oftt'1

746

H\,4

100,0

Nmdeste

841

Hi,.9

100,0

%,9

Sud<istt,

L;M4

15,!i

100,0

9(),4

Slll

928

43,,2

C:MHtl•ÜM{ê

)!61

46,i

100,(}
t00,()

00,4
\}8,8

9!,,l

100,0
100,0

Situação Atual e Situação Futura
No contexto atual, o que caracteriza os 144 mumc1p1-0s do estado do Pará é a
dificuldade no encontro de soluções para o conjunto de questões que envolvem o saneamento
básico. Os indicadores do IBGE (2014) consideram como domicílios com saneamento
adequado, aqueles que possuem acesso a abastecimento de água, esgotamento sanitário por
rede coletora, rede de drenagem pluvial coleta de lixo, seja direta ou indireta. Segundo os
dados mais recentes, referente aos municípios do estado do Pará, i 7,3% dos domicílios

/'
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situados em áreas de aglomerados e habitações precárias, diz respeito a aproximadamente 1,4
milhões de pessoas vivendo sem possibilidade de condições adequadas de saneamento básico.
Quando olhamos isoladamente a questão dos Resíduos Sólidos verificamos que.

segundo os dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, existem no estado do Pará 6 aterros
sanitários, sendo 4 públicos municipais e dois aterros particulares (Revita/Marituba e
Vale/Parauapebas)1 recebendo aproximadamente 11% dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
coletados no Estado, ou seja: 89% dos RSU coletados são destinados à disposição final não
adequada. Esta totalidade é observaqa do ponto de vista da existência de esgoto e drenagem, o
quantitativo supera 6 miJhões de pessoas, o que implica na necessidade emergencial de ações
do governo para garantir à população o acesso a estes serviços básicos. Em alguns municípios
do Estado, de diferentes regíões, é possível analisar índicadores de saneamento básico (IGBE
2010) e de forma simples compreender a necessidade em encontrar soluções que respondam
as necessidades de tantas famílias,
Segundo dados coletados através de estudo da Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), a geração total de RSU no Brasil, em 2014,
foi de quase 78,6 toneladas, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior,
índice que superou a taxa de crescimento populacional do pais no mesmo período, que foi de
0,9%. Quanto ao resíduo coletado, a região norte apresentou a menor taxa de cobertura do
pais+ com 6,4%. De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento SNIS, através do diagnóstico de manejo dos resíduos sólidos urbanos. de 2015~ a
região norte possui o menor índice do país no que diz respeito a taxa de cobemm1 do serviço
regular de coleta domiciliar em relação a população urbana, comparada as demais regiões do
pais.
No Estado do Pará, a cobertura de domicílios atendidos pela coleta de lixo domiciHar,,
direta ou indiretamente; ê. de 74,9%~ onde os 25,l % são. atendidos,, porém apresentam fonna
inadequada de disposição final do lixo, sendtl l,5% com c:kspejos dos rt;sfduos.em terrenos
baldios. ou logradouros e. 23,6% queimados ou enterrados. É i:nlpottante ressaltar que desde
2014;, com a vigência efetiva do di~11osto na J:'NRa várias prefeituras vêm assinando termos
de ajustamento de conduta Junto ao Ministério PúbUco e buscando encontrar soluções
ambientalmente correta e em conformidade com a obrigatoriedade.
O cenário atual do estadQ no qµe se refere à .dis)J0sição de resíduos sólidos é a
utilização de 138 fücões existentes em todo<>·Estado, onde em todos os municípios é possível
ob$ervar que a man.eira que os .gestores e a população vf~ en~ontrando para a disposição final
de resíduos •é inadequada, sendo notório encontrar Ux~ queimado em áre~s rt!iidenciai:s, lixo

jogado n.o mar ou em riQS; lixo entettad9, lito jogado em: teneno baldi() ou l(Jgradouro. Dados
do JBGE (2010), conforme quadro abaixoi apontam a p.rática existente
municípios do Estado.

~
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Dados dos Munieipios da área d.e abrangência do projeto/componente
Mumclpío

Uxo
Jogado em

Queimado

Lixo
Entefrado

rto.laQOou

(~

(na

mar

Lixo

Lixo Jogado

em terreno
baldio ou

Abel Figueiredo

2

3341

186

A PNRS estabelece que os resíduos Sólidos devem ser tratados e recuperados por
processos t~cnoiógieos possíveis e economicatnente viáveis. antes de sua disposição final.
escolha das tecnologias a serem usadas no tratamento ou disposição dos resíduos sólidos
urbanos (leve Ievar.em consídetação •ª sua disponibilidade em escala comercial,. os critérios de
eficiência e custo~efetividade, e sua aplicação nas diferentes localidades.
Oe acotdQ com •a P.NRS, as alternativas de tratamento f)()Ssíveis. de implantação no
Bra.,;il são. a compostagem, ret:uperaçio eneriética por meio do ttauun.ento térmico
(incineraçã<>) e aterros sanitários~ reciclªget11 e disposição final et11 aterros ·sanitários
(ABRELPE1 2015)~
Neste sentido, •ª ·análjse.íeita·considerou duas alternativas ·de.• destinação/disposição de
lSU: (i) disposiçã<l em lixão ·(~jtµação attlal sem a imphmtaçãQ do projeto) e a disposição em
aterro sanitário (disposição finalrecomendm!a pela legislação),
A opção pela impbmtaçã<> dos aterros deu,.,se em .razão. da característimr do Estado .e
das áreas escolhidas, bem.como pelos l.ltlStos de matn.itençãb ê opêtação. O projeto executivo
será realizado cons,idérando a n~essidàde de iatantir a ~gurao9a do aterro, e<>ntrole de
efluentes HquidoS:, r~ução das emisSôes gasosas, redução do risco à saúde de populaçã<>,
correto recebimentô e tratamento das resíduos.
No projeto. ebiãO previstos Ulll conJ~to de sistemas, cada um deles ~umprindo uma
função específica; saber: impenneabUização da base; drenagem .de águas superficiais;
drenagem de U.quidos e gases gerados na decomposição da massa de resíduos; cobertura de
resíduos, etc;
Po.r tlt11, no Aterru Sanitm<>•Regional ·hã o estud<:l de tecurr,eraçãô ênergêfü:a. com o
intuito de garantir a sustentabilidade da operaçãõ.
Os beneflcíos orioodos da alttmativa estão muitõ associadôs à questãô ~biental,
sobretudo quanto à reduç.ão dos gases de efeito. estufa.
Assim a ímplantaçãó do êomponente aplica de f'ato princjpios de sustentabilidade ao
município e à região, quando garante o confinamento correto de resíduos, não só atendendo a
obtigâtotiedade disf)()s.ta em lei, mas contemplando aspectos sociais e ambientais urgentes, na
medida em que reduz a. degradação de áreas, emanação de odoresi proliferação de vetores de
propagaçã<> de doenças, poluição do ar, do sol<:>, das águas. superfici.ais e subterrâneas.
A gestão sustentável dos RSU f)()ss.ui dimensões econômicas, âmbieritais!eeolõgicas e
sociws,
O .impacto benêfi® ee<>nômico da implantação do cot11pon.ente é extenso pâ.-1:1: um
munic[pio, principalmente para os responsáveis pela gestão integrada e gerenciamento
ambiental adequado dos resíduos sólidos, pois com a implantação de aterros sanitários, o

A
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município passa a cumprir a PNRS, assim como passa a estar de acordo com o Decreto nº
6.514 de julho de 2008 do Ministério do Meio Ambiente, que em seus artigos 61 e 62. prevê
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ao
não cumprimento dos dispositivos.

Impactos nos Indicadores de Saúde Pública e Benefício ao Meio Ambiente

Mais do que uma questão d, cumprimento de leis e políticas ambientais vigentes, a
questão da disposição inadequada de resíduos em líxões é uma grave questão de saúde
pública. Como citado anteriormente, no Estado do Pará são notórias as práticas inadequadas
de disposição de lixo, porém a forma mais preocupante do ponto de vista de saúde e também
ambiental é a criação e o aumento dos lixões a céu aberto, além de causar danos ao meio
ambiente, veicula doenças a toda uma população quando entra em contato com o solo, cursos
djágua e lençóis freáticos, contaminando e adoecendo pessoas, consequentemente
aumentando o custo do poder público.
Beneficio à Geração de Emprego e Renda do Componente
As atividades associadas à recuperação de materiais dos resíduos sólidos urbanos
podem e devem ser apoiadas e favorecidas pelo poder público, pois em um cenário de
desemprego, é de grande importância apoiar inciativas comunitárias ou cooperativas, com a
vantagem de equacionar problemas locais.
Uma das dimensões econômicas presente na gestão sustentável dos Resíduos Sólidos é
a geração de emprego e renda por meio do trabalho de reciclagem que dá início a associações
e cooperativas.
Em algumas cidades no Brasil, a gestãQ sust~ntâvel de resíduos avam;ou a níveis

significativo!; de desenvolvimento socfoeconômico U,m exemplo é a C:tlMPRE Compromisso Empresarial para a Recic:la.gem, urna instl
sem fins l
s que
trabalha para c<mscie.nti.zar a sociedade sôbre a importân
da red.µçlo, .reuti ·· ção e
reciclagem de lixo através de publicações, pesquisas técnicas, seminários e bancos de dados
que usaremos para exemplificar o potencial de geração de renda da reciclagem.
Custo médio de reciclagem por tonelada segundo estudo realizado pela CEMPIIB:
l,00

No Pará, é incipiente o trabalho de reciclagem, encontrando~se restrito a 18
municí.pios. Na capital Belém. o trabalho é realizado pela CONCA VES, que executa o
tn1balho de coletar, separar e dar o destino correto aos materiais recicláveis, recolhendo papel,
plástico, rlder, ferro, cobre, alumínio~ vidros, resíduos de madeira, lí:xo eletrônico e resíduo de
óleo alimentício. Os principais fornecedores de materiais recicláveis à CONCAVES são
empresas e órgãos púbUcos. mas os catadores também rerolhem materiais nas ruas, onde
procuram desenvolver um trabalho de educação ambiental entre a população. Dentro da
cooperativa, a obtenção de renda se dá pela divisão de rendimentos obtidos, onde cada catador
extrai da cooperativa R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensaist em média.
Considerando que os catadores nos lixões recebem em média R$ 500.00 é possível
observar o potencial de receitas advindo dessa atividade,

f
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No Quadro abaixo é possível identificar o Resumo dos custos e Benefícios oriundos
do Projeto/Componente:

tc.ó~-t er ·~\.<i~tth~C:t
~t#:d:t~":tTT

Beneftcios .relacionados ~ gera5iode·etn1regosduran.te .a realmcio das obrp

pom base.·..em .dados do Sindictfo ·. da.·.·Indústria da.Construção Civn de .Brasilia ~

SINDUSCON~DF2~. é esfünado q~e p~c~~Et ·. 1.• ·milhão .de .reats·investidQs em obra púbfü~a,

sejam gerados 45 empregos diretos e ·. 180 indiretos.
Considerando que Q·mai~r investi111ento ·. refere-se ·àg obras .rodoviãda$, .· o .quantitativo
de empregos gerados deve ser reduzido em cerca d.e 50%, o que geraria um beneficio de eerca
de 12.000 empregos. Tomando~se por base uma remuneração média mensal de: R$ 2.2ÓQ,00
por empregado, é possível estimar o total de remunerações diretas associadas ao compQnente.
Portanto,. a estimativa é que sejam gerados benef'têios associados à geração de
empregos diretos, durante a teaH1119ão dâs obra$, n-0 montante d-e US$ 8.250.000.

>
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Síntese dos custos e beneficios considerados na avali~ção socioeeon6mica

3.3. Análise Financeira e das Fontes Alternativas de Financiamento da Operação
3.3.1. Análise Financeira da Operação de Crédito Externo
Na avaliação socioeconômica do Programa a alternativa considerada foi realizada
através da obtenção das figuras de mérito, tais c-0mo Taxa Interna de Retomo Econômico Ti~ Valor Presente LíquídQ .. VPL e r~lação Beneficio/Custo, obtidas a partir da
confrontttção d9s berteflcios e custos, apresentados nos fluxos de caixa tendo c9tno base os
cenários com e sem o progrdllla.
As variáveis que compõem os beneficios e os custos para este programa foram

descritas anteriorrnente e incluem os custos de c~pital, orçamento de custeio e as
extemalidades. As extemalidades apresentam resultados positivos, computados como

benefício social e negativo, considerado como custo de oportunidade.

·

Para cálculo de cada um dos beneficios con:siderados1 foram estruturados fluxos
diferenciad.o.s para o horizonte do Pro,grama (}O anos). Foi considerada uma taxa de desconto
de 12% ao ano.
Para a avaliação eeonômica do Programa são consideradas as seguintes figuras de
mérito:

• Valor presente líquido - VPL;
• Taxa Interna de retomo~ TJR;
• RC'lação B/C.
Onde:
Valor Presente Liquido - VPL: Consiste na soma de todas as receitas e despesas ocorridas no
período de análise, cada uma delas descontada para o presente pela taxa de juros adotada.
Caso esse valor resulte maior do que zero, significa que os benefícios auferidos durante o
período de análise serão suficientes para cobrir as despesas operacionais.
Taxa Interna de Retomo - TIR: Em termos de cálculo considera taxa de juros que anula o

VPL. Equivale à máxima taxa de juros que se pode pagar por um empréstimo, e assegurar seu
equilíbrio durante o período de programa. Assim, se a TIR resulta acima da taxa de juros do
mercado, o empreendimento é atrativo. A TlR é também útil no caso de tomada de

empréstimo a juros flutuantes, indicando o máximo de flutuação admissível sem afetar a
rentabilidade do empreendimento.
15
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Relação B/C: A comparação Beneficio dividido pelo Custo deve ser maior ou igual a 1.
Quanto maior esta relação mais robusta é a viabilidade do programa.

Os resultados da avaliação econômica devem ser vistos sob uma ótica ampla, ou seja,
se os mesmos apresentarem a relação Beneficio/ Custo superior á unidade, a TIR for superior
à taxa de desconto adotada e o VPL fur positivo, o Progrdllla pode ser considerado viável.
Aplicadas à Metodologia o programa apresenta o seguinte Resultado:

VPL
TIR
RELAÇAOB/C

R$ 118.039.151,00
27,03%
1,04

Análise de sensibilidade (risco)
Levando-se em conta a possibilidade de alteração nas estimativas dos beneficios e
custos do Programa, inerente a todo estudo de viabilidade, foram realizados novos cálculos
assumindo.se as seguintes variabilidades:
Cenário l -- valores de investimentos 25% superiores às estimativas iniciais;
Cenário 2 - valores de beneficios 10% inferiores às estimativas iniciaís;
Cenário 3 valores de beneficios 10% superior às estimativas iniciais.

Cenário 4 ~. valores c:le benefkios 20% superior
estimativas iniêiais

e

valores de custos 2$% superior •à$·

Cênário l - valores de investimentos 25% superiores às estimativas iniciais:
VPL

RSS7.4l9.608,&4

RELAÇÃO 8/C

17,99%
0~83

Cê.nátio 2 - valôrês de beneficiôs l O% inferiores às estimativasiniêiais;
VPL

R$(l .057.09l .69lJ

TIR
RELAÇAOB/C

0,94

Cenário 3 - valores de beneficios 10% superior às estimativas iniciais.

VPL
TlR
RELAÇÃOB/C

R$ 1.293.169.992,15
173,02
1J5

5
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Cenário 4 - valores de benefícios 20% superior e valores de investimentos 25% superior às
estimativas iniciais.

VPL

R$ 125.512.328,46

TIR
RELAÇÃOB/C

24.8

1,0

Resumo do pior e melhor cenário: •
Indicadores
Vf>L

R:$ 118.039,151

flR

Payback

Ponto de Equihbrio

l mês

3.3.2. .t\nálist das . J'c,n~s ·Alt~r,u•ijvas .d~. Fi11a11c:i~~~*•f .«J;t. ())!~~~.,
Ett.,rno
Para fins da análise de fontes . alternativas de finan
à ser contratado para a concretização da O

financeiro

l~i ÇtéditQ

nição do agente

de

o Externo com

Garantia. da União. o Governo do Estado do Pará considerou.que; ao iniciar a fonnulação do
Programe, Municípios Sustentáveis do Estado do Pará e Ievan• os i.ndiêa:dotes sociais e de
infraestrutura murdcipaist foram identificadas necessidades de investimentos s11periôres aos

:=~~!:e::~ :,::.:~!~~;~~s.::.~~~stimentos

que jâ estavam programados no Plano Plurianual (PPA) do. Estado do Pará e que o Estado
1

necessátfos

adar à po,ptdação do

Estruturou-se então o que se denominou de ecossistema de fundos;, um modelo que a
partir das necessidades de investimento do Estado identifica a ll'lelbor opção de recursos que
pode vir do Tesouro do Estado, de fundos de compensação
•ie11ttal, dJ;}Z!
ados Fundos
Verdes; fundos de investimento privados, a~s de Parce
também de
financiamentos obtidos pelo estado tanto em âmbito interno como externo.
O primeiro olhar do Estado para a operação foi de consulta aos bancos brasileiros e as
condições de financiamento apresentadas foram as seguintes:
• A Caixa Econômica Federal apresentou a seguinte proposta para operação com
Garantía por meio de Aval da União: taxa de juros anual de 118% da taxa do CDI,
taxa de estruturação (F'EE): 2% sobre o valor total da operação (taxa cobrada a titulo
de tarifa, de uma única vez), com prazo de amortização de 1Oanos com carência de 1
ano e sem contrapartida do Tesouro Estadual.
• O Banco do Brasil propôs: taxa de juros 118% da taxa do CDI, taxa de estruturação de
1% up from (à vista, quando do primeiro desembolso dos recursos). comissão de
compromisso de 1% S<>bre o volor ela operação, incident,, sobre os recursos

J
.
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•

contratados e não desembolsados, com prazo de amortização de 8 anos com carência
de 2 anos, valor da contrapartida do Estado de 50% da operação.
O BNDES ofereceu: ~a dejuros TlLP, taxa de remuneração 1,5% de spread básico
mais O, 1% de spread de risco, prazo de amortização de 10 anos com carência de l
uos, valor da contrapartida do Estado de 50% da operação de crédito,

Consultados os bancos internacionais, identificou-se a seguinte situação:
Condi~s. apresentadas pelo BilD: taxa de j1.1ros: Libor 3 meses mais spread, pra.zõ
total: 300 meses, carência: 60 ~ses, comissão de compromisso sobre saldo não
desembolsado: ô,75%, comissão de financiamento: até l% do valor do empréstimo.
• Condições propostas pela CAF: taxa de juros: Libor 6 meses mais l,95%, prazo tetal:
192 meses, carência: 48 meses, comissão de compromisso sobre saldo nlo
desembolsado: 0,35%, comissão de financiamento.: até 0,85% do empréstimo.
• Condições apresentadas pelo NDB: ~a de juros: Libor ô meses mais 1, 1%, prazo
total: 192 meses, carência: 48 meses, comissão de compromisso sobre saldo não
desembotsad(); 0;2i%, comissão de financiamento: 0,25% do financiamento.
•

A partir da análise dessas propostas, o Estado identificou que as opções de crédito
externo possuem melhores condições que as de crédito interno. Comparando~se as propostas
de crédito externo verifica~se que as instiwiÇQes são equivalentes em termos financeiros.
sendo que o BID possui melhores condições de pagamento com carência maior e prazo de
pagamento Illais alongado. Contudo, embora prestação tenda a 5er menor em .razão do .Prazo.
ao .final (,·l.pagamento •.de Juros .•sera também maior..'fratando-.se . de .recursos atuâlizados·pela
~a de cânll>io o nível de inççrteza do ct;,nário também se toma mlÚot.
Outro fâtot analisâdo diz respêitu ao prâzb .de resposta (tempo entre á entrada ·. do plêfm
e a éonttataçãoJ das instituições que demónstrou que a velocidade da CAFINDB :foi a melhor
dentre os banços analisados.
A definição pela CAF,.em regime de cofinandamento com o NOB, consid:erou ainda a
parceria já estabelec::ida entre a CAF e a ONU Habitat em outros países da América Lati.na
(Colômbia e Equador) na aplfoação do modelo de I)rosperidade das cidad~s. base do Programa
Municípios Sustentáveis do Estado do Pará. A CAF vem também com um. programa em.
parceria com a Fundação Qen'JUo Vargas, chamado Govemabifülade, cuj.o objeti.vo . é a
capacitação de gestores municipais, programa também aderente ás linhas ·de atuação do
Programa,
o.Estadu do. Pará.· tetn ainda disêufido cetn CAf.ações cooperaçã() técnica por
meio de recursos nãoteembôlsáveis em apoio.àsaçõesdo Programa.
Esse conjunto de negoci~ções somadas fez com que o Estado escolhesse firmar a
operação com a CAF, em parceria de cefinanciamento com NDB.

a

a.

de

4. INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO
COM GARANTIA DA UNIÃO

Diante do exposto nesta análise, fica demonstrada a viabilidade econom1ca do
Programa Munícipios Sustentáveis do Estado do Par~ em vista de que os beneficios a serem
auferidos pela população compensam os investimentos necessários para sua implantação,
O respaldo para essa afirmação foi dado pelos indicadores econômices calculados a
partir do fluxo de caixa do programa, onde se ressalta a Taxa lntema de Retomo (TIR).
substancialmente superior ao custo de oportunidade adotado e o expressivo Valor Presente ,
Líquido (VPL) positivo.
/
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A análise de sensibilidade demonstra o Risco do Programa, no entanto é importante
ressaltar que a valoração dos beneficios a serem auferidos foi bastante conservadora,
considerou-se apenas 15% de valorização imobiliária quando a média considemda na
avaliação de imóveis situa-sé entre 20 e 30%, bem como, não foram inseridos nos cálculos os
beneficias advindos da coleta seletiva (aumento de renda dos catadores), das multas pela não
destinação adequada dos Resíduos Sólidos Urbanos e nem tampouco, a redução de custos
com a telemedicína e com a Educação à Distância, que seriam suficientes para suportar o pior

cenário apresentado.

.

Se utilizarmos 18% como percentual de valorização imobiliária e admitirmos o
aumento dos custos do programa em até 25%. teremos o resultado do cenário 4, que ainda se
mostra viável.
O programa em análise é essencial para a política pública, principalmente para aqueles
inseridos em sua área de abrangência. Situa~se em total convergência com as prioridades
elencadas para o país, quais sejam: Saneamento, Mobilidade e Tecnologia e mudará
significativamente os indicadores destes componentes. nos municípios beneficiados pelo
Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.

5. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado. entendo que este Parecer atesta o cumprimento pelo Governo
do Estado do Pará do disposto no inciso 1, do art 21, da Resolução do Senado Federal nº
43/2001, e do § 1°, do art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000, demonstrando a efetiva
relação custo~beneflcio e o interesse econômicà e social da operação de crédito em referência.

JOSE ALBERTO DA SlLV AC
Secretário de.· E~ado de Plane

De acordo.
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GEST.ÁO
COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - C O F lEX
128ªREUNIÃO
RESOLUÇÃO Nº 01/0128, de 20 de dezembro de 2017.
O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuições conferidas pelo Parágrafo Único do art. 7º
do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017,
Resolve,
Autorizar, em substituição à Recomendação n.º 06/121, 28 de abril de 2017 ,com as ressalvas
estipuladas, a preparação do Programa, nos seguintes termos:

1. Nome:
2. Mutuário:
3. Garantidor:

4. Entidades Financiadoras:

5. Valor do Empréstimo:

Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará
Estado do Pará
República Federativa do Brasil
Corporação Andina de Fomento - CAF e New Development BankNDB
pelo equivalente a até US$ 50.000.000,00 - Corporação Andina de
Fomento - CAF e
pelo equivalente a até US$ 50.000.000,00 - New Development Bank
-NDB

6. Valor da Contrapartida:

no mínimo de US$ 12.500.000,00 para cada financiamento

Ressalva(s):
a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da União estão
condicionadas à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao Ministério da Fazenda para análise
de sua capacidade de pagamento e oferecimento de contragarantia suficiente, em conformidade com os
critérios estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, além de demonstração do cumprimento dos
requisitos da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, das Resoluções do Sertado e demais

normas aplicáveis à operação de crédito e concessão de garantia da União, visando às autorizações do
Senado Federal e do Ministro da Fazenda; e
b) A contrapartida à operação de crédito externo deverá ser assegurada pelo Mutuário.

Carlos Eduardo Lampert Costa

Esteves Pedro Colnago Junior

Secretário-Executivo, substituto

Presidente

Nota: A autorização concedida por esta Resolução perdei'á eficácia: depois de decon·idos vinte e quatro meses. contados à partir da data de publicação desta

110

Diário Oficial da União.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Lampert Costa, Secretário-Executivo
da COFIEX, substituto, em 27/12/2017, às 11:30.

Página 265 de 267

Parte integrante do Avulso da MSF nº 109 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

28/12/2017

Quarta-feira

537

SEI/MP - 5160168 - Resolução/Recomendações

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR, Presidente da
COFIEX, em 28/12/2017, às 16:45.

r-..:::-.i"i:-:E~lt'41Z=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir],
informando o código verificador 5160168 e o código CRC 5EB9F4C9.
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 110, DE 2018
(nº 630/2018, na origem)
Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Pará e o New
Development Bank - NDB, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
"Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará".

AUTORIA: Presidência da República
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Mensagem no 630

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 US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões dólares
dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Pará e o New
Development Bank - NDB, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa
Municípios Sustentáveis do Estado Pará”, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Brasília, 12 de novembro de 2018.
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EM nº 00118/2018 MF
Brasília, 25 de Setembro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará requereu a este Ministério a
garantia da República Federativa do Brasil para contratação de operação de crédito externo a ser
celebrada com o New Development Bank - NDB, no valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará”.
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 9.075, de 6 de junho de
2017, e o Mutuário efetuou o Registro da operação junto ao 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, manifestando-se
favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação
de crédito, desde que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificada a
adimplência do Ente com a União e suas entidades controladas, o cumprimento substancial das
condições de primeiro desembolso, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia.
5.
A Secretaria do Tesouro Nacional analisou ainda as informações referentes à capacidade
de pagamento do Ente e o Estado foi classificado na categoria B, elegível, portanto, à concessão da
garantia da União.
6.
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, bem como da
manutenção da tutela provisória proferida nos autos da ACO 3133 em favor do Estado.
7.
Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o envio de
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
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Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Eduardo Refinetti Guardia
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Aviso no 550 - C. Civil.
Em 12 de novembro de 2018.

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 US$ 50,000,000.00
(cinquenta milhões dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do
Estado do Pará e o New Development Bank - NDB, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Programa Municípios Sustentáveis do Estado Pará” .
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal, Financeira e Societária
Coordenação-Geral de Operações Financeiras Externas da União

PARECER SEI Nº 124/2018/COF/PGACFFS/PGFN-MF

Operação de crédito externo a ser celebrada entre o
Estado do Pará e o New Development Bank - NDB,
com a garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), de principal,
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial
do "Programa Municípios Sustentáveis do Estado do
Pará". 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 n 2 1.312, de 1974; DL nº 147, de 1967; Lei
Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000;
Resoluções do Senado Federal n2s 48, de 2007, e 43,
de 2001, ambas com alterações.
Processo nº 17944.101798/2018-96

I

1.
Vem à analise da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN a anexa proposta de
celebração de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, para exame e
parecer da minuta contratual que antecede à análise autorizativa do Senado Federal de que trata oart. 52,
inciso V, da Constituição da República, com as seguintes características:

MUTUÁRIO: Estado do Pará;
MUTUANTE: New Development Bank - NDB;
GARANTIDOR: República Federativa do Brasil;
NATUREZA DA OPERAÇÃO: empréstimo externo;
VALOR: até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal;
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2.
Juridicamente, importa observar que o pronunciamento desta PGFN restringe-se tão-somente aos
aspectos jurídicos extrínsecos da garantia da União. As formalidades prévias à contratação são aquelas
prescritas na Constituição Federal; no Decreto-Lei n 2 1.312, de 15 de fevereiro de 1974; na Lei
Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000; na versão atualizada das Resoluções do Senado Federal n 2 43,
consolidada e republicada em 10 de abril de 2002, e n 2 48, de 21 de dezembro de 2007; na Portaria n 2 497,
de !27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria n 2 650, de 12 de outubro de 1992, ambas do então Ministro
da!Economia, Fazenda e Planejamento, e Portaria MF nº 151, de 12 de abril de 2018, como se acham em
vigor, e nos demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes. Tais requisitos, conforme se constata
nos parágrafos seguintes, foram obedecidos.

II

Análises da STN

3.
A Secretaria do Tesouro Nacional- STN emitiu o Parecer SEI N 2
340/2018/COPEM/SURIN/STN/MF, de 23 de agosto de 2018 (SEI 1037391), onde consta:
(a)jverificação dos limites previstos nas Resoluções n 2 40 e 43, ambas de 2001, do Senado Federal;
(b )! análise dos requisitos legais e normativos referentes à concessão da garantia da União.

4. i
No tocante à verificação dos limites e condições de endividamento constantes dos incisos I, II e III
do jart. 7º da Resolução nº 43/2001, e em conformidade com a Portaria STN n 2 151 , de 12 de abril de 2018,
estabeleceu a STN o prazo de 270 dias, contados a partir de 23/08/2018, para validade da análise (Item 96 do
Parecer COPEM/STN nº 340/2018).

5.
Segundo informa a STN no supra mencionado Parecer, item 2, o Chefe do Poder Executivo do
Ente prestou informações e apresentou comprovações por meio documental e por meio de formulário
ele~rônico, mediante o Sistema de Análise de Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União,
Estados e Municípios - SADIPEM, de que trata a Portaria n 2 9/2017, da Secretaria do Tesouro Nacional.
1

6.
O mencionado Parecer SEI N 2 340/2018 apresenta conclusão favorável à concessão da garantia
da União e informa que o Ente cumpre os requisitos para a concessão de garantia da União. Condiciona, no
entanto, à garantia da União:
a. ao cumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso;
b. à verificação, pelo Ministério da Fazenda, do disposto no § 5° do art. 1º da Portaria MF nº
151, de 12/04/2018; e
c. à formalização do respectivo contrato de contragarantia.
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7.
Conforme consignado pela STN na Nota Técnica nº 73/2018/GEAFI
V/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 05/07/2018 (SEI 1004214, fls. 2-11), a capacidade de pagamento do
Ente foi classificada em "B", de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria MF nº 501, de 23 de
novembro de 2017. Informou, ainda, no item 4 7 do Parecer SEI Nº 340/2018, que a Coordenação-Geral de
Operações da Dívida Pública - CODIP manifestou-se favoravelmente quanto ao custo da operação,
conforme informado no Memorando SEI nº 83/2018/GEOPE/CODIP/SUDIP/STN/MF-DF, de 06/08/2018
(SEI 0975668, fls. 3-4), para verificação do atendimento ao art. 9º da Portaria MF nº 501/2007, concluindo
aquela Secretaria no item 87 do seu Parecer que, a operação de crédito pleiteada é elegível para concessão de
garantia da União, nos termos da deliberação da 5º Reunião Extraordinária do Grupo Técnico de Entes
Subnacionais do Comitê de Garantias da STN.

8.
Foi recomendada a obtenção de financiamento externo para o projeto pela Comissão de
Financiamentos Externos - COFIEX, de que trata o Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, mediante a
Resolução nº 01/0128 (SEI 0416376) de 20 de dezembro 2017, firmada pelo Presidente da COFIEX em 28
de dezembro de 2017.

Existência de autorizªção legislativa [!.ara a contratação de o[!.eração de crédito externo e oferta de
contragarantia à garantia a ser [!.restada [!.ela União

9.
Conforme análise realizada pela Coordenação-Geral de Haveres Financeiros - COAFI/STN, e
informada à Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios - COPEM/STN mediante
o Memorando SEI nº 51/2018/GECEM I/COAFI/SURIN/STN/MF'-DF, de 15/08/2018 (SEI 1020656, fls : 28), as contragarantias oferecidas pelo Ente (Lei nº 8.574, de 14 de dezembro de 2017, SEI 0393908) são
consideradas suficientes para ressarcir a União, caso esta venha a honrar compromisso na condição de
garantidora da operação. A mencionada Lei autoriza o Poder Executivo do Estado 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 II, da Constituição Federal, nos termos do§ 4º, do art. 167da mesma Carta,
bem como outras garantias em direito admitidas.
1O.
Em cumprimento ao art. 40, § 1º, da LRF, o Ente deverá assinar contrato de contragarantia com a
União previamente à concessão da garantia.

Previsão no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária

11.
Consta do processo a Declaração do Chefe do Poder Executivo, assinada digitalmente no
SADIPEM, em 10.08.2018 (SEI 1001751, fls. 1-34), informando que a operação está inserida no Plano
Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 2016-2019, estabelecido pela Lei estadual nº 8.335, de
29/12/2015. A declaração citada informa ainda que constam da Lei estadual nº 8.587, de 28/12/2017, que
estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2018, dotações necessárias e suficientes para a
execução do Programa em tela, quanto ao ingresso dos recursos, ao pagamento dos encargos e ao aporte de

contrapartj da
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12.
A supramencionada Declaração informa, ainda, que constam da Lei Estadual nº 8.587, de
28/12/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2018, dotações necessárias e
suficientes para a execução do Programa em tela.

Situação de adimJ!.lência do Ente em relação ao garantidor e Regularidade quanto ao J!_agamento de
J!_recatórios

1J.
A situação de adimplência do Estado, bem como a regularidade quanto ao pagamento de
precatórios deverá estar comprovada por ocasião da análise jurídica para fim de assinatura do contrato,
conforme determina o art. 25, IV, a, e/e art. 40, §22, da LRF e o art. 10, §42, da Resolução n2 48, de 2001.
Certidão do Tribunal de Contas do Ente

141.
O Ente apresentou, na forma do art. 21 da Resolução nº 43/2001, do Senado, Certidão do
Tribunal de Contas do Estado do Pará em que atesta:

a) quanto ao último exercício analisado (2015): relativamente à LRF, o cumprimento dos arts. 11
(cumprimento das competências tributárias), 23 (limites de despesa com pessoal), 33 (operações de crédito
com instituições financeiras), 37 (operações vedadas), 52 (publicações do RREO), 55, §2º (publicações do
RGF) da LRF; o atendimento aos arts. 198 § 2º (limite de Saúde), 212 (limite de Educação) e art. 167, III da
Cl1 (Regra de Ouro);

b) ;quanto aos exercícios não analisados (2016 e 2017): relativamente à LRF, o cumprimento dos arts. 23
(litnites de despesa com pessoal), 52 (publicações do RREO) e 55, §2º(publicações do RGF) da LRF; o
at~ndimento aos arts. 198 § 2° (limite de Saúde), 212 (limite de Educação) e 167, III (Regra de Ouro) da CF;
1

c) relativamente ao cumprimento do art. 11 (cumprimento das competências tributárias) o Tribunal de Contas
do iEstado do Pará certificou que as receitas próprias do Estado, realizadas nos exercícios de 2015, 2016,
20 jl 7 e 2018 refletem o desempenho do Estado na arrecadação de tributos de sua competência; e
!

i

d) quanto ao exercício em curso (2018), relativamente à LRF, conforme dados e informações apresentados
nojRelatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO -2º bimestre de 2018, o Estado do Pará atende
aoldeterminado nos seguintes artigos: 12, §2º (Limite das receitas de Operações de Crédito em Relação às
despesas de capital); 23 (Despesas com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida no Exercício de
2017); 11, 12, 13 e 14 (Pleno exercício da competência tributária); 51 e 52 (RREO, 2º bimestre de 2018); e
55, §2º da LRF (publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal).

15,

No entanto, com relação às despesas com pessoal (art. 23 da LRF), esclareceu a STN que:

"18. Relativamente às despesas com pessoal, verificou-se na Certidão do Tribunal de
Contas do Estado do Pará (TCE-PA), de 14/06/2018 (SEI 0944336), que aquele órgão
segue a orientação disposta na Resolução nº 16.769/2003-TCE/PA (SEI 1035438), que
autoriza a exclusão do Im osto de Renda Retido na Fonte IRRF
Página 9 de 248

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

https://sei .fazenda .gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao _ origem=arvore_ visualizar&id _ documento= 1248076&i nfra_. . .

4/1 O

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

548

Quarta-feira

29/08/2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

SEI/MF - 1068454 - Parecer

pagamentos dos servidores estaduais do cômputo das despesas de pessoal. Dessa forma,
na referida certidão é atestado que, seguindo o contido na Resolução supracitada, os
poderes e Órgãos do Estado do Pará não extrapolaram os seus respectivos limites
máximos para gastos com pessoal nos terceiros quadrimestres de 2015, 2016 e 2017, além
do 1º quadrimestre de 2018.
19. De outra forma, o Estado do Pará apresentou na aba "Declaração do Chefe do Poder
Executivo" do SADIPEM a apuração das despesas de pessoal do 1º quadrimestre de 2018
para cada poder e órgão (SEI 1001751,fls. 18-24) seguindo o disposto na LRF e no
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) da STN, onde as despesas com o IRRF são
consideradas na apuração da despesa de pessoal. Conforme essa apuração, a Assembleia
Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios descumpriram o limite máximo para
essa despesa em relação à RCL.
20. Adicionalmente, o Estado do Pará encaminhou quadros demonstrativos com as
despesas de pessoal dos Poderes e Órgãos, em posições quadrimestrais, desde o 2°
quadrimestre de 2016 até o 1º quadrimestre de 2018 (SEI 1001850), onde são
consideradas as despesas com o IRRF nas despesas de pessoal. Conforme esses quadros,
verifica-se que a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios
descumpriram o limite máximo dessa despesa em relação à RCL em todo referido
período, não atendendo, portanto, ao art. 23, combinado com o art. 66, ambos da LRF,
pois extrapolaram sistematicamente os limites de despesas com pessoal nos últimos seis
quadrimestres.
21. Assim, diante do descumprimento de limites de despesa com pessoal observado por
esta Secretaria e considerado que o exercício financeiro de 2018 é o último ano do
mandato dos Chefes do Poderes Executivo e Legislativo Estadual, em deve ser observado
o disposto no§ 4º do art. 23 da LRF, esta Secretaria entendeu serem aplicáveis ao Ente,
de forma imediata, as sanções previstas no § 3 ° do art. 2 3 da LRF:
"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art.20,
ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art.22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências
previstas nos§§ 3° e 4ºdo art.169 da Constituição.
§ 1 º No caso do inciso Ido§' 3° do art.169 da Constituição, o objetivo poderá ser
alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles
atribuídos.
§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos
vencimentos à nova carga horária.
§ 3 ° Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o
ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da
divida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.
§4º As restrições do§ 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal
exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de
Poder ou órgão referidos no art. 20.
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Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de
crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou
estadual por período igual ou superior a quatro trimestres." (Grifo nosso)
22. Tendo em vista a comunicação feita por esta STN acerca da impossibilidade em dar
prosseguimento à análise das operações de crédito em tramitação até que o Ente
Federativo comprovasse o cumprimento dos limites de pessoal, conforme determinado
pelo§ 3º do artigo 23 da LRF, este recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), obtendo
tutela provisória na Ação Cível Originária (ACO) 3.133, de 21/06/2018 (SEI 0949008jls.
3-50), em que o Ministro Relator Gilmar Mendes deferiu liminar nos seguintes termos:
"(..) defiro a tutela provisória, tão somente para que o descumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no que tange aos limites de gastos com pessoal, por parte da
Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não
configure empecilho à realização de operações de crédito que envolva o Estado do Pará.
Reforço que a concessão desta liminar não significa que a União deverá necessariamente
avalizar as operações, mas somente prosseguir na análise dos demais requisitos. "
23. Diante da decisão obtida a favor do Estado,foi realizada consulta à Advocacia Geral
da União (AGU), por intermédio do Oficio SEI nº 842/2018/COPEMISURINISTN-MF, de
26/06/2018 (SEI 1022085), solicitando o posicionamento daquele órgão jurídico quanto
ao alcance e a força executória dessa decisão.
24. A AGU, por sua vez, expediu o Parecer de Força Executória nº
98/2018/ASSSGCTISGCTIAGU, de 29/06/2018 (SEI 1022085 jl.5), com o seguinte
posicionamento em relação aos questionamentos realizados:
"4. Estes foram os contratos listados na petição inicial:
"O Estado do Pará está negociando 04 (quatro) contratos de empréstimo com os
seguintes agentes financeiros e respectivas quantias:
3. NDB -New Development Bank: US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares
americanos), correspondentes, nos dias de hoje, a R$ 188.500.000,00 (cento e oitenta e
oito milhões, quinhentos mil reais) - também para financiamento do Programa
Municípios Sustentáveis - componente Drenagem Pluvial e Pavimentação Urbana. O
empréstimo ... (ANEXO 03)
(..)

1O. Dito isso, passa-se à análise dos questionamentos específicos sobre o tema:
a) a liminar obtida pelo Estado do Pará na ACO 3133 alcança todas as operações de
crédito listadas no parágrafo 1 deste Oficio, bem como quaisquer outras operações que
vierem a ser pleiteadas pelo ente?
Em que pese a decisão em análise não tenha feito menção expressa às operações de
crédito as quais teria vigência, é certo que o pedido consignado na exordial vincula o
pedido aos contratos alí listados. Sendo assim, em atenção ao princípio da vinculação ao
pedido, tem-se que a liminar obtida pelo Estado do Pará alcança tão somente os
contratos referidos em sua petição inicial (transcritos no item 4 desta manifestação). De
outra forma, estar-se-ia diante de decisão extra petita.
b) considerando que foi detectada a extrapolação do limite de despesas com pessoal da
Assembleia Legislativa no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do titular do
referido órgão, a decisão liminar contida na A CO 313 3 também tem o condão de afastar
a aplicação do disposto no art. 23, § 4º da LRF?
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Por força da decisão em apreço, o ente central está impedido de aplicar as restrições
relativas ao descumprimento dos limites de gasto com pessoal, previstas no §3º do art. 23
da LRF, por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado do Pará. Não se tratou, destaque-se, do prazo para a eliminação do excedente de
gasto, mas apenas das restrições que decorrem do descumprimento do limite.
Sendo assim, embora o§ 4º do art. 23 da LC 101/2000 não tenha sido objeto do decisum,
é possível deduzir que, por decorrência lógica, tais restrições também não poderiam ser
impostas no caso de descumprimento do limite de gasto com pessoal por parte da
Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Município do Pará no primeiro
quadrimestre do último ano do mandato do titular do Poder Executivo do mesmo Estado.

( .. .)
12. Ante o exposto, concluo que a decisão liminar proferida na ação civil originária n º
3.133 tem força executória e deve ser cumprida nos termos deste parecer."
25. Assim, considerando que a operação de crédito com o NDB objeto deste Parecer se
encontra na relação das operações de crédito objeto da petição do Estado, esta se
encontra amparada pela decisão liminar proferida na ACO nº 3.133."

16.
A propósito, cumpre referir que, previamente à formalização da garantia da União, deverá ser
verificada a manutenção da tutela provisória proferida nos autos da ACO 3133/STF.

Declaração do che/f! do Poder Executivo do Ente quanto ao exercício não analisado e ao em curso

17.
Consta Declaração do Chefe do Poder Executivo no SADIPEM/STN (SEI 1001751, :fls. 19),
quanto às contas dos exercícios não analisados e o em curso, que o Ente cumpriu os requisitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, conforme determina o art. 21, IV, 'c', da Resolução n2 43 , do Senado Federal.

Limite de Restos a Pagar

18.
Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar, consoante
arts. 40, §2Q e 25, inciso IV, alínea c, ambos da LRF, combinados com o disposto na alínea c do inciso II do
art. 10 da RSF nQ 48/2007, do Senado Federal, segundo Declaração do Chefe do Poder Executivo (SEI
10017 51, :fl. 23 ), o Ente não contrairá, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito (item 32 do supramencionado
Parecer SEI NQ 340/2018/COPEM/SURIN/STN/MF).

Limite de Parcerias Público-Privadas

19.
Informou a STN (item 39 de seu parecer) que, conforme declaração do Chefe do Poder
Executivo no SADIPEM o Ente não tem contrato na modalidade Parceria Público-Privada.
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Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Ente

20.
A Procuradoria-Geral do Estado emitiu Parecer 323/2018-PGE, de 13 de agosto de 2018 (SEI
1056712 e 1056720), para fim do disposto na Portaria MEFP nº 497, de 1990, alterada pela Portaria MEFP
nº 650, de 1º de outubro de 1992, em que conclui pela validade e exigibilidade das obrigações constantes da
minuta contratual.

Registro da Op_eração no Banco Central do Brasil

21.
A Secretaria do Tesouro Nacional informou, no item 46 do citado Parecer SEI Nº
340/2018/COPEM/SURIN/STN/MF (SEI 1037391), ter verificado que a operação de crédito sob análise está
inscrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Eletrônico (ROF), do Banco Central
dolBrasil-BACEN, sob o número TA835027 (SEI 1029767).

III

221
O empréstimo será concedido pelo New Development Bank- NDB, organismo multilareral do
qual a República Federativa do Brasil faz parte, sendo certo que na respectiva minuta contratual foram
es~ipuladas as cláusulas usuais de tais operações (minutas contratuais SEI 0915497, 0915501, 0915509,
09 ~5512).

23 l
Foi, no mais, observado o disposto no art. 82, da Resolução n 2 48/2007, do Senado Federal, que
veda disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária
à q:onstituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos.

24l
O mutuário é o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, a quem incumbe
pr:(tticar os atos de natureza financeira previstos contratualmente. Compete-lhe, ainda, fazer constar,
opprtunamente, em suas propostas orçamentárias, os recursos necessários ao pagamento dos compromissos
assumidos.

25,
A concessão da garantia da União para a operação de crédito em exame depende de autorização
do! Senado Federal, nos termos do disposto no art. 52, inciso V da Constituição Federal, pelo que se propõe o
encaminhamento do assunto à consideração do Senhor Ministro da Fazenda para que, entendendo cabível,
encaminhe a matéria para exame e final pronunciamento do Senado Federal, sob a ressalva de que,
previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, sejam tomadas as seguintes providências: (a)
comprovação do atendimento das condições prévias ao primeiro desembolso; (b) verificação, pelo Ministério
dalFazenda, do disposto no § 5º do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018; (c) formalização do contrato
dei contragarantia e (d) verificação da manutenção da tutela provisória proferida nos autos da ACO 3133 em
favor do Estado.
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Documento assinado eletronicamente
FABIANI FADEL BORIN
Procuradora da Fazenda Nacional

De acordo. À aprovação da Senhora Procuradora-Geral de Consultoria Fiscal e Financeira.

Documento assinado eletronicamente
MAURICIO CARDOSO OLIVA
Coordenador-Geral

De acordo. Ao Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

Documento assinado eletronicamente
ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal e Financeira

Aprovo o parecer. À Secretaria-Executiva deste Ministério para posterior encaminhamento ao Gabinete do
Senhor Ministro da Fazenda.

Documento assinado eletronicamente
FABRICIO DA SOLLER
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

1.
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em 27/08/2018, às 19:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

e_ _ _ _ _. ,

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Lima Vieira Bittencourt, Procurador(a) da
Fazenda Nacional, em 28/08/2018, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Maurício Cardoso Oliva, Coordenador(a)-Geral de

c-----.,JI'

_____

..,

Operações Financeiras Externas da União, em 28/08/2018, às 16:22, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabrício da Soller, Procurador(a)-Geral da Fazenda
Nacional, em 28/08/2018, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 62,
§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

if:::i~--~--r:,

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
: httR://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo.RhR?
..-............
d~;dt
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 1068454 e
o código CRC 8330D7C0.

~-~!:'1'1ii:1·~~

SEI nº 1068454

Referência: Processo nº 17944.1O1798/2018-96
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ULTIMA PAGINA
SISBACEN EMFTN/ HOYIU
S I
S C O M E X
17/08/18 15:17
TRANSACAO PCEX770 ANALISE/EFETIVACAO DE OPER. FINANC. PENDENTES
MCEX7702
------------------ PCEX7702 - REGISTRO DE DADOS DE REFERENCIA

NUM. OPERACAO /
(C.G.C./C.P.F.)
TA835027
050548610001-76

Marque com:

TIPO OPERACAO /
NOME DO IMPORTADOR

VALOR

FINANCIADO

3611
L CRED BID/BIRD/FONPL
GOVERNO DO ESTADO DO PARA

50.000.000,00

'C' P/ CONSULTA

------------------------------------------------------------------------------ENTER=SEGUE
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17/08/2018 15:17

MCEX577A
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
PCEX577A - CARACTERISTICAS GERAIS--------------------NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018
CONCLUIDO
L CRED BID/BIRD/FONP
1. MODALIDADE DA OPERACAO: 3611
DOLAR DOS EUA
2. MOEDA DE REGISTRO ..... : 220
50000000,00
3. VALOR DA OPERACAO ..... :
CERT. AVERBACAO:
4. JUROS (S/N) ........... s

TRANSACAO PCEX770

5. ENCAI'1.GOS (S/N) . . . . . . . . :
6. TITUriARES:
b) TIPO
a) CADEMP

s

CA/AP/CR ORIGEM:
e) VLR PARTICIPACAO

102 DEV ESTADO/MUNICIPIO
41193
GOVERNO DO ESTADO DO PARA
650149
208 ORGAN INTERN CREDOR
NEW DEVELOPMENT BANK
40967
300 GARANT REPUBLICA

d) DETALHAR

50000000,00
50000000,00

RFB - MIN. DA FAZENDA - SECR. DO TESOURO NAC.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opcao: 'X' em 'd'-mostra titular
ENTRA=SEGUE
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MCEX577B

-------------------- PCEX577B - CARACTERISTICAS DO PRINCIPAL------------------

NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09082018
CONCLUIDO
07.OBJETO DO FINANCIAMENTO
a) BENS . . . . . . . . . . :
e) SEGURO CREDITO:
e) ALUGUEL BASICO:
08. VLR. ANTECIPADO ....... :
a) DT.PAGAMENTO.:
09.VLR. A VISTA .. :
a) DT.PAGAMENTO.:
10. VLR. FINANCIADO:
a) NUM.PARCELAS:
24
e) CARENCIA .... :
54
e) INIC.CONTAGEM:
g) VLR.PARCELA .... :
h) MULTIPLICADOR .. :
11.VLR.RESIDUAL .... :

b) TECNOLOGIA/SERV.:
d) INGRESSO MOEDA .. :

50000000,00

b) CONDICAO:

b) CONDICAO:
50000000,00
(vezes)
b) PERIODICIDADE. :
6 (meses)
(meses)
d) PRAZO ......... :
192 (meses)
(ddmmaaaa)
f) CONDICAO: 10090 ASSINATURA CONTRATO
i) BASE .... :

12.MEIO DE PAGAMENTO .... : 2
( Informe 'SIM' para expandir o esquema de pagamento de principal

MOEDA
__ )

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
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17/08/2018 15:18
S I S C O M E X
MCEX577C
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
PCEX577C - CARACTERISTICAS DE JUROS -------------------NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018
CONCLUIDO

13. PERIODO DE JUROS . . . . . . . . . : 01
14. PRAZO VALIDADE DO PERIODO:
192
15. FORMA DE PAGAMENTO ....... : P
16 CONDICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . : 10090

Abrir proximo periodo :

(S=sim,N=nao)

(meses)
(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO)
ASSINATURA CONTRATO

17. OI.INICIO CONTAGEM ....... :
MOEDA
18 MEIO PAGAMENTO . . . . . . . . . . . : 2
19. PERIODICIDADE . . . . . . . . . . . . : 6
20. TAXA FIXA . . . . . . . . . . . . . . . . :
O, 0000 (00,0000)
21. TAXA VARIAVEL . . . . . . . . . . . . :
a) TAXA
2392 LIBOR-USS-6 MESES

% ao ano

b) SPREAD
+ 1,1000

e) DETALHAR (x)

d) CRITERIO DE SELECAO . . . . . . . . . :
ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
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TRANSACAO PCEX770
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
--------------------- PCEX577C
CARACTERISTICAS DE JUROS

17/08/2018 15:18
MCEX577C
--------------------

NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018
CONCLUIDO
13.
14.
15.
16.
17.

PERIODO DE JUROS ......... : 01
PRAZO VALIDADE DO PERIODO:
192
FORMA DE PAGAMENTO ....... : P
CONDICAO ................. : 10090
DT.INICIO CONTAGEM ....... :

18.
19.
20.
21.

MEIO PAGAMENTO ...........
PERIODICIDADE ............
TAXA FIXA ................
TAXA VARIAVEL ............
a) TAXA

: 2
: 6
: O
:

Abrir proximo período :
(S=sim,N=nao)
(meses)
(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO)
ASSINATURA CONTRATO
MOEDA
0000

(00, 0000) % ao ano
b) SPREAD

e) DETALHAR (x)

-------------------------------------------------------------------------------

JUSTIFICATIVA DA TAXA 2392
TAXA DE JUROS BASEADA NA LIBOR SEMESTRAL MAIS 1.1% A.A. SOBRE O SALDO
DEVEDOR DO EMPRÉSTIMO.

------------------------------------------------------------------------------PF3/15=RETORNA
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S I S C O M E X
SISBACEN EMFTN/HOYIU
TRANSACAO PCEX770
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577D
--~------------------ PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS-----------------NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018
CONCLUIDO

23.ENCARGO ..............
24.COD.ENCARGO ..........
25.VLR FIXO .............
26.PERCENTUAL ...........
27.BASE .................

: 1
: 1020
JUROS DE MORA
:
:
2,0000
: 10070 - OUTROS - DETALHAR
PERIODICAMENTE
7
28 CONDICAO DE PAGAMENTO:
(DDMMAAAA)
29 DATA DE PAGAMENTO .... :
30.PERIODICIDADE ........ :
1
31.NUM.PARCELAS ......... :
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO:
OS JUROS DE MORA SERÁ DE 2% A.A. ACIMA DOS JUROS ESTABELECIDOS NO CONT
RATO DE EMPRÉSTIMO.

--,---------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
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REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

17/08/2018 15:19
MCEX577D
--------------------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS-----------------NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018
CONCLUI DO

23.ENCARGO . . . . . . . . . . . . . . : 2
24.COD.ENCARGO .......... : 1000
25.VLR FIXO . . . . . . . . . . . . . :
26.PERCENTUAL ........... :

COMISSAO DE COMPROMI

0,2500

27.BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . : 10000 SALDO NAO DESEMBOLSA
28.CONDICAO DE PAGAMENTO:
7
PERIODICAMENTE
29.DATA DE PAGAMENTO .... :
(DDMMAAAA)
30.PERIODICIDADE ........ :
6
4
31.NUM.PARCELAS ......... :
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO:
12M ASS CONTR, EM 15% DO EMPR MENOS DESEMB; 24M ASS CONTR, EM 45% DO E
MPRE MENOS DESEN, 36M ASS CONTR, EM 85% DO EMPR MENOS DESEN; 48M E DEP
OIS DISSO, NO VALOR TOTAL NÃO DESEMBOLSADO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

ENTRA=SEGUE
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17/08/2018 15:19
S I S C O M E X
SISBACEN EMFTN/HOYIU
MCEX577D
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
TRANSACAO PCEX770
--------------------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS-----------------NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018
CONCLUI DO

23. ENCARGO . . . . . . . . . . . . . .
24.COD.ENCARGO ..........
25 .VLR FIXO . . . . . . . . . . . . .
26.PERCENTUAL ...........
27.BASE . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 3
OUTROS ENCARGOS
: 5000
:
:
0,2500
: 10015
VALOR TOTAL DA OPERA
PAGAMENTO UNICO
5
28.CONDICAO DE PAGAMENTO:
(DDMMAAAA)
29 .DATA DE PAGAMENTO .... :
30JPERIODICIDADE ........ :
31.INUM.PARCELAS ......... :
1
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO:
A COMISSÃO DE FINANCIAMENTO SERÁ PAGA EM UMA SÓ PARCELA DE 0.25% DO MO
NTANTE TOTAL DO CONTRATO.

-- ---------------------------------------------------------------------------F3=RETORNA
F12=ENCERRA
F6=MENU
F9=TRANSACAO
ENTRA=SEGUE
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S I S C O M E X
17/08/2018 15:20
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577J
PCEX577J REGISTRO DE DADOS COMPLEMENTARES
-----------

NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018
CONCLUIDO
54.INFORMACOES COMPLEMENTARES:
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS. OBJETIVO: CONTRIB
UIR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA EM MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ. EXECUTOR: CASA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADA
PELA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP. BASE LEGAL: LEI 4.13
1/1962 E RESOLUÇÃO 3.844/2010. LEI AUTORIZATIVA NNQ 8.574 DE 14/12/17.
55.DADOS DE IMPOSTO DE RENDA:
a)RESPONSABILIDADE .. : 4
(l=CREDOR, 2=DEVEDOR, 3=AMBOS, 4=ISENTO)
ATENCAO: OBSERVAR O ART.880,DO DECRETO NR. 3.000,DE 26.03.1999, SOBRE REMESSA DE RENDIMENTOS PARA FORA DO PAIS.
56.DADOS DO RESPONSAVEL PELA OPERACAO - PELO DEVEDOR
NOME.: SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE
CPF .. : 1430904291
CARGO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
TELEFONE: ( 091 ) 32145570
E-MAIL: CASACIVIL@PALACIO.PA.GOV.BR
-------------------------------------------------------------------------------

ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
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17/08/2018 15:20
S I S C O M E X
SISBACEN EMFTN/HOYIU
MCEX577R
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
TRANSACAO PCEX770
-------------- PCEX577X - REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
--------------EXIBIR EVENTOS:
OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018
CONCLUIDO
CONTRATO CAMBIO SITUACAO
TIPO DE EVENTOS
x 4001 MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA

MARQUE SUA OPCAO COM 'X' PARA DETALHAR
---- -------------------------------------------------------- PAG.
1
F3=RETORNA
F12=ENCERRA
F9=TRANSACAO
F6=MENU
ENTRA=SEGUE
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SIS COM E X
17/08/2018 15:20
ANALISE/EFETIVACAO DE OPER. FINANCEIRAS
PCEX577X

--------------------------------

DADOS DE EVENTOS

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

OPERACAO: TA835027 DE: CONCLUIDO
TIPO DO EVENTO .......... : 4001 - MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA
DATA DO EVENTO .......... : 8 /
8 / 2018
VALOR .. : 50000000,00
DESCRICAO DO EVENTO:
MANIFESTAÇÃO POSITIVA DO CREDOR NDB-NEW DEVELOPMENT BANK, QUANTO A NEG
OCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/ LINHA DE CRÉDITO JUNTO AO DEVEDOR GOVERNO DOES
TADO DO PARÁNO VALOR DE USD 50.000.000.00 (CINQUENTA MILHÕES DE DÓLARE
S AMERICANOS) POR MEIO DA ASSINATURA DE CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS. OBJETIVO: CONTRIB
UIR PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA EM MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ. EXECUTOR: CASA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADA
PELA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP. BASE LEGAL: LEI 4.13
1/1962 E RESOLUÇÃO 3.844/2010. LEI AUTORIZATIVA NNº 8.574 DE 14/12/17.

RESPONSAVEL PELO EVENTO.: SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
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L CRED BID/BIRD/FONP

2. MOEDA DE REGISTRO ..... : 220

DOLAR DOS EUA

3. VALOR DA OPERACAO ..... :
4. JUROS (S/N) . . . . . . . . . . : S

41193
GOVERNO DO E
650149
NEW DEVELOPM
40967
RFB - MIN. D

565

17/08/2018 15:29
S I
S C O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577A
PCEX577A - CARACTERISTICAS GERAIS--------------------NUMERO DA OPERACAO: TA835027 DE: 09/08/2018

1. MODALIDADE DA OPERACAO: 3611

5. ENCARGOS (S/N)
6. TITULARES:
b)
a) CADEMP

Quarta-feira

CONCLUIDO

50000000,00
CERT. AVERBACAO:

CPF/CGC ... : 31256965000173
COD.CADEMP: 650149
NOME: NEW DEVELOPMENT BANK
ENDERECO: 333 LUJIAZUI RING ROAD
CIDADE .. : 30410
PAIS .... : 1600

SHANGHAI
CHINA, REPUBLICA POPU

ESTADO:
CEP .. :

ENDEREC. POSTAL EXTERIOR.: 200120
TELEFAX:
TELEFONE: 80211818
NATUREZA JURIDICA: 52
RAMO ATIVIDADE: 64999
F3=RETORNA

ENTRA=SEGUE
ENTRA=SEGUE
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SEI/MF - 1037391 - Parecer
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais

Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

PARECER SEI Nº 34012018/COPEM/SURIN/STN-MF

Operação contratual externa (com garantia da União) entre o Estado do Pará e o New
Development Bank, no valor de US$ 50.000.000,00.
Recursos destinados ao financiamento do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do
Pará.
VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES E CONCESSÃO DE GARANTIA DA
UNIÃO
Processo SEI nº 17944.1O179812018-96
I. RELATÓRIO
1. Trata o presente parecer da solicitação feita pelo Estado do Pará para a verificação do cumprimento dos limites e condições necessários à contratação de operação de crédito com o
New Development Bank - NDB e de pedido de concessão de garantia da União, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da
Resolução do Senado Federal nº 43/2001 (RSF) nº 43/2001 e da Resolução do Senado Federal nº 48/2007 (RSF) nº 48/2007, com as seguintes características (SEI 1001751 fls 1-2,8,10
e 26; e SEI 0915497 tl 3):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor da operação: US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos EUA);
Destinação dos recursos: Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará;
Juros: Taxa Libor Semestral mais a taxa fixa de 1, 1% a.a.;
Atualização monetária: Variação cambial;
Liberação: US$ 15.000.000,00 em 2018; US$ 20.000.000,00 em 2019; US$ 10.000.000,00 em 2020; e US$ 5.000.000,00 em 2021;
Contrapartida: US$ 1.250.000,00 em 2018; US$ 6.875.000,00 em 2019; US$ 3.125.000,00 em 2020; e US$ 1.250.000,00 em 2021;
Prazo total: 192 (cento e noventa e dois) meses;
Prazo de carência: 54 (cinquenta e quatro) meses;
Prazo de amortização: 138 (cento e trinta e oito) meses;
Lei(s) autorizadora(s): Lei nº 8.574, de 14/ 12/2017;
Demais encargos e comissões: Comissão de Compromisso (Commitment Charge) de 0,25% a.a. aplicado nos seguintes termos: i) l 2(doze) meses após a assinatura do contrato
de empréstimo, sobre o valor de 15% (quinze por cento) do valor do empréstimo menos o montante desembolsado; ii) 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de
empréstimo, sobre o valor de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do empréstimo menos o montante desembolsado; iii) 36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato
de empréstimo, sobre o valor de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo menos o montante desembolsado; e iv) 48 (quarenta e oito) meses e depois disso, sobre o
valor total não desembolsado do contrato de empréstimo; Comissão de Financiamento (Front-endfee) de 0,25% a.a. sobre o montante do empréstimo; e juros de mora de 2,0%
a.a. acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo negociado .

2. Por intennédio do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADJPEM), de que trata a Portaria nº 9/2017, da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), foram submetidas a esta STN informações para comprovação do contido nos arts. 21 a 25 da RSF nº 43/2001 , sob a forma de .formulário
eletrônico disponibilizado ao Ente no SADIPEM, assinado em 10/08/2018, pelo Chefe do Poder Executivo do Ente da Federação (SEI 1001751). Os seguintes documentos foram
enviados eletronicamente como documentos anexos no SADIPEM: a. Lei Autorizadora (SEI 0393908); b. Parecer do Órgão Juridico (SEI 1001916); e. Parecer do Órgão Técnico (SEI
1001976); d. Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (SEI 0944336); e Quadros de Despesas com Pessoal (SEI 1001850).
II. VERIFICAÇÃO DE LIMITES E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
3. O ente interessado, em cumprimento do disposto no§ 1º do art. 32 , da LRF, bem como do inciso I, do art. 21, da RSF nº 43/2001, encaminhou Parecer do Órgão Técnico (SEI
1001976), em que atestou a relação custo-benefício e o interesse econômico social da operação. A propósito, conforme a Nota nº 436/2013 " STN/COPEM, de 13/6/2013 (SEI
1034685), é possível entender demonstrada a relação custo-beneficio nos pareceres técnicos que apresentem os benefícios de forma qualitativa.
4. O ente interessado, em cumprimento do disposto no§ !º do art. 32, da LRF, bem como do inciso!, do art. 21, da RSF nº 43/2001, mediante o Parecer do Órgão Jurídico (SEI
1001916) e Declaração do Chefe do Poder Executivo efetuada no SADIPEM (SEI 1001751 fls. 18-24), atestou que cumpre os requisitos para contratação do empréstimo e concessão da
garantia da União prescritos na citada Resolução e na Lei Complementar nº 101 /2000. Ademais, a comprovação do cumprimento do inciso li do§ 1° do art. 32 da LRF foi realizada por
meio dos citados Parecer Jurídico e Declaração do Chefe do Poder Executivo, atestando a inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da operação pleiteada.
5.
De acordo com as disposições sobre a matéria, constantes das RSF nºs 40/2001 e 43/2001, foram verificados os seguintes limites quantitativos, considerando-se o valor e os
dispêndios da operação sob exame:
a. Llmlte referente ao art. 6°, § l º. Inciso [ da RSF nº 43/2001 - receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital - exercício anterior. Enquadrado, confonne

quadro abaixo:

·Exercício anterior
_.,

1

-----

]

---Despesas de capital executadas do exercício anterior (SEI 0941393 fl.3)

-1.621.343.310,721
1

"Inciso [ - Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,0~
1

O,Oj

"Inciso li - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"
1
"Inciso III - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,0~
1

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada

1.621.343.31~

·-

1

Receitas de operações de crédito do exercício anterior (SEI 0941393 fl.2)

342 .600. 770,90

ARO, contratada e não paga, do exercício anterior
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b. Limite referente ao art. 6º, § ]º, Inciso II da RSF nº 43/2001 - receitas de operações de crédito em relação às despesas de capital - exercício corrente. Enqnadrado, conforme
quadro abaixo:

!Exercício corrente

2.872.325.810,601

Despesas de capital previstas no orçamento (SEI 1030784)
1

º·º~

"Inciso I - Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"
1

0,00

"Inciso II - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

2.872.325.810,601

!Despesa de capital do exercício ajustadas
1

1.495.542.955,95

Liberações de crédito já programadas (SEI 1026677 fl. 30)

57.837.000,00

da operação pleiteada (SEI 1026677 fl.30)

1.553.379.955,95

~iberações ajustadas

c. 'Limite referente ao art. 7º, Inciso Ida RSF nº 43/2001 - montante global das operações realizadas em um exercício financeiro (MGA) em relação à receita corrente líquida
(RCL). Enquadrado, conforme quadro abaixo:

l]J
\ 20~8

Desembolso Anual (R$)
1

Projeção da RCL (R$)

Percentual do limite de endividamento(%)

MGA/RCL(¾)

Liberações programadas

Operação pleiteada

1.495._

18.437.980.752,7{

8,42

52,6(,

4,9i

31,0<

10,38

1

- ---

·--

77.116.000,0oi

U.JV .UJ

38.558.000,00

275.702.670,5S

l 8.922 . l 58.462,7S

l,6{

20~1
!

19.279.000,00

41.131.282,7(

19.168.994.557, 19

0,3:

20~2

0,0(

[ 20J ~

\ 20~0

--

--·

57_-·-

1

O•

O•-

i

I

-

.... ... ···-··- .. -··--·

!

1,9,

--

12. 152.86 1,32

-·- -·

-·

···--··-···

-···

0,0(

19.419 .050.5 83,2(

--·------. ·-·--···--···

-

··-· ..._,____..... ···--

··0,39

-···

u •--•••••-••---••••••••-•••

·······-·······-·-·····-

---·-··-·-·-·--·-----····

• Pro!eção da RCL pela taxa média de /,30448 I 700% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.
d .lLimite referente ao art. 7° Inciso II da RSF nº 43/200 I - comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos (CAED) em relação à RCL. Enquadrado,
!conforme quadro abaixo:
j

Comprometimento Anual (R$)
Projeção da RCL (R$)
Operação pleiteada

2019

2022

2023

597.862.502,01

18.437.980.752,7

3,25

675.918.063,21

18.678.500.837,5

3,65

18.922.158.462,7

3,39

3,23

7.663.629,41

610.885.824,4

19.168.994.557,1

7.723.415,10

635.606.471,7

19.419.050.583,21

646.649.040,43

l 9.672368.544:43.II

23.514.69

22.871.076,00
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~o25

22.227.458,081

555.460.017,7

20.188.961.032,5'

2026

21.583.840,15

524.760.579,1(

20.452.322.334,6:

2,67

2027

20.940.222,23

434.902.885,3(

20.719.119.136,7I

2,2(

20.296.604,31

375.247.779,53

20.989.396.254,2'

1,88

19.652.986,31

362.741.739,12

21.263.199.087,3:

1,8(

l 9.009.368,4f

346.042.565,57

21.540.573.628,2'.

1,69

18.414.768,35

320.296.031,58

2 l .821.566.469,31

1,5'

2032

17.722.132,61

301.794.997,05

22.106.224.810,5'

1,45

2033

17.078.514,61

245 .959.108,15

22.394.596.467,7;

1,17

236.622.076,3 1

22.686. 729.880,41

1, 12

2029

2,~61

---

[~:~~-

8
1
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··-

2034

16.434.896,6'1

Média até 2027 •

3,20

..,-

···--

·--·

Percentual do Limite de Endividamento até 2027 •

27,85

Média até o término da operação

2,51

-·
Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação .

1

21,84

··- ···--··

* Projeção da RCL pela taxa média de l,304481700% de crescimento do PIB nos últimos 8 anos.
e. Limite referente ao art. 7º, Inciso Ili da RSF nº 43/2001 - relação entre a Dívída Consolidada Líquida (DCL) e a RCL. Enquadrado, conforme quadro abaixo:

te~e:~~

JI

Corrente Líquida (RCL)

~ivida Consolidada Líquida (DCL)

18.292.019.688,6~

341.974.940,88

1
K)pcrações de credito contratadas autorizadas e cm tramitação

2.675.366.996,25

!Valor da operação pleiteada

192.790.000,0~
--

~

·----·----·-.......

1

[

!Saldo total da dívida líquida

--

--

--

3.210.131.937,131

!Saldo total da dívida líquida/RCL

0,181
1

!Limite da DCL/RCL

2,0~

-

-·

·-

1

ll>ercentual do limite de endividamento

8,;7o/j
1

6. Salientamos que a projeção da RCL constante nas alíneas "e" e "d" do item anterior tem como base a RCL do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RREO - 3º Bimestre de
201 8), homologado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi (SEI 1030784 fl.3). Adicionalmente, assinalamos que os dados referentes à
relação DCL/RCL (alínea "e" do item anterior) têm como fonte o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (RGF - Iº Quadrimestre de 2018), homologado no Siconfi (SEI
0941540, tl. 5).
7. Considerando as alterações introduzidas pela RSF nº 36/2009, que alterou a RSF nº 43/2001 , o limite a que se refere o item "d" foi calculado para (i) todos os exercícios financeiros
em que há pagamentos previstos da operação pretendida; e, quando o prazo de amortização supera 2027, para (ii) os exercícios financeiros em que há pagamentos até 31 de dezembro de
2027, sendo considerado para fins de verificação de limites o período que resultou no cálculo mais benéfico para o Ente. Dessa forma, considerou-se o comprometimento anual de
2,51 %, relativo ao período de 2018-2034.
8.

Relativamente ao cumprimento dos limites estabelecidos nas RSF nº 40 e 43, de 2001, registramos:
a.
b.
e.
d.
e.

Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital (exercício anterior): Enquadrado;
Receita de operações de crédito menor que a despesa de capital (exercício corrente): Enquadrado;
MGNRCL menor que 16%: Enquadrado;
CAED/RCL menor que 11,5%: Enquadrado;
DCL/RCL menor que 2: Enquadrado.
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da STN. Ademais, também deverá ser observada a adimplência relativa a precatórios, requisito tratado no artigo 97, § 10, inciso IV, e no artigo 104, parágrafo único, ambos do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT.
1O. No que concerne ao art. 21, inciso IV, da RSF nº 43/2001, a Certidão do Tribunal de Contas competente (SEI 0944336) atestou o cumprimento pelo Ente do disposto na LRF
relativamente ao último exercício analisado (2015), aos exercícios não analisados (2016 e 2017) e ao exercício em curso (2018), à exceção do art. 52 da LRF, referente à publicação do
RREO 3° bimestre de 2018. A PGFN entende, por meio do Parecer PGFN/CAF/Nº 520/2010, que a verificação da publicação do RREO pode ser feita pelo SISTN (atualmente
substituído pelo Siconfi), sendo desnecessária a emissão de nova Certidão do Tribunal de Contas competente para demonstrar a publicação do relatório, tendo em vista que, in verbis:
t'Ora, se o cumprimento da obrigação de publicar os relatórios pode ser verificado por toda sociedade, certamente também o será pelo órgão consulente, que, co,iforme consta
na consulta, é o responsável pela sua homologação no SISTN."

II. Ademais, a Nota Técnica nº 144/2017/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 14/12/2017 (SEI 1034685 fls. 14-17), que revisa os procedimentos internos relativos à verificação do
cumprimento do art. 52 e do art. 55, § 2º da LRF, estabelece o seguinte:
:'14. Para demonstrar nos autos do processo administrativo o meio pelo qual se apurou a publicação do relatório não especificado na certidão do Tribunal de Contas
competente, nos termos do disposto 110 item 16 do Parecer PGFN/CAFINº 520/2010, deverá ser inserido o Histórico do SICONFI, ou outro documento que lhefàça as vezes,
como meio de comprovação da publicação dos relatórios faltantes. "
J 2. Dessa forma, tendo em vista que o RREO do 3º bimestre de 2018 do Ente pleiteante encontra-se devidamente publicado no Siconfi (SEI 1030712), a ausência de ateste
mencionada no parágrafo l Odeste Parecer não foi considerada óbice à contratação da operação pleiteada na presente análise.

J3. Em consonância com o disposto na Portaria STN nº 896, de 31/10/2017, a qual estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação por meio
do Siconfi, verificamos mediante o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC (SEI 1030736), que o ente homologou as informações constantes da
referida Portaria.
14. Em atendimento aos preceitos da Portaria STN nº 756, de 18/12/2015, o Ente inseriu e finalizou as informações relativas às dívidas públicas interna e externa de que tratam o § 4º do
art. 321 da LRF e o art. 27 da RSF nº 43/200 l mediante o preenchimento do Cadastro da Dívida Pública (CDP) no SADIPEM (SEI l 030727).
15. Quanto ao atendimento do art. 51 da LRF, considera-se que o Estado encaminhou suas contas ao Poder Executivo da União (SEI 1030736).
16. Em relação à adimplência financeira com a União quanto aos financiamentos e refinanciamentos concedidos e às garantias honradas, o Ente encontra-se adimplente nesta data
conforme consulta ao Sistema de Acompanhamento de Haveres de Estados e Municípios (SAHEM), instituído por meio da Portaria do Ministério da Fazenda nº 106, de 28/03/2012, e
disponível no endereço sahcm.tcsouro.gov.br (SEl 1030747).
17. Em consulta à relação de mutuários da União- situação em 14/06/2018 (SEI 0941697), verificou-se que o Ente consta da relação de haveres controlados pela Coordenação-Geral de
Haveres Financeiros (COAFI). Em decorrência disso, consultou-se a Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM), que, conforme
Memqrando SEI nº 42/20 I 8/GEPAT/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 19/08/2018 (SEI 1033514 fl.3), atestou que a operação em análise não constitui violação dos acordos de
refinanciamento firmados com a União, nos termos do inciso IV do art. 5º da RSF nº 43/2001. Informação válida até 30/09/2018.
DESPESA DE PESSOAL
18. Relativamente às despesas com pessoal, verificou-se na Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), de 14/06/2018 (SEI 0944336), que aquele órgão segue a
orientação disposta na Resolução nº 16.769/2003-TCE/PA (SEI 1035438), que autoriza a exclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte (lRRF) sobre a folha de pagamentos dos
servidores estaduais do cômputo das despesas de pessoal. Dessa forma, na referida certidão é atestado que, seguindo o contido na Resolução supracitada, os poderes e Órgãos do Estado
do Pará não extrapolaram os seus respectivos limites máximos para gastos com pessoal nos terceiros quadrimestres de 2015, 2016 e 2017, além do !º quadrimestre de 2018.
19. De outra forma, o Estado do Pará apresentou na aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo" do SADIPEM a apuração das despesas de pessoal do lº quadrimestre de 2018 para
cada poder e órgão (SEI 1001751, fls. 18-24) seguindo o disposto na LRF e no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) da STN, onde as despesas com o IRRF são consideradas na
apuração da despesa de pessoal. Conforme essa apuração, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios descumpriram o limite máximo para essa despesa cm relação
à RCij.
20. A~icionalmente, o Estado do Pará encaminhou quadros demonstrativos com as despesas de pessoal dos Poderes e Órgãos, em posições quadrimestrais, desde o 2° quadrimestre de
2016 ~té o 1º quadrimestre de 2018 (SEI 1001850), onde são consideradas as despesas com o IRRF nas despesas de pessoal. Conforme esses quadros, verifica-se que a Assembleia
Legisl'ativa e o Tribunal de Contas dos Municípios descumpriram o limite máximo dessa despesa em relação à RCL em todo referido período, não atendendo, portanto, ao art. 23,
combi'.nado com o art. 66, ambos da LRF, pois extrapolaram sistematicamente os limites de despesas com pessoal nos últimos seis quadrimestrcs.
1

21. Assim, diante do descumprimento de limites de despesa com pessoal observado por esta Secretaria e considerado que o exercício financeiro de 2018 é o último ano do mandato dos
Chefes do Poderes Executivo e Legislativo Estadual, em deve ser observado o disposto no § 4° do art. 23 da LRF. esta Secretaria entendeu serem aplicáveis ao Ente, de fom1a imediata,
ás sanções previstas no § 3º do art. 23 da LRF:
l"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido 110 art.20, ultrapassar os Limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas 110 art.22, o
percentual excedente terá de ser eliminado 110s dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um 1erço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos§§
e 4ºdo art. 169 da Constituição.

i3º

i§ J º No caso do inciso Ido§ 3° do art.169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles
!atribuídos.

i§2" É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.
!§3° Não alcançada a red11ção no prazo estabelecido, e e11q11anto perdurar o excesso, o e11te não poderá:
ir-receber transferências voluntárias;
1

i

!ll - obter garantia, direta ou i,rdireta, de outro ente;
1

1

!Ili - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refilia11ciame11to da dívida mobiliária e as que visem à red11ção das despesas com pessoal.
§4º As restrições do§ 3° aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou
órgão referidos no art. 20.
(...)

Ar/. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou 11egativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou
estadual por periodo igual ou superior a quatro trimestres." (Grifo nosso)
22. Tendo cm vista a comunicação feita por esta STN acerca da impossibilidade em dar prosseguimento à análise das operações de crédito em tramitação até que o Ente Federativo
comprovasse o cumprimento dos limites de pessoal, confonne determinado pelo § 3º do artigo 23 da LRF, este recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), obtendo tutela provisória na
Ação Cível Originária (ACO) 3. 133, de 21/06/2018 (SEI 0949008 fls. 3-50), em que o Ministro Relator Gilmar Mendes deferiu liminarnos seguintes tennos:
"(. ..) defiro a tutela provisória, tão somente para que o desc11mprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, 110 que tange aos limites de gastos com pessoal, por parte da
Assembleia Legislativa e do Trib1111al de Contas dos Municípios do Estado do Pará, não configure empecilho à realização de operações de crédito que envolva o Estado do
Pará.
Reforço que a concessão desta liminar não significa que a União deverá necessariamente avalizar as operações, mas somente prosseguir na análise dos demais requisitos."

23. Díante da decisão obtida a favor do Estado, foi realizada consulta à Advocacia Geral da União (AGU), por intermédio do Oficio SEI nº 842/2018/COPEM/SURIN/STN-MF, de
26/06/2018 (SEI 1022085), solicitando o posicionamento daquele órgão jurídico quanto ao alcance e a força executória dessa decisão.
24. A]AGU, por sua vez, expediu o Parecer de Força Executória nº 98/2018/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 29/0612018 (SEI 1022085 fl.5), com o seguinte posicionamento em relação aos
questíonamcntos realizados:
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"O Estado do Pará está negociando 04 (quatro) contratos de empréstimo com os seguintes agentes financeiros e respectivas quantias:
3. NDB - New Development Bank: US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos), correspondentes, nos dias de hoje, a R$ /88.500.000,00 (cento e oitenta
e oito milhões, quinhentos mil reais) - também para financiamento do Programa Municípios Sustentáveis - componente Drenagem Pluvial e Pavimentação Urbana. O
empréstimo ... (ANEXO 03)

(.)
/0. Dito i.sso, passa-se à análise dos questionamentos específicos sobre o tema:

a) a liminar obtida pelo Estado do Pará na ACO 3133 alcança todas as operações de crédito listadas no parágrafo I deste Oficio, bem como quaisquer outras operações
que vierem a ser pleiteadas pelo ente?
Em que pese a decisão em análise não tenha feito menção expressa às operações de crédito as quais teria vigência, é certo que o pedido consignado na exordial vincula o
pedido aos contratos aií listados. Sendo assim, em atenção ao princípio da vinculação ao pedido, tem-se que a liminar obtida pelo Estado do Pará alcança tão somente os
contratos referidos em sua petição inicial (transcritos no item 4 desta manifestação). De outra forma, estar-se-ia diante de decisão extra petita.
b) considerando que foi detectada a extrapolação do limite de despesas com pessoal da Assembleia Legislativa no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do
titular do referido órgão. a decL,ão liminar contida na A CO 3133 também tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 23, § 4° da LRF?
Porforça da decisão em apreço, o ente central está impedido de aplicar as restrições relativas ao descumprimento dos limites de gasto com pessoal, previstas no §3º do
art. 23 da LRF. por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Não se tratou, destaque-se, do prazo para a eliminação do
excedente de gasto, mas apenas das restrições que decorrem do descumprimento do limite.
Sendo assim, embora o § 4º do art. 23 da LC I Ol /2000 não tenha sido objeto do decisum, é possível deduzir que, por decorrência lógica, tais restrições também não
poderiam ser impostas no caso de descumprimento do limite de gasto com pessoal por parte da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas dos Município do Pará no
primeiro quadrimestre do último ano do mandato do titular do Poder Executivo do mesmo Estado.
(. ..)

12. Ante o exposto, concluo que a decisão liminar proferida na ação civil originária nº 3. I 33 tem força executória e deve ser cumprida nos termos deste parecer."

25. Assim, considerando que a operação de crédito com o NDB objeto deste Parecer se encontra na relação das operações de crédito objeto da petição do Estado, esta se encontra
amparada pela decisão liminar proferida na ACO nº 3.133.
Ili - REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO

26. No que se refere aos aspectos atinentes à concessão da garantia da União, dispostos na LRF, nas Resoluções do Senado Federal nº 40/2001, 43/2001 e 48/2007 e na Portaria MEFP
nº 497/1990, este parecer trata estritamente:
a. da verificação do cumprimento, pelo interessado, dos requisitos legais e normativos obrigatórios para a obtenção da garantia da União indicados na seção 111.1; e
b. da instrução do processo relativamente a seus riscos e demais informações indicadas na seção lll.2, considerada subsídio necessário para que o Secretário do Tesouro Nacional
se manifeste expressa e conclusivamente, de acordo com sua avaliação, sobre a oportunidade e conveniência da concessão da garantia da União, relativamente aos riscos para o
Tesouro Nacional.
111.1 - REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS PARA CONCESSÃO DA GARANTIA DA UNIÃO

27. Entende-se que a verificação do cumprimento dos arts. 10, II, "c", e 11, parágrafo único, "j" e"!", da RSF nº 48/2007, foi realizada e atendida no item "II. VERIFICAÇÃO DE
LIMITES E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" deste Parecer.
RECOMENDAÇÃO DA COFIEX
28. A Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), por meio da Resolução nº 01/0128 (SEI 0416376) de 20/12/2017, autorizou a preparação do programa com financiamento no
valor de até US$ 50.000.000,00, provenientes do New Development Bank - NDB, com contrapartida de no mínimo US$ 12.500.000,00.
DÍVIDA MOBILIÁRIA
29. Relativamente à observância do limite da dívida mobiliária do Ente garantido, conforme estabelecido no art. 10, inciso II, alínea "e" da RSF nº 48/2007, é de se informar que, até a
presente data, o Senado Federal, no âmbito de sua competência constitucional, ainda não dispôs sobre os limites da referida dívida mobiliária de estados, municípios e Distrito Federal.
Entretanto, conforme definido nas RSF nº 40/2001 e 43/2001, a dívida pública consolidada inclui a dívida mobiliária, tendo sido o limite da primeira atestado no parágrafo 5º deste
Parecer.
OPERAÇÕES POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
30. No que tange ao limite referente às operações por antecipação de receita orçamentária, verificou-se, a partir do Demonstrativo das Operações de Crédito constante do RGF do 1°
quadrimestre de 2018 (SEI 0941540, fl. 13), que o Ente não possui valores contratados em operações dessa natureza.
RESTOS A PAGAR
31. Com relação à exigência de comprovação de obediência ao limite de Restos a Pagar, consoante artigos 40, §2° e 25, inciso IV, alínea e, ambos da LRF, combinados com o disposto
na alínea "c" do inciso II do art. 10 da RSF nº 48/2007, é entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), confonne exarado no Parecer PGFN/COF nº 468/2008,
que tais limites reterem-se, exclusivamente, ao att. 42 da LRF, único limite legal existente para tal efeito. O referido art. 42 dispõe o seguinte:
"Are. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na detenninação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício."

32. Dessa fonna, segundo Declaração do Chefe do Poder Executivo (SEI 1001751, fl. 23), o Ente não contrairá, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigação de despesa
que não possa ser cwnprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA E NO PLANO PLURIANUAL
33. A Declaração do Chefe do Poder Executivo, assinada digitalmente no SADIPEM em 20/06/2018 (SEI 1001751, fls. 18-24), informa que a operação em questão está inserida no
Plano Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 2016-2019, estabelecido pela Lei estadual nº 8.335, de 29/12/2015. A declaração citada informa ainda que constam da Lei estadual
nº 8.587, de 28/12/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2018, dotações necessárias e suficientes para a execução do Programa em tela, quanto ao
ingresso dos recursos, ao pagamento dos encargos e ao aporte de contrapartida.
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - CONTRATAÇÃO E CONTR.AGARANTIAS
34. A Lei estadual nº 8.574, de 14/12/2017 {SEI 0393908), autoriza o Poder Executivo a contratar a presente operação de crédito e a vincular, como contragaranfias à garantia da União,
as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas próprias estabelecidas no artigo 155, nos termos do§ 4º do artigo 167, todos da
Constituição Federal, bem como outras garantias cm direito admitidas.
GASTOS MÍNIMOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO
35. O Tribunal de Contas competente, mediante Certidão emitida em 14/06/2018 (SEI 0944336), atestou para os exercícios de 2016 e 2017 o cumprimento do artigo 198 da Constituição
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EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRlA

36. Sobre O cumprimento do art. 11 da LRF relativo aos exercícios de 2015 , 2016, 2017 e 2018, a Certidão do Tribunal de Contas competente informa que houve pleno cumprimento das
competências tributárias pelo Ente (SEI 0944336).
DESPESAS COM PESSOAL
37. Relati vamente às despesas com pessoal, entende-se atendido o requisito legal confo,me análise constante nos parágrafos 18 a 25 deste parecer.
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
38. A Lei nº 11.079/2004, alterada pela Lei nº t 2.766/2012, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parceria Público-Privada (PPP) no âmbito dos Poderes da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, estabelece, em seu ar!. 28, que a União não poderá conceder garantia aos demais entes caso a soma das despesas de caráter continuado
derivadas do conjunto das parcerias por eles contratadas tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos
1O(dei) anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.
39. A esse respeito, o Ente atesta no SADIPEM, por meio da Declaração do Chefe do Poder Executivo, de 10/08/2018, que não firmou, até aquela data, contrato na modalidade de PPP
(SEI 100175 t, fl. 23), o que corrobora a infonnação constante em seu RREO relativo ao 3° bimestre de 2018 (SEI 1030784, fl. 5-7).
LIMITE PARA A UNIÃO CONCEDER GARANTIAS
40. Quanto à observância do limite para a União conceder garantias, é de se informar que há margem para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro do limite estabelecido no
artigo 9º da RSF nº 48/2007. Conforme as informações contidas no Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores do Relató1io de Gestão Fiscal da União relativo ao 1º
quadrimestre de 2018 (SEI 0941358 fl. 8), o saldo total das garantias concedidas pela União encontra-se em 38,26% da RCL.
CAPACIDADE DE PAGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL
4 t. Para o cumprimento do a,t. 23, inciso l da RSF nº 43/2001, foi realizada a análise da capacidade de pagamento do pleiteante à garantia, segundo a metodologia estabelecida na
Portaria MF nº 501/2017, utilizando os conceitos e procedimentos definidos na Portaria STN nº 1.049/2017. Conforme consignado na Nota Técnica nº 73/2018/GEAFI
V/COREM/SURIN/STN/MF-DF, de 05/07/2018 (SEI 1004214, fls. 2-11), a capacidade de pagamento do Ente foi classificada em "B". Essa classificação atendeu ao requisito previsto
no incíso I do artigo I t da Portaria MF nº 501/2017, necessário para a continuidade da análise do Pedido de Verificação dos Limites e Condições da operação de crédito, no âmbito da
STN, e também atendeu, conforme o inciso Ido artigo 12 da Portaria MF nº 501/2017, a um dos requisitos para elegibilidade da operação de crédito à concessão de garantia da União.
CONTRAGARANTIAS À GARANTIA DA UNIÃO
42. Em cumprimento ao art. 40, § 1" da LRF, e art. 10, inciso III, da RSF N" 48 , foi realizada pela COAFI a análise da suficiência das contragarantias à garantia da União, segundo a
metodologia estabelecida na Portaria MF nº 501/2017. Conforme informação consignada no Memorando SEI n" 51 /2018/GECEM 1/COAFI/SURIN/STN/ MF-DF, de 15/08/2018 (SEI
1020656, fls. 2-8), as contragarantias oferecidas pelo Ente são consideradas suficientes para ressarcir a União, caso esta venha a honrar compromisso na condição de garantidora da
operação.
CUSTO-BENEFÍCIO, CONDIÇÕES FINANCEIRAS e FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO
43. Entende-se que o Parecer Técnico (SEI 1001976), em conformidade com a Nota nº 436/2013- STN/COPEM (SEI 1034685 fls.1-2), juntamente com os dados básicos e as abas
"Dados Complementares" e "Cronograma Financeiro" preenchidas no SADIPEM (SEI 1001751 fls. 2, 8-10), atendem ao disposto nos incisos V e VI do art. 3º da Portaria MF
497/1990.
ADIMPLÊNCIA COM A UNIÃO
44. Em relação à adimplência financeira com a União, cumpre informar que, na presente data, o Ente se encontra adimplente, conforme já mencionado no parágrafo t 6 deste parecer.
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
45. Quanto à adimplência do ente relativamente ao pagamento de precatórios, cm atendimento ao disposto no art. 97, inciso IV, alínea a, e no art. 104, Parágrafo Único, ambos do
ADCT, a verificação da adimplência deverá ser feita por ocasião da assinatura do contrato de garantia.
REGISTRO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - ROF
46. Verificou-se que a operação de crédito sob análise está inscrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Eletrônico (ROF) nº TA835027 (SEI 1029767).
CUSTO EFETIVO DA OPERAÇÃO
47. A Coordenação-Geral de Operações da Divida Pública CODIP, tendo em vista o disposto no Capitulo III da Portaria MF 501/2017, manifestou-se favoravelmente quanto ao custo
da operação, por meio do Memorando SEI nº 83/2018/GEOPE/CODIP/SUDIP/STN-MF (SEI 0975668, fls. 3-4), de 13/07/2018. O custo efetivo da operação foi apurado em 4,40% a.a.
para uma duration de 8,65 anos. Considerada a mesma duration, o custo de captação estimado para emissões da União cm dólares é de 5,61 % a.a., portanto, superior ao custo efetivo
calculado para a operação. Nessa condição, não há restrição para eventual inclusão de cláusula contratual que permita a securitização da operação de crédito, conforme deliberação do
Grupo Estratégico do Comitê de Garantias da STN registrada na ata de sua t t• Reunião (SEI 0925164).
MINUTAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE GARANTIA
48. Em atendimento ao art. 3°, VIII, da Portaria MEFP nº 497/ 1990, estão presentes no processo as minutas do contrato de financiamento (SEI 0915497, SEI 0915501 e SEI 0915509) e
de garantia (SEI 0915512) . Além disso, o Ente encaminhou o parecer nº 323/2018 - PGE da Procuradoria do Estado do Pará (SEI 1033181 ).
ATRASOS E HONRAS DE AVAL
49. Tendo em vista o disposto nos incisos I e II do artigo 13 da Portaria MF 501/2017, foi realizada consulta ao Relatório Semanal de Honras de Aval, emitido pela Gerência de Controle
de Obrigações da Dívida Pública (GECOD) da Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública (CODIV), com posição em 17/08/2018 (SEI 1002106), em que foi verificado não
haver, em nome do Estado do Pará, registro referente à honra de garantia pela União a operações de crédito por este realizadas ou registro de pagamentos em atraso de parcelas de
operação de crédito com garantia da União que sejam impeditivos a concessão de garantia da União a novos contratos de financiamento do Ente.

III.2 - INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RISCOS PARA O TESOURO NACIONAL
ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
50. Ressalte-se que esta foi a primeira negociação realizada pelo NDB no Brasil envolvendo operação de crédito externo de interesse de ente subnacional da Federação com a garantia
da União (garantia soberana), e, conforme salientado anteriormente, pelo fato de a operação ter sido estruturada como um cofinanciamcnto com a CAF, o NDB optou por utilizar, na sua
parecia do financiamento do Programa, as minutas padrões daquela instituição, adaptadas às políticas do Banco quando aplicável.
51 . Além disso, também pelo motivo de esta ter sido a primeira negociação junto ao NDB, a presente seção será mais extensa e trará maiores detalhes sobre as minutas utilizadas por
esse organismo multilateral para a presente operação de crédito.
52. As minutas contratuais negociadas da operação de crédito mencionada são compostas pelos seguintes documentos: Contrato de Empréstimo (Loan Agrcement - Spccial Conditions)
(SEI 0915497), Condições Gerais dessa operação (General Conditions - Annex A) (SEI 0915501), Descrição do Projeto (Description of lhe Projccct - Annex B) (SEI 0915509) e
Contrato de Garantia (Guarantee Contract - Annex C) (SEI 0915512). Além desses documentos, consta a Ata de Negociação como documento complementar contendo os principais
entendimentos das partes (SEI 0915486).
53. No que tange às competências da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e em relação às cláusulas que envolvem riscos e/ou impactos financeiros à União como garantidora da
operação, destacam-se, a partir das minutas dos contratos de empréstimo (Contrato de Empréstimo e Condições Gerais), os pontos abaixo:
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54. O NDB informou durante a negociação que não há um prazo de validade para as condições
financeiras do contrato. Tal entendimento pode ser corroborado pelas minutas
negociadas, uma vez que não apresentam nenhum tipo de ressalva ou validade expressa das condições
financeiras negociadas.
Prazo e condições para o primeiro e demais desembolsos
55. Confo1me a Cláusula 6', "Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do
Empréstimo", do Contrato de Empréstimo (Loan Agreement- Special Conditions),
o Estado terá um prazo de até 12 meses para solicitar o primeiro desembolso e de até 48 meses para
solicitar o último desembolso do empréstimo . Esses prazos serão contados a partir
da data de assinatura do Contrato (SEI 0915497 fl. 2).
56. As condições contratuais para realização do primeiro e dos demais desembolsos são divididas em
duas espécies: Especial e Condições Gerais.
57. A Condição Especial está prevista na Cláusula 7' do Contrato de Empréstimo (SEI 0915497 fl.
2) e consiste na apresentação ao NDB do instrumento legal da autoridade competente
demonstrando a criação da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP.
58. Já as Condições Gerais estão previstas na Cláusula 5 das Normas Gerais (SEI 0915501 fl. 6) e
consistem em duas modalidades de exigência: (a) prévias ao primeiro desembolso e
(b) prévias a todos os desembolsos. Em relação à primeira, a Cláusula 5 (a) das Normas Gerais estabelece
que o NDB deverá receber dois Pareceres Jurídicos, sendo um emitido pela
Procuradoria-Geral do Estado, em português, e outro emitido pelo Garantidor, por meio da Procuradoria-Ger
al da Fazenda Nacional - PGFN, atestando que suas respectivas obrigações
contratuais são válidas e exigíveis. Em relação à segunda, a Cláusula 5 (b) das Normas Gerais estabelece
que: (i) o Estado deverá apresentar, por escrito, uma solicitação de desembolso,
indicando a modalidade deste e anexar os documentos que forem requeridos pelo NDB, e (ii) não sejam
observadas nenhuma das circunstâncias descritas nas Cláusulas 16, 17 e 18 das
Normas Gerais. Essas Cláusulas versam respectivamente sobre "Suspensão de Obrigações pelo
NDB", "Suspensão de Obrigações por Causas Alheias às Partes" e "Declaração de
Vencimento Antecipado do Empréstimo".
59. Registre-se que o Governo Federal exige que as instituições credoras de operações de crédito
externo de entes subnacionais infonnem o cumprimento substancial das condições
prévias ao primeiro desembolso por parte dos mutuários como condicionante à assinatura dos contratos.
Tal exigência minimiza os riscos para o Tesouro Nacional, uma vez que
possibilita ao Ente iniciar a execução do projeto logo após a formalização do contrato de empréstimo
e, com isso, não incorrer em pagamento desnecessário de comissão de
compromisso.

Pagamentos antecipados
60. A Cláusula 12, "Pagamentos Antecipados", das Normas Gerais (SEI 0915501 fls. 8/9), prevê a
possibilidade de o Estado realizar pagamentos antecipados de uma ou mais parcelas
de amortização, sem incorrer em penalidades, observadas as condicionantes nela expostas. As condições
dessa Cláusula seguem as condições oferecidas pela CAF com a diferença do
prazo mínimo de solicitação que no presente contrato é de 60 (sessenta) dias da data do vencimento
da parcela e na CAF tal prazo é de 45 (quarenta e cinco) dias.

Cancelamento parcial ou total do empréstimo
61. A Cláusula 14, "Cancelamento parcial ou total do empréstimo", das Normas Gerais (SEI 0915501
fl. 9), prevê a possibilidade de o Mutuário solicitar o cancelamento parcial ou total
dos recursos do empréstimo, nos termos nela expostos. Os casos de cancelamento do empréstimo
pelo credor (NDB) estão abarcados nas cláusulas de suspensão de obrigações e de
vencimento antecipado dispostas a seguir.
Suspensão de obrigações pelo NDB
62. As Cláusulas 16 e 17, respectivamente, "Suspensão de Obrigações pelo NDB" e "Suspensão de Obrigações
por Causas Alheias às Partes", das Normas Gerais (SEI 0915501 fls. 10 e
11 ), preveem circunstâncias em que o NDB terá o direito suspender a execução de suas ob1igações contratuais.
Essas suspensões de obrigações podem ocorrer em função de razões
financeiras e/ou não-financeiras, restritas e/ou extensíveis a esse e outros contratos de empréstimo
que o Ente possua com o NDB.
63. As hipóteses da Cláusula 16, "Suspensão de Obrigações pelo NDB", abarcam as seguintes situações:
a. atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo Mutuário a título de principal, juros, comissões,
custos, encargos ou qualquer outro tipo de obrigação financeira assumida no
próprio Contrato de Empréstimo;
b. descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada no Contrato;
c. descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada em outro contrato de empréstimo

celebrado com o NDB;
d. inexatidão ou falta de informação, sem justificativa, que possa afetar a concessão do presente crédito,
no que concerne aos dados fornecidos pelo Mutuário antes da celebração do
Contrato de Empréstimo ou durante sua execução;
e. utilização de produtos, matc1iais e bens de capital, ou ainda de atividades desenvolvidas pelo Mutuário
que não se encontrem cm harmonia com o meio ambiente ou transgridam
as normas de legislação ambiental vigentes no país, bem como aquelas estabelecidas nas Condições
Particulares de Contratação,
f não cumprimento, pelo Mutuário, dos procedimentos estabelecidos pelo NDB para tornarem-se elegíveis
os projetos objeto do financiamento no âmbito do Programa.
g. uso indevido de recursos pelo Mutuário.
64. À exceção da alínea "16 (g) - Uso indevido de fundos pelo Mutuário", acrescentada à minuta do
NDB, todas as demais hipóteses são idênticas às previstas nas minutas padrões ·da
CAF. Apesar dessa inclusão, entendemos não se tratar de nova hipótese de suspensão de obrigações
pelo NDB, dado que as alíneas "16 (b) • Descumprimento , pelo Mutuário, de
qualquer obrigação estipulada no presente Contrato, combinada com a "16 (t) - Não cumprimento, pelo
Mutuário, dos procedimentos estabelecidos pelo NDB para tomarem-se elegíveis
os projetos objeto do financiamento no âmbito do Programa", já cobrem os casos de uso indevido de
fundos pelo Mutuário.
65. As hipóteses da Cláusula 17, "Suspensão de Obrigações por Causas Alheias às Partes", abarcam:

a. a retirada da República Federativa do Brasil como acionista do NDB; ou
b. o advento de força maior ou caso fortuito que impeça as partes de cumprirem com as obrigações contraídas.
66 . Ambas as hipóteses são compatíveis com às previstas nas minutas padrões da CAF.

Vencimento antecipado da dívida e cross default
67. A "Cláusula 18 - Declaração de Vencimento Antecipado do Empréstimo" (SEI 0915501 fl. 11 ),
combinada com as Cláusulas 16 e l 7(a) das Normas Gerais, preveem circunstâncias
em que o NDB terá direito de declarar o vencimento antecipado do empréstimo por razões financeiras
e não-financeiras.
68. As hipóteses da Cláusula 18 abarcam as seguintes situações:
a. manutenção, por mais de 120 (cento e vinte) dias, de qualquer uma das circunstâncias descritas na
Cláusula 16 das Normas Gerais; ou
b. ocorrência da situação descrita no item (a) da Cláusula 17.
69. A ocorrência de qualquer uma das situações descritas acima facultará ao NDB o direito de declarar
vencidos os prazos de todos os montantes desembolsados em virtude do contrato
de empréstimo. Caso isso ocorra, o NDB enviará ao Mutuário e ao Garantidor um comunicado por
escrito, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial. Nesses casos, o
NDB terá direito de requerer ao Mutuário o reembolso imediato de todos os valores devidos, com juros,
comissões e outros encargos, até a data do efetivo pagamento.
70. Ressalte-se, que conforme Cláusulas 16 (e) e 18 (a), a minuta prevê a possibilidade de cross default
com outros contratos que o Ente possua com o NDB. De acordo com as referidas
cláusulas, o NDB poderá suspender a execução de suas obrigações ou declarar o vencimento antecipado
do empréstimo caso haja o descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer
obrigação estipulada em outro contrato de empréstimo celebrado entre o próprio Mutuário e o NDB.
Cumpre informar que atualmente não há outro contrato de empréstimo celebrado
entre o Estado do Pará e o NDB.
71. A esse respeito, destaque-se que a Secretaria do Tesouro Nacional acompanha o pagamento de
todos os empréstimos garantidos pela União, de forma a evitar que seja declarado
vencimento antecipado de uma dívida pelo não pagamento de uma obrigação financeira. No entanto,
a respeito das hipóteses de vencimento antecipado por razões não financeiras,
cumpre informar que tal risco não é gcrenciávcl por parte da STN.
72. Adicionalmente, conforme Cláusula 24, "Supervisão", e Cláusula 25, "Relatórios", das Normas
Gerais (SEI 0915501 fls. 13/14), o NDB poderá acompanhar periodicamente a
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73. Por fim,

Quarta-feira

salienta-se que todas as hipóteses de vencimento antecipado do contrato, inclusive a de cross default, são idênticas às previstas nas minutas padrões da CAF.

Cessão dos direitos e obrigações e vedação à securitização
74. Confonne Cláusula 27, "Cessão, Transferência e Disposição do Contrato", das Condições Gerais (SEI 0915501 tl 14), o NDB poderá ceder, transferir ou de alguma fonna dispor,
total ou parcialmente, dos direitos e obrigações derivados do Contrato de Empréstimo, vedada qualquer securitização. No caso de cessão contratual ou transferência, o NDB comunicará,
por esctito, 0 Mutuário e o Garantidor, com antecedência mínima de 30 (ttinta) dias. O terceiro, em relação à parte cedida ou transferida, assumirá a posição contratual do NDB no
contrato, ficando obrigado nas mesmas condições pactuadas. O Mutuário não poderá ceder, transferir ou de alguma forma dispor dos direitos e obrigações derivados do Contrato de
Empréstimo, salvo autorização expressa e por escrito do NDB e do Garantidor.
7 5. Quanto à possibilidade de securitização da operação, cabe registrar que o Grupo Estratégico do Comitê de Garantias da STN deliberou em sua 11" Reunião Ordinária (SEI 0925164,
fls. 3/4) que:

"A possibilidade de securitização deve ser expressamente vedada (em contrato) apenas para operações que estão acima do custo de captação da República, não sendo
necessário vedar securitização para operações com garantia da União que tenham custo efetivo abaixo do custo de captação da República, independentemente do tipo de
mutuário, credor ou moeda do contrato. Esta deliberação substitui o encaminhamento do item 3 da ata da Reunião nª 4 do GE-CGR e demais deliberações que tratam do
assunto".
76. Nesse sentido, cabe salientar que, conforme disposição expressa da Cláusula 27 das Condições Gerais anteriormente descrita, fica vedada qualquer securitização do Contrato de
Empréstimo, independentemente da aferição do custo da presente operação vis-a-vis o custo de captação da República.

Vigência do contrato
77. Conforme Cláusula 21, "Vigência", do Contrato de Empréstimo (SEI 0915497 fl. 7), as partes concordam que o Contrato de Empréstimo entrará em vigor na data de sua assinatura e
encerrar-se-á com o cumprimento de todas as obrigações nele estipuladas.

Contrato de garantia
78. No que tange às competências da STN e em relação às cláusulas que envolvem riscos e/ou impactos financeiros à União como garantidora da operação, destacam-se os pontos a
seguir da minuta do Contrato de Garantia (SEI 0915512).
79. Conforme Cláusula Primeira do Contrato de Garantia (SEI 0915512 fl. !), a União será Garantidora solidária de todas as obrigações de pagamento do serviço da dívida contraída
pelo Mutuário no referido Contrato de Empréstimo. Adicionalmente, as obrigações de pagamento do Garantidor, de acordo com o Contrato de Empréstimo, têm e terão a mesma
prioridade de pagamento que as demais dívidas externas que o Garantidor tenha com os organismos financeiros internacionais multilaterais dos quais faça parte, decorrentes de contratos
de empréstimo.
80. De acordo com a Cláusula Terceira do Contrato de Garantia (SEI 0915512 fls. 2/3), no caso de atraso no pagamento de qualquer parcela de principal ou juros por parte do Mutuátio,
o NDB informará imediatamente ao Garantidor, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com cópia para a Secretaria do Tesouro Nacional, e dará as devidas
instruções, a fim de que se realize o pagamento da quantia devida no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da referida comunicação. O prazo de honra da garantia é igual ao
constante nas minutas padrões da CAF.
81. A Cláusula Sétima do Contrato de Garantia (SEI 0915512 fls. 3/4) prevê a possibilidade de o Garantidor solicitar informações sobre os montantes desembolsados ou não
desembolsados do empréstimo. Para tanto, o Garantidor deverá encaminhar solicitação prévia por escrito ao NDB.
82. Embora esta seja a primeira operação de crédito do NDB junto a ente subnacional brasileiro, as minutas contratuais negociadas (Contrato de empréstimo, Condições Gerais dessa
operação, Descrição do Projeto e Contrato de Garantia), dado que replicam em sua quase integralidade as disposições contratuais da CAF, seguem os mesmos termos das cláusulas
usualmente observadas em contratos com organismos multilaterais de crédito em que a União figura como garantidora e que, portanto, são ordinaiiamente aceitas pelo Ministétio da
Fazenda.
AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE GARANTIAS
83 . Em 21/12/2015, mediante a Portaria STN nº 763, foi instituído, no âmbito do Tesouro Nacional, o Comitê de Garantias, fórum colegiado interno que tem como objetivo subsidiar a
atuação da STN no que se refere à concessão de garantias da União. A Portaria STN nº 109, de 25/02/2016, aprovou o regimento interno do referido Comitê, atribuindo a seus Grupos
Técnicos a ava liação técnica e a deliberação acerca da admissibi lidade dos pleitos de concessão de garantia.
84. O :Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da STN entendeu, em sua 5" Reunião Extraordinária, ocorrida em 05/05/20 l 6 (SEI I 026802), que, até que haja
definição sobre procedimentos em atendimento ao Art. 40 do Rl-CGR, as operações externas, financiadas por Organismos Multilaterais, que tenham contragarantias suficientes, tenham
Capacidade de Pagamento A, B ou C* (C* somente com pronunciamento favorável do Secretário do Tesouro Nacional, conforme art. 9º da Portaria MF nº 306/20 12), e cumpram os
demais limites e condições da legislação, conforme análise da COPEM, estão recomendadas, condicionadas à manifestação favorável da Coordenação-Geral de Operações da Dívida
Pública (CODIP) quanto ao custo de cada operação individualmente.
85. Cabe esclarecer que a Portaria MF nº 306/2012 foi revogada pela Portaria MF nº 501/2017, em que foi definido, no inciso Ido art. 12, que são elegíveis à concessão de garantia da
União, relativamente ao risco do Tesouro Nacional, operações de crédito que, além de atenderem aos artigos 7° e 9° daquela Portaria, sejam pleiteadas por Unidade da Federação que
tenha capacidade de pagamento calcul ada e classificada em A ou B .
86. Por sua vez, a CODIP em verificação do atendimento do art, 9° da Porta,ia MF nº 501/2017, manifestou-se favorave lmen te quan to ao custo da operação conforme informação
consignada no Memorando SEI nº 83/20 18/GEOPE/CODIP/SUDIP/STN/MF, de 06/08/20 l 8 (SEI 0975668, fls. 3-4).
87. Assim, considerando a classificação "B" da capacidade de pagamento do Estado do Pará, conforme Portaria MF nº 50 1/20 17, bem como a manifestação favorável da COD!P, a
operação em análise é elegível à garantia da União nos termos da deliberação da 5' Reunião Extraordinária do Grupo Técnico (SEI 1026802) e do inciso li do art. I 2 da Portaria MF nº
501/20 17.
88. Registre-se que em 23/05/2018 foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional nº O1, de I 0/04/2018, com previsão,
em seu artigo 1º, de vedação à concessão de garantia da União à operação de crédito cujo contrato de financiamento contenha cláusula com previsão de vencimento antecipado
decorrente de inadimplência ou descumprimento de obrigação do mutuário em outros contratos de financiamento que não sejam garantidos pela União, com vigência a partir de sua
publicação.
89. Tal vedação teria por consequência impactar as cláusulas contratuais da presente operação de crédito relatadas na seção "Vencimento antecipado da dívida e cross dcfault" deste
Parecer. Entretanto, na 16' Reunião do Grupo Estratégico do referido Comitê ocorrida em 28/05/2018, o colegiado decidiu pela revogação da citada Resolução, conforme ata juntada ao
processo no documento (SEI I 026773 ). Assim, não há impedimento para a celebração do contrato da presente operação de crédito.
REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 159/2017
90. Em 22 de maio de 2017, foi publicada a Lei Complementar - LC nº 159, de 19 de maio de 2017, que institui o Regime de Recuperação Fiscal - RRF dos estados e do Distrito
Federal - DF. Dentre os dispositivos constantes dessa LC, destaca-se o artigo 17, o qual, em suma, impede a União de executar contragarantias, durante a vigência do RRF, em caso de
inadimplência em operações de crédito que sejam por esta garantidas e que foram contratadas anteriormente à homologação do pedido de adesão do ente ao referido Regime.
91. Ao estabelecer esse mecanismo, o mencionado artigo implica em uma elevação dos riscos a que o Tesouro Nacional está sujeito ao conceder garantia em operações de crédito de
estados e Distrito Federal após a publicação da citada Lei Complementar, caso da operação de crédito objeto deste Parecer. Assim, faz-se relevante salientar que a concessão da garantia
da União para o presente caso eleva o montante total de dívidas garantidas que podem vir a ser honradas pela União sem a execução imediata da contragarantia, nos termos do artigo 17
da citada Lei Complementar, caso o ente tomador do recurso faça adesão ao RRF.
92. Ainda no que tange ao RRF, o art. 13, inciso III, da Portaria MF nº 501/2017, veda a concessão de garantia da União a novos contratos de financiamento de entes que apresentarem
elevado ,isco de aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, verificado mediante o atingimento cumulativo de pelo menos 90% dos três requisitos constantes nos incisos I, li e III, do
capuldo art. 3° da LC nº 159/2017. De acordo com o Memorando nº 11/2018/CORFI/SUR!N/STN-MF (SEI 1036682, fls. 2-3), a CORFI apurou que o único Estado com elevado risco
de adesão ao RRF seria o Estado de Minas Gerais. Dessa forma, a operação em comento não se enquadra na vedação do citado inciso llI do artigo 13 da Portaria MF nº 50I/2017.
!V. CONCLUSÃO
93. Tomando-se por base os dados da documentação constante dos autos, e considerando a vetificação dos limites e condições constantes da RSF nº 43/2001, o Ente CUMPRE, por
força de decisão judicial, os requisitos prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o art. 32 da LRF, amparado pela Tutela Provisória na Ação Cível Originária 3.133 ,
de 21/06/2018 (SEI 0949008 e SE! I 037089), e pelo Parecer de Força Executória nº 98/20 I 8/ASSSGCT/SGCT/AGU, de 29/06/2018 (SEI I 022085 fls. 5-37).
01

e

1 Página

d TI ·-

35 de 248

d d

d

d

t

t

d

t

d

P t

CJID:/JPDF

d d

a·

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

https://sei. fazenda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento _imprimir_web&acao _ origem=arvore_ visualizar&id _ documento= 1211426&infra_si, . .

8/9

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

574

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

24/08/2018

21 Novembro 2018
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(SEI 1022085 fls. 5-37), os requisitos legais e normativos apontados na seção Ill.l, necessários para a obtenção da garantia da União, que fica condicionada:
a. ao cumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso;
b. à verificação, pelo Ministério da Fazenda, do disposto no § 5° do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018; e
c. à formalização do respectivo contrato de contragarantia.
95. Ressalte-se que deverá ser observado o disposto no inciso VI do aitigo 21 da RSF n" 43/2001 e no § 4" do artigo 1O da RSF n" 48/2007.
96. Considerando o disposto no§!º, do art. 1º, da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018, o prazo de validade da verificação de limites e condições para contratação da operação de crédito
e para a concessão de garantia pela União é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir de 23/08/2018, uma vez que o cálculo dos limites a que se referem os incisos!, II e III do
art. 7° da RSF nº 43/2001 resultou em percentuais de comprometimento inferiores a 80%. Entretanto, caso a operação não seja contratada até 31/12/2018 e o referido prazo de validade
esteja vigente, será necessária análise complementar desta STN, nos termos do § 2º do art. I" da Portaria MF nº 151, de 12/04/2018.
97. Encaminhe-se o presente pleito para manifestação conclusiva do Secretário do Tesouro Nacional, acerca da oportunidade e conveniência da concessão da garantia da União,
relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, nos termos do art. 6º, I, "a" da Portaria MEFP nº 497/1990.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Ho Yiu Cheng
Auditora Federal de Finanças e Controle

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.
Documento assinado eletronicamente
Helena Cristina Dill
Coordenadora de Operações de Crédito de Estados e Municípios, substituta

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.
Documento assinado eletronicamente
Renato da Moita Andrade Neto
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Secretário do Tesouro Nacional.
Documento assinado eletronicamente
Pricilla Maria Santana
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Em relação à manifestação sobre oportw1idade, conveniência e viabilidade, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional, da garantia ora analisada, entendo que a
presente operação de crédito deva receber a garantia da União. Encaminhe-se o processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN para as providências de sua alçada

Documento assinado eletronicamente
Mansueto Facundo de Almeida Júnior
Secretário do Tesouro Nacional
Documento assinado eletronicamente por Ho Viu Cheng, Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 23/08/2018, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n2 8 539. de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helena Cristina Dill, Coordenador(a) - Substituto(a), em 23/08/2018, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Coordenador(a)-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios, em 23/08/2018, às 17:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pricilla Maria Santana, Subsecretário(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais, em 23/08/2018, às 17:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site .hnp://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo.RhQ?acao=documento conferir&id orgao acesso externo-O,
informando o código verificador 1037391 e o código CRC 9834983E.

Referência: Processo n" 17944.101798/2018-96
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Memorando SEI nº 42/2018/GEPAT/COREM/SURIN/STN-MF

Ao Senhor Coordenador-Geral da COPEM

Assunto: Operação de crédito do Estado do Pará

Referência: Ao responder este Memorando, favor indicar expressamente o Processo nº
17944.106488/2018-68.

1. Fazemos menção ao Memorando SEI nº 347/2018/COPEM/SURIN/STN-MF, de 31 de julho de
2018, que trata de operação contratual entre o Estado do Pará e o New Development Bank - NDB,
destinada ao Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, no valor de US$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares).

2. Em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 5º da Resolução do Senado Federal (RSF)
nº43/2001, informamos que a referida operação não representa violação dos acordos de
refinanciamento firmados com a União.
3. As informações prestadas permanecem válidas até 30 de setembro de 2018.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente
LEONARDO LOBO PIRES
Coordenador-Geral da COREM

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Lobo Pires, Coordenador(a)-Geral de
Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios, em 19/08/2018, às 15:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

li
i

.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br
• /sei/controlador externo.php?acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0.
informando o código verificador 1031190 e o código CRC EAS1743B .

Referência: Processo nº 17944.106488/2018-68.
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Memorando SEI nº 51/2018/GECEM I/COAFI/SURIN/STN-MF

Ao Senhor Coordenador-Geral da COPEM

Assunto: Cálculo de suficiência de contragarantia. Portaria nº 501, de 23/11/2017. Estado do Pará.
Referência: Ao responder
17944.102038/20] 8-04.

este

Memorando,

favor

indicar

expressamente

o

Processo

nº

1.
Referimo-nos ao Memorando SEI nº 377, por meio do qual foi solicitada, nos termos do
art. 7° da Portaria nº 501, de 23/11/2017, a verificação do cumprimento dos requisitos necessários à
obtenção da garantia da União para operações de crédito pleiteadas pelo Estado do Pará, tendo em vista a
atualização no SADIPEM dos cronogramas financeiros das operações de crédito a serem contratadas com
a Corporação Andina de Fomento (Processo 17944.101797/2018-41) e com o New Development
Bank (Processo 17944.101798/2018-96), ocorrida após a manifestação desta Coordenação-Geral feita
pelo Memorando SEI nº 41/2018/GECEM I/COAFI/SURIN/STN-MF, de 05/07/2018.

2.
Assim, com a atualização informada, de acordo com a metodologia presente na Portaria em
questão, têm-se, para o ente federativo nas operações citadas:
a) Margem

R$ 12.768.753.518,53

b) OG

R$

42.594.049,16

3.
Assim, tendo em vista que o valor da 'Margem' é superior ao valor da 'OG', são
consideradas suficientes as contragarantias oferecidas nos termos do art. 7º da Portaria nº 50l/2017 pelo
Estado do Pará.
4.
Ademais, cabe salientar que a atual análise está posicionada nesta data, sendo subsidiada
por dados de receitas pertencentes ao Balanço Anual referente ao ano de 2017, extraído 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 obtidas do SADIPEM. As taxas de
câmbio utilizadas na conversão para reais de operação em moeda estrangeira seguiram as orientações
contidas no art. 7º da Portaria nº 501/2017 e no art. 2º da Portaria nº 1.049/2017.
5.
Da mesma forma, 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.

Anexos:
I - [MARGEM e OG] (SEI nº 1015460).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente
DENIS DO PRADO NETTO
Página 38 de 248
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SEI/MF - !015460- Memorando

Coordenador-Geral de Haveres Financeiros
Documento assinado eletronicamente por Denis do Prado Netto, Coordenador(a)-Geral de
Haveres Financeiros, em 15/08/2018, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com
.,
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539. de 8 de outubro de 2015.

______

~
li
~.
·

.

·

.

· A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br
/sei/controlador externo.php?acao=documento conferir&id orgao acesso externo=O.
informando o código verificador 1015460 e o código CRC 60333866.

SEI nº 1015460

Referência: Processo nº 17944.102038/2018-04.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE HAVERES FINANCEIROS - COAFI
CÁLCULO DA MARGEM DE CONTRAGARANTIA

Balanço Anual (OCA}
Balanço Anual (OCA) de 2017
RECEITAS PRÓPRIAS

10.669.644.260, 79

1.1.1.2.07.00.00
1.1.1.3.02.00.00
1.1.1.2.05.00.00

ITCD
ICMS
IPVA

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

1. 7 .2.1.01.01.00
1.7.2.1.01.12.00
1.1.1.2.04.00.00
3.2.00.00.00.00
4.6.00.00.00.00
3.3.20.00.00.00
3.3.30.00.00.00
3.3.40.00.00.00
3.3.41.00.00.00
3.3.45.00.00.00
3.3.46.00.00.00

FPE
IPI EXPORTAÇÃO (UF)
IRRF
DESPESA COM SERVIÇO DA DÍVIDA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

3.3. 71.00.00.00
3.3. 73.00.00.00
3.3.74.00.00.00
3.3. 75.00.00.00
3.3. 76.00.00.00
3.3.80.00.00.00

Margem

12. 768. 753.518,53

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2017
10.669.545.986,57
ICMS
lX.l'.'ltS:627.848;$9
Total dos últimos 12
meses
ITCD
. 2!t16t),893,54
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
6.310.097.803,92

RECEITAS PRÓPRIAS

Total dos últimos 12
n"'IOC'OC

Página 40 de 248

IRRF
Cota-Parte do FPE

·

1,143,.g2j.929,01
., ·5,102,350.616,19

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.
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Serviço da Dívida Interna

até o Bimestre (b)

Serviço da Dívida Externa

até o Bimestre (b)
Total dos últimos 12
meses

Margem

Página 41 de 248
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Despesas Empenhadas

Despesas Empenhadas
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AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Transferências Constitucionais e Legais

16.168.704.117,71

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.
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ISTÉRIO DA FAZENDA
RETARIA DO TESOURO NACIONAL
RDENAÇÃO-GERAL DE HAVERES FINANCEIROS - COAFI

CÁLCULO DA OPERAÇÃO COM GARANTIA (OG)

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Operação nº 1

Operação nº 3

Operação nº 2

tificação da operação de

Identificação da operação de

Identificação da operação de

ito (nº e/ou credor):

crédito (nº e/ou credor):

crédito (nº e/ou credor):

da da operação:
r do contrato (em dólares
EUA):

Moeda da operação:
Valor do contrato (em dólares
dos EUA):

Moeda da operação:
Valor do contrato (em dólares

de câmbio (R$/USD):
da taxa de câmbio
1de reembolsos (em
res dos EUA):
eiro ano de reembolso:
mo ano de reembolso:
. de anos de reembolso:
1de reembolso em reais:
mbolso médio(R$):

Taxa de câmbio (R$/USD):
Data da taxa de câmbio
(R$/USD):
Total de reembolsos (em
dólares dos EUA):
Primeiro ano de reembolso:
Último ano de reembolso:

dos EUA):
Taxa de câmbio (R$/USD):
Data da taxa de câmbio
(R$/USD):
Total de reembolsos (em
dólares dos EUA):
Primeiro ano de reembolso:

Qtd . de anos de reembolso :
Total de reembolso em reais:

Último ano de reembolso:
Qtd. de anos de reembolso:
Total de reembolso em reais:

Reembolso médio(R$):

Reembolso médio(R$):
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NEW DEVELOPMENT BANK - 17944.101798/2018-96

ANO

LIBERAÇÕES

CONTRAPARTIDA

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

AMORTIZAÇÃO

1.250.000,00 15.000.000,00
6.875.000,00 20.000.000,00
3.125.000,00 10.000.000,00
1.250.000,00 5.000.000,00

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12.500.000,00 50.000.000,00
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o
o
o
o
o
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,63
50.000.000,00

JUROS, DEMAIS
ENCARGOS E COMISSÕES

229.948,44
1.293.607,29
1.771.747,05
1.987.558,85
2.003.064,24
1.931.858,65
1.764.936,63
1.598.014,61
1.431.092,59
1.264.170,57
1.097.248,55
930.326,53
763.404,51
609.195,24
429.560,47
262.638,45
95.716,44
19.464.089,11

TOTAL DE
REEMBOLSOS

229.948,44
1.293.607,29
1.771.747,05
1.987.558,85
2.003.064,24
6.098.525,32
5.931.603,30
5.764.681,28
5.597.759,26
5.430.837,24
5.263.915,22
5.096.993,20
4.930.071,18
4.775.861,91
4.596.227,14
4.429.305,12
4.262.383,07
69.464.089,11

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.
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NEW DEVELOPMENT BANK - 17944.101798/2018-96

ANO

CONTRAPARTIDA

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Total:
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LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

1.250.000,00 15.000.000,00
6.875.000,00 20.000.000,00
3.125.000,00 10.000.000,00
1.250.000,00 5.000.000,00

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12.500.000,00 50.000.000,00

o
o
o
o

o
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,67
4.166.666,63
50.000.000,00

JUROS, DEMAIS

TOTAL DE

ENCARGOS E COMISSÕES

REEMBOLSOS

229.948,44
1.293.607,29
1.771.747,05
1.987.558,85
2.003.064,24
1.931.858,65
1. 764.936,63
1.598.014,61
1.431.092,59
1.264.170,57
1.097.248,55
930.326,53
763.404,51
609.195,24
429.560,47
262.638,45
95.716,44
19.464.089,11

229.948,44
1.293.607,29
1.771.747,05
1.987.558,85
2.003.064,24
6.098.525,32
5.931.603,30
5.764.681,28
5.597.759,26
5.430.837,24
5.263.915,22
5.096.993,20
4.930.071,18
4.775.861,91
4.596.227,14
4.429.305,12
4.262.383,07
69.464.089,11

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.
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SEI/MF - 0970440 - Memorando

Memorando SEI nº 83/2018/GEOPE/CODIP/SUDIP/STN-MF

Ao Senhor Coordenador-Geral da COPEM

Assunto: Análise de Custo - Operação· de crédito de interesse do Estado do Pará com o New
Development Bank - NDB.
1.
Referimo-nos ao Memorando nº 349/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF (SEI nº 0943400),
de 31/07/2018, o qual solicita manifestação desta Coordenação-Geral acerca do custo da operação de crédito
pleiteada pelo Estado do Pará com o New Development Bank (NDB), no valor de US$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares) .

2.
Após efetuar a análise, encontramos um custo efetivo para a operação de 4,40% a.a.,
com duration de 8,65 anos, com base nas informações fornecidas pela COPEM.
3.
Informamos que o custo de captação estimado para emissões da União em dólares, com
mesma duration, é de 5,61 % a.a., superior ao custo efetivo calculado para a operação.
4.
Deste modo, sob a análise de estrita responsabilidade dessa Coordenação-Geral, não vemos
óbice à contratação sob as condições financeiras propostas.
5.

Anexo, segue o .fluxo de pagamentos da operação (SEI nº 0970422).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente
LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA

Coordenador-Geral da CODIP

·-----

Dócumento assinado eletrónicamente pórluis Felipe Vital Nunes Pereira, Coordenador(a)-Geral de
Operações da Dívida Pública, em 06/08/2018, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

SEI nº 0970440

Referência: Processo nº 17944.106490/2018-37.
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Interessado

Pará

Nº Amortizações

Credor

NDB

Periodicidade

uso

Moeda

15/08/2018
16,0

Data de início*
Prazo Total (anos)

24
Semestral

54
0,25%
0,25%

Carência (meses)***
Com. de Compromisso (a.a.)

50.000.000,00

Valor

21 Novembro 2018

Com. de Abertura (flat)
Com. de Avaliação

$

Indexador

Libor 6m

Spread 1

1,10%

Spread 2
Início do Spread 2

198

* Data considerada, para efeitos de simplificação dos cálculos, como data hipotética de assinatura e de primeiro desembolso (hipótese mais conservadora).
** Data de referência das estimativas das curvas de juros utilizadas no cálculo.

*** Considera sistema de pagamentos antecipados.

ili

'0:tlllllllaill "*jjjiflJtilf;
15/08/2018
15/02/2019
15/08/2019
15/02/2020
15/08/2020
15/02/2021
15/08/2021
15/02/2022
15/08/2022
15/02/2023
15/08/2023
15/02/2024
15/08/2024
15/02/2025
15/08/2025
15/02/2026
15/08/2026
15/02/2027
15/08/2027
15/02/2028
15/08/2028
15/02/2029
15/08/2029
15/02/2030

15/08/2030
15/02/2031

15/08/2031
15/02/2032
15/08/2032
15/02/2033

15/08/2033
15/02/2034
15/08/2034

Tôfâf '
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15.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

-

-

-

-

-

-

15.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
47.916.666,67
45.833.333,33
43. 750.000,00
41.666.666,67
39.583.333,33
37.500.000,00

2.083.333,33
2.083.333,33
2.083.333,33
2.083.333,33
2.083.333,33
2.083.333,33

35.416.666,67
33.333.333,33
31 .250.000,00

2.083.333,33
2.083.333,33
2.083 .333,33

-

-

-

29.166.666,67

2.083.333,33

-

27.083.333,33

-

22.916 .666,67
20 .833 .333,33
18.750.000 ,00

2.083.333,33
2.083 .333,33
2.083.333,33
2.083.333,33
2.083 .333 ,33
2.083 .333,33
2.083 .333,33
2.083.333 ,33
2.083.333,33
2.083 .333,33
2.083.333,33
2.083.333,33
2.083.333,33
2.083.333,33

25.000.000,00

16.666.666,67
14.583 .333 ,33

12.500.000,00

-

-

-

T!i(ltQOô:óQildô!);

10.416.666,67
8.333 .333,33

6.250.000,00
4.166.666,67
2.083 .333,33

-

0,00

298.480,66
494.651,90
754.860,49
779.166,67
968.693,90
966.663,13
1.066.211,05
1.054.869,80
1.064.089,90
1.006.723,13
979.180, 18
927.640,29
897.430,20
841.455,26
811 .232,20
756.299,06
728.269,71

125.000,00
44.722,22
43.993,06
19.166,67
18.958,33
6.388,89
6.284,72

-

-

-

-

-

674.087,48
642.089,29

-

591 .199,07

-

-

544.818 ,69
492 .351 ,39
456 .015,87
404 .621 ,39
366.444,95

-

316.124,71
276.083,01
228 .091,36

184.905,70
136.429, 19
89.986,09
44.275,82

125.000,00
343.202,89
538.644,95
774.027, 16
798.125,01
975.082,79
972.947,85
1.066.211,05
1.054.869,80
3.147.423,23
3.090.056,47
3.062.513,51
3.010.973,62
2.980.763,53
2.924.788,59
2.894.565,53
2.839.632,40
2.811 .603,05
2.757.420,81
2.725.422 ,63
2.674.532,41
2.628.152,02
2.575.684,72
2.539.349,20
2.487.954,73
2.449 .778,29
2.399.458,05

2.359.416,34
2.311.424,69

-

2.268.239,03

-

2.219.762,53
2. 173.319,42
2.127.609,16

-

!iO!ll!)l):;(IQ(filô' '</P.Ji:f9'/$43l"'41<$7! \?'.:.)· ''''"':í64}!i1.à89 ···7ó;fp7{9!i.!i 46
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SEI/MF - 0925197 • Nota Técnica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 92/2018/COPEM/SURIN/STN-MF

Assunto: Operação de crédito externo com garantia da União entre o Estado do Pará e o New Development Bank - NDB, no valor de US$
50.000.000,00. Recursos destinados ao financiamento do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará

Senhor Coordenador-Geral

1.
Trata a presente Nota sobre a conclusão do processo de negociação das minutas contratuais relativas à operação de crédito externa,
com garantia da União, a ser realizada entre o Estado do Pará e o New Development Bank - NDB, no valor de US$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares dos EUA), cujos recursos serão destinados ao Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.
2.
Inicialmente cabe registrar que a Lei Estadual nº 8.574/2017, de 14/12/2017 (SEI 0393908), autorizou o Estado do Pará a contratar
operações de crédito, em regime de parceria de cofinanciamento, entre a Corporação Andina de Fomento • CAF e o NDB, para implementar
o Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará. O processo de negociação em epígrafe abrangeu, apenas, a parcela do financiamento
junto ao NDB.
3.
A citada negociação ocorreu e foi concluída nos dias 18 e 19 de julho de 2018, na sede do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, em Brasília. As condições financeiras da operação, constantes da minuta do contrato de empréstimo e demais
documentos pertinentes (SEI 0915486, 0915497, 0915501, 0915509 e 0915512), serão as seguintes:
• Credor: New Development Bank - NDB
• Valor da operação: US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos EUA)
• Valor da contrapartida: US$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil dólares dos EUA)
• Modalidade: Investimento
• Prazo de desembolso: 48 (quarenta e oito) meses
• Prazo de Carência: 54 (cinquenta e quatro) meses
• Prazo de Amortização: 138 (cento e trinta e oito) meses
• Prazo total: 192 meses (cento e noventa e dois) meses
• Juros: Libor de 6 meses mais spread de 1, 10% (um vígula um por cento)
• Juros de mora: 2,0% a.a. acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo
• Demais encargos : Comissão de Financiamento (Front-endfee) equivalente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do montante
do empréstimo. Comissão de Compromisso (Commitment Charge) equivalente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), aplicada:

(i) 12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 15% (quinze por cento) do valor do empréstimo menos o montante
desembolsado;
(ii) 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do empréstimo
menos o montante desembolsado;
(iii) 36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo
menos o montante desembolsado; e
(iv) 48 (quarenta e oito) meses e depois disso, sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

Entretanto, se os montantes desembolsados no final do primeiro, segundo e terceiro anos após a data de assinatura do contrato de
empréstimo excederem, respectivamente, 15%, 45% e 85% do valor do empréstimo, a Comissão de Compromisso (Commitment Charge)
será nula. A Comissão de Compromisso deverá ser paga nos seis meses seguintes imediatamente após a data em que ela se tomar exigível.

4.
Ressalte-se que esta foi a primeira negociação realizada pelo NDB no Brasil envolvendo operação de crédito externo de interesse de
ente subnacional da Federação com a garantia da União (garantia soberana), e, conforme salientado anteriormente, pelo fato de a operação ter sido
estruturada como um cofinanciamento com a CAF, o NDB optou por utilizar, na sua parcela do financiamento do Programa, as minutas padrões
daquela instituição, adaptadas às políticas do Banco quando aplicável.
5.
Além disso, também pelo motivo de esta ter sido a primeira negociação junto ao NDB, a presente Nota será mais extensa e trará
maiores detalhes sobre as minutas utilizadas por esse organismo multilateral para a presente operação de crédito.
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6.
As minutas contratuais negociadas da operação de crédito mencionada são compostas pelos seguintes documentos: Contrato de
Empréstimo (Loan Agreement - Special Conditions) (SEI 0915497), Condições Gerais dessa operação (General Conditions - Annex A) (SEI
0915501), Descrição do Projeto (Description ofthe Projecet - Annex B) (SEI 0915509) e Contrato de Garantia (Guarantee Contract - Annex C)
(SEl 0915512). Além desses documentos, consta a Ata de Negociação como documento complementar contendo os principais entendimentos das
partes (SEI 0915486).
7.
No que tange às competências da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e em relação às cláusulas que envolvem riscos
e/ou impactos financeiros à União como garantidora da operação, destacam-se, a partir das minutas dos contratos de empréstimo (Contrato de
Empréstimo e Condições Gerais), os pontos abaixo:

a) Validade das condições financeiras da operação

8.

O NDB informou durante a negociação que não há um prazo de validade para as condições financeiras do contrato. Tal
entendimento pode ser corroborado pelas minutas negociadas, uma vez que não apresentam nenhum tipo de ressalva ou validade expressa das
condições financeiras negociadas.
b) Prazo e condições para o primeiro e demais desembolsos
9.
Conforme a Cláusula 6ª, "Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do Empréstimo", do Contrato de
Empréstimo (Loan Agreement - Special Conditions), o Estado terá um prazo de até 12 meses para solicitar o primeiro desembolso e de até
48 meses para solicitar o último desembolso do empréstimo. Esses prazos serão contados a partir da data de assinatura do Contrato (SEI 0915497
fl. 2).
As condições contratuais para realização do primeiro e dos demais desembolsos são divididas em duas espécies: Especial e
1O.
Condições Gerais.
11.
A Condição Especial está prevista no Contrato de Empréstimo (Cláusula 7ª) (SEI 0915497 fl. 2) e consiste na apresentação ao NDB
do instrumento legal da autoridade competente demonstrando a criação da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP.
12.
Já as Condições Gerais estão previstas nas Normas Gerais (Cláusula 5) (SEI 0915501 fl. 6) e consistem em duas modalidades de
exigência: (a) prévias ao primeiro desembolso e (b) prévias a todos os desembolsos. Em relação à primeira, a Cláusula 5 (a) das Normas Gerais
estabelece que o NDB deverá receber dois Pareceres Jurídicos, sendo um emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, em português, e outro
emitído pelo Garantidor, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, atestando que suas respectivas obrigações contratuais são
válidas e exigíveis. Em relação à segunda, a Cláusula 5 (b) das Normas Gerais estabelece que: (i) o Estado deverá apresentar, por escrito, uma
solicitação de desembolso, indicando a modalidade deste e anexar os documentos que forem requeridos pelo NDB, e (ii) não sejam observadas
nenhuma das circunstâncias descritas nas Cláusulas 16, 17 e 18 das Normas Gerais. Essas Cláusulas versam respectivamente sobre "Suspensão de
Obrigações pelo NDB", "Suspensão de Obrigações por Causas Alheias às Partes" e "Declaração de Vencimento Antecipado do Empréstimo".
13.
Registre-se que o Governo Federal exige que as instituições credoras de operações de crédito externo de entes
subnacionais informem o cumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso por parte dos mutuários como condicionante à
assinatura dos contratos. Tal exigência minimiza os riscos para o Tesouro Nacional, uma vez que possibilita ao Ente iniciar a execução do projeto
logo após a formalização do contrato de empréstimo e, com isso, não incorrer em pagamento desnecessário de comissão de compromisso.

c) Pagamentos antecipados
14.
A Cláusula 12, "Pagamentos Antecipados", das Normas Gerais (SEI 0915501 fls. 8/9), prevê a possibilidade de o Estado realizar
pagamentos antecipados de uma ou mais parcelas de amortização, sem incorrer em penalidades, observadas as condicionantes nela expostas. As
condições dessa Cláusula seguem as condições oferecidas pela CAF com a diferença do prazo mínimo de solicitação que no presente contrato é de
60 (sessenta) dias da data do vencimento da parcela e na CAF tal prazo é de 45 (quarenta e cinco) dias.

d) Cancelamento parcial ou total do empréstimo
15.
A Cláusula 14, "Cancelamento parcial ou total do empréstimo", das Normas Gerais (SEI 0915501 tl. 9), prevê a possibilidade de o
Mutuário solicitar o cancelamento parcial ou total dos recursos do empréstimo, nos termos nela expostos. Os casos de cancelamento do
empréstimo pelo credor (NDB) estão abarcados nas cláusulas de suspensão de obrigações e de vencimento antecipado dispostas a seguir.

e) Suspensão de obrigações pelo NDB

16.
As Cláusulas 16 e 17, respectivamente, "Suspensão de Obrigações pelo NDB" e "Suspensão de Obrigações por Causas Alheias às
Partes", das Normas Gerais (SEI 0915501 fls. 10 e 11), preveem circunstâncias em que o NDB terá o direito suspender a execução de suas
obrigações contratuais. Essas suspensões de obrigações podem ocorrer em função de razões financeiras e/ou não-financeiras, restritas e/ou
extensíveis a esse e outros contratos de empréstimo que o Ente possua com o NDB.
17.

As hipóteses da Cláusula 16, "Suspensão de Obrigações pelo NDB", abarcam as seguintes situações:
a. atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo Mutuário a título de principal, juros, comissões, custos, encargos ou
qualquer outro tipo de obrigação financeira assumida no próprio Contrato de Empréstimo;
b. descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada no Contrato;
c. descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada em outro contrato de empréstimo celebrado com o NDB;
d. inexatidão ou falta de informação, sem justificativa, que possa afetar a concessão do presente crédito, no que concerne aos
dados fornecidos pelo Mutuário antes da celebração do Contrato de Empréstimo ou durante sua execução;
e. utilização de produtos, materiais e bens de capital, ou ainda de atividades desenvolvidas pelo Mutuário que não se encontrem
em harmonia com o meio ambiente ou transgridam as normas de legislação ambiental vigentes no país, bem como aquelas
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f. não cumprimento, pelo Mutuário, dos procedimentos estabelecidos pelo NDB para tomarem-se elegíveis os projetos objeto do
financiamento no âmbito do Programa.
g. uso indevido de recursos pelo Mutuário.

18.
À exceção da alínea "16 (g) - Uso indevido de fundos pelo Mutuário", acrescentada à minuta do NDB, todas as demais hipóteses
são idênticas às previstas nas minutas padrões da CAF. Apesar dessa inclusão, entendemos não se tratar de nova hipótese de suspensão de
obrigações pelo NDB, dado que as alíneas "16 (b) - Descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada no presente
Contrato, combinada com a "16 (f) - Não cumprimento, pelo Mutuário, dos procedimentos estabelecidos pelo NDB para tomarem-se elegíveis os
projetos objeto do financiamento no âmbito do Programa", já cobrem os casos de uso indevido de fundos pelo Mutuário.
19.

As hipóteses da Cláusula 17, "Suspensão de Obrigações por Causas Alheias às Partes", abarcam:
a. a retirada da República Federativa do Brasil como acionista do NDB; ou
b. o advento de força maior ou caso fortuito que impeça as partes de cumprirem com as obrigações contraídas.

20.

Ambas as hipóteses são compatíveis com às previstas nas minutas padrões da CAF.

t) Vencimento antecipado da dívida e cross default

21.
A "Cláusula 18 - Declaração de Vencimento Antecipado do Empréstimo" (SEI 0915501 fl. 11), combinada com as Cláusulas 16 e
17(a) das Normas Gerais, preveem circunstâncias em que o NDB terá direito de declarar o vencimento antecipado do empréstimo por razões
financeiras e não-financeiras.
22.

As hipóteses da Cláusula 18 abarcam as seguintes situações:
a. manutenção, por mais de 120 (cento e vinte) dias, de qualquer uma das circunstâncias descritas na Cláusula 16 das Normas
Gerais; ou
b. ocorrência da situação descrita no item (a) da Cláusula 17.

23.
A ocorrência de qualquer uma das situações descritas acima facultará ao NDB o direito de declarar vencidos os prazos de todos os
montantes desembolsados em virtude do contrato de empréstimo. Caso isso ocorra, o NDB enviará ao Mutuário e ao Garantidor um comunicado
por escrito, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial. Nesses casos, o NDB terá direito de requerer ao Mutuário o reembolso
imediato de todos os valores devidos, com juros, comissões e outros encargos, até a data do efetivo pagamento.
24.
Ressalte-se, que conforme Cláusulas 16 (c) e 18 (a), a minuta prevê a possibilidade de cross default com outros contratos que
o Ente possua com o NDB. De acordo com as referidas .cláusulas, o NDB poderá suspender •a execução . de suas obrigações o~. declarar o
vencimento antecipado do empréstimo caso haja o descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada em outro contrato de
empréstimo celebrado entre o próprio Mutuário e o NDB. Cumpre informar que atualmente não há outro contrato de empréstimo celebrado entre .o
Estado do Pará e o NDB.
25.
A esse respeito, destaque-se que a Secretaria do Tesouro Nacional acompanha o pagamento de todos os empréstimos garantidos
pela União, de forma a evitar que seja declarado vencimento antecipado de uma dívida pelo não pagamento de uma obrigação financeira. No
entanto, a respeito das hipóteses de vencimento antecipado por razões não financeiras, ·cumpre informar que tal risco não é gerenciável por parte
da STN.
26.
Adicionalmente, conforme Cláusula 24, "Supervisão", e Cláusula 25, "Relatórios", das Normas Gerais (SEI 0915501 fls. 13/14), o
NDB poderá acompanhar periodicamente a execução do Programa a fim de assegurar-lhe o desenvolvimento satisfatório. Além disso, estão
previstas supervisões de obras e auditorias financiadas no contrato de empréstimo a ser celebrado entre o Estado e a CAF no âmbito do Programa
Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, conforme registrado em "OUTRAS OBSERVAÇÕES" ao final desta Nota.
27.
Por fim, salienta-se que todas as hipóteses de vencimento antecipado do contrato, inclusive a de cross default, são idênticas às
previstas nas minutas padrões da CAF.

g) Cessão dos direitos e obrigações e vedação à securitização

28.
Conforme Cláusula 27, "Cessão, Transferência e Disposição do Contrato", das Condições Gerais (SEI 0915501 fl. 14), o NDB
poderá ceder, transferir ou de alguma forma dispor, total ou parcialmente, dos direitos e obrigações derivados do Contrato de Empréstimo, vedada
qualquer securitização. No caso de cessão contratual ou transferência, o NDB comunicará, por escrito, o Mutuário e o Garantidor, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O terceiro, em relação à parte cedida ou transferida, assumirá a posição contratual do NDB no contrato,
ficando obrigado nas mesmas condições pactuadas. O Mutuário não poderá ceder, transferir ou de alguma forma dispor dos direitos e obrigações
derivados do Contrato de Empréstimo, salvo autorização expressa e por escrito do NDB e do Garantidor.
29.
Quanto à possibilidade de securitização da operação, cabe registrar que o Grupo Estratégico do Comitê de Garantias da STN
deliberou em sua 11ª Reunião Ordinária (SEI 0925164, fls. 3/4) que:
"A possibilidade de securitização deve ser expressamente vedada (em contrato) apenas para operações que estão acima do custo de
captação da República, não sendo necessário vedar securitização para operações com garantia da União que tenham custo efetivo abaixo
do custo de captação da República, independentemente do tipo de mutuário, credor ou moeda do contrato. Esta deliberação substitui.º
encaminhamento do item 3 da ata da Reunião nº 4 do GE-CGR e demais deliberações que tratam do assunto".

30.
Nesse sentido, cabe salientar que, conforme disposição expressa da Cláusula 27 das Condições Gerais anteriormente descrita, fica
vedada qualquer securitização do Contrato de Empréstimo, independentemente da aferição do custo da presente operação vis-a-vis o custo de

Página 49 de 248

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

httn,d/<:Pi fa7Pnrl:, nnv hr/<:P.i/r.nntrnlarlor.nho?acao=documento imorimir web&acao oriQem=arvore visualizar&id_documento=1078446&infra_s...

3/5

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

588

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

24/08/2018

21 Novembro 2018

SEI/MF - 0925197 - Nota Técnica

h) Vigência do contrato
31. i
Conforme Cláusula 21, "Vigência", do Contrato de Empréstimo (SEI 0915497 tl. 7), as partes concordam que o Contrato de
Empréstimo entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar-se-á com o cumprimento de todas as obrigações nele estipuladas.
i) C,ontrato de garantia

32. •
No que tange às competências da STN e em relação às cláusulas que envolvem riscos e/ou impactos financeiros à União como
garantidora da operação, destacam-se os pontos a seguir da minuta do Contrato de Garantia (SEI 0915512).
33. !
Conforme Cláusula Primeira do Contrato de Garantia (SEI 0915512 fl. 1), a União será Garantidora solidária de todas as obrigações
de pagamento do serviço da dívida contraída pelo Mutuário no referido Contrato de Empréstimo. Adicionalmente, as obrigações de pagamento do
Garantidor, de acordo com o Contrato de Empréstimo, têm e terão a mesma prioridade de pagamento que as demais dívidas externas que o
Garantidor tenha com os organismos financeiros internacionais multilaterais dos quais faça parte, decorrentes de contratos de empréstimo.
34. :
De acordo com a Cláusula Terceira do Contrato de Garantia (SEI 0915512 fls. 2/3), no caso de atraso no pagamento de qualquer
parcela de principal ou juros por parte do Mutuário, o NDB informará imediatamente ao Garantidor, por intermédio da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, com cópia para a Secretaria do Tesouro Nacional, e dará as devidas instruções, a fim de que se realize o pagamento da quantia
devida no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da referida comunicação. O prazo de honra da garantia é igual ao constante nas
mintitas padrões da CAF.
35. 1
A Cláusula Sétima do Contrato de Garantia (SEI 0915512 fls. 3/4) prevê a possibilidade de o Garantidor solicitar informações
sobie os montantes desembolsados ou não desembolsados do empréstimo. Para tanto, o Garantidor deverá encaminhar solicitação prévia por
esc7 to ao NDB .

II. ~UTRAS OBSERVAÇÕES
36. j
As ações de apoio à gestão do Programa assim como a supervisão de obras e as auditorias serão financiadas no contrato de
empréstimo entre o Estado do Pará e a CAF, no âmbito do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, conforme registrado no item "2 H" da Ata da Reunião de Negociação do Contrato de Empréstimo (SEI 0915486 tl.3) e no item "C" do Anexo B - Descrição do Projeto (SEI
0915509 fl. 2).

III . CONCLUSÃO
37. ,
Embora esta seja a primeira operação de crédito do NDB junto a ente subnacional brasileiro, as minutas contratuais negociadas
(Co*trato de empréstimo, Condições Gerais dessa operação, Descrição do Projeto e Contrato de Garantia), dado que replicam em sua quase
integralidade as disposições contratuais da CAF, seguem os mesmos termos das cláusulas usualmente observadas em contratos com organismos
multilaterais de crédito em que a União figura como garantidora e que, portanto, são ordinariamente aceitas pelo Ministério da Fazenda.
38.
Ressalte-se que, para fins de manifestação do Secretário do Tesouro Nacional acerca da oportunidade e conveniência da concessão
de garantia da União à presente operação, o conteúdo da seção "I. ALCANCE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS", da presente Nota, deverá
ser replicado no parecer de manifestação acerca do cumprimento de limites e condições necessários para realização da operação e concessão de
garaptia da União que venha a ser emitido por esta COPEM.
39. 1
Diante do exposto, submete-se o presente documento à apreciação superior para que então possa ser procedida à análise dos limites
e condições estabelecidos na legislação correlata para fins de contratação da operação e de concessão de garantia pela União.
1

Arthur Batista de Sousa
Auditor Federal de Finanças e Controle

Helena Cristina Díli
Gerente GEPEX

De Jcordo. À consideração do Coordenador-Geral.

Marcelo Callegari Hoertel
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios
De acordo.

Renato da Motta Andrade Neto
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Documento assinado eletronicamente por Arthur Batista de Sousa, Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 25/07/2018, às 16:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. GQ, § lQ, do Decreto nQ 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helena Cristina Dill, Gerente, em 25/07/2018, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 62, § lQ, do Decreto nQ 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

_____

Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Coordenador(a)-Geral de Operações de Crédito de Estados e

em 26/07/2018, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
..,, outubro de 2015.
Municípios,

1

;,,;,,'/F.'2~.:.:.J:::., A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo.pJlP.1
~?;~\?'l!!iR acao=documento conferir&id orgao acesso externo-O, informando o código verificador 0925197 e o código CRC ECB8635B.

Referência: Processo n" 17944.1O1798/2018-96.
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MJNJSTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios
Gerência de análise e acompanhamento Fiscal dos Estados, Distrito Federal e Municípios

Nota Técnica SEI nº 73/2018/GEAFI V/COREM/SURIN/STN-MF

Assunto: Estado do Pará.
Análise da Capacidade de Pagamento - Portarias MF nº 501 de 23 de novembro de 2017, STN nº 1.049, de 13 de dezembro de 2017.

Senhor Coordenador-Geral da COPEM,

1.
Com a finalização da avaliação preliminar de metas e compromissos dos Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal de 2017, novos números foram
apurados para o cálculo da capacidade de pagamento do Estado do Pará, conforme o § 4º do Art. 2º da Portaria STN nº 1.049/17. Sendo assim, a presente Nota tem por
objetivo apresentar a classificação final da capacidade de pagamento do Estado do Pará para o exercício de 2018.

r - METODOLOGIA DE ANÁLISE
2.
A presente Nota de análise da capacidade de pagamento segue a metodologia estabelecida na Portaria MF nº 501 de 23/11/17 e os conceitos e
procedimentos definidos na Portaria STN nº 1.049 de 13/12/2017. Nesse sentido, a classificação final da capacidade de pagamento é determinada com base na análise
dos seguintes indicadore.s econômico-financeiros:
I - Endividamento;
II - Poupança Corrente; e
III - Liquidez.
3.
Como fontes de informação para o cálculo da capacidade de pagamento foram utilizados os números apurados no processo da avaliação preliminar dos
cumprimentos de metas e compromissos do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF), de acordo com o § 4° do Art. 2º da Portaria STN nº 1.049/17.
4.
As informações utilizadas no cálculo dos indicadores da análise da capacidade de pagamento devem observar os conceitos e definições do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e do anexo da Portaria STN nº 1.049/17. Os ajustes necessários à
adequação das informações obtidas na forma do parágrafo anterior aos conceitos e definições aplicáveis ao processo de análise da capacidade de pagamento estão
descritos no Anexo desta Nota.
5.
A cada indicador econômico-financeiro, foi · atribuída uma letra - A, B ou C - que representa a classificação parcial do ente naquele indicador,
conforme o enquadramento nas faixas de valores da tabela, apresentado no art. 2° da Portaria MF 501/17.
IND[CADOR

Endividamento

Poupanç.a Corrente

SIGLA

DC

PC

Liquidez

FAIXAS DE VALORES

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

DC<60%

A

60% SDC< 150%

B

DC2150%

c

PC<90%

A

90%SPC<95%

B

PC'::95%

c

IL< 1

A

IL2 l

c

IL

6.
A classificação final da capacidade de pagamento do ente foi obtida a partir da combinação das classificações parciais dos três indicadores, conforme a
tabela no art. 3º da Portaria MF nº 50 l /17.
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO INDICADOR
ENDIVIDAMENTO

POUPANÇA CORRENTE

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO
LIQUIDEZ

A

A

A

B

A

A

c

A

A

A

B

A

B

B

A

c
c

B

A

c

c

A

B

D

c

Demais combinações de classificações parciais

II - DO CALCULO DOS INDICADORES
7.
A seguir são apresentados os valores apurados para cada um dos indicadores necessários à capacidade de pagamento do Estado do Pará, conforme
dispõem a Portaria MF nº 501/17, e a Portaria STN nº J.049/2017, e as orientações, conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP) e no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aplicados à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e no Anexo da Portaria
STN nº 1.049/2017.

Cálculo da Classificação da Capacidade de Pagamento
8.

O cálculo da classificação da situação fiscal associada ao risco de crédito do Estado foi realizado tendo por base os números apurados no processo da
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avaliação preliminar dos cumprimentos de metas e compromissos do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) de 2017, de acordo com o§ 4º do Art. 2º da
Portaria STN nº 1.049/17.
9.
Em decorrência do uso dos conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) e no Anexo da Portaria STN nº 1.049/2017, para os anos de 2015 e 2016, as fontes de informação utilizadas podem ter sofrido ajustes
e, por isso, podem haver divergências entre os números utilizados nesta análise e as informações que foram publicadas pelo ente em seus Balanços, RGFs e RREOs.
Os ajustes eventualmente realizados são detalhados no documento "Anexo I - Ajustes e Justificativas" anexo desta Nota Técnica

!O.

Indicador I - Endividamento (DC): Dívida Consolidada Bruta/ Receita Corrente Líquida
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Dívida Consolidada Bruta
J I.
A Dívida Consolidada Bruta corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, 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.
12.
Conforme apurada na avaliação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF), a Dívida Consolidada Bruta do Estado era de R$
3.546.090.353,67.
Quanto à Receita Corrente Líquida - RCL
13.
A Receita Corrente Líquida (RCL) corresponde às receitas correntes deduzidas da Contribuição para Plano de Previdência do Servidor, da
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários e Dedução da Receita para Formação do FUNDEB.
)4.
Conforme apurada na avaliação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF), a Receita Corrente Líquida do Estado era de R$
18.023 .423 .322,30.
15.
A tabela a seguir apresenta a memória de cálculo do indicador de endividamento, bem como sua classificação fiscal parcial, obtida conforme o art. 2º da
Po1taria MF nº 1.049/2017.
Valores
DC

R$ 3.546.090.353,67

RCL

RS 18.023.423.322,30

Indicador

Classificação Parcial

19,67%

A

Indicador II - Poupança Corrente: Despesas Correntes/ Receitas Correntes Ajustadas
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Despesas Correntes - DCO
16.
O item Despesas Correntes corresponde aos gastos orçamentários de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por
exemplo: despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia,
telefone etc . Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades.
Desconsidera as perdas líquidas com o FUNDEB.
Quanto à Receita Corrente Ajustada - RCA
17.
O item Receitas Correntes Ajustadas corresponde às receitas orçamentárias, receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos monetários recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando desti nadas a acender
despesas classificáveis em Despesas Correntes. Deverão ser incluídas as receitas correntes intraorçamentárias, o retomo dos recursos do FUNDEB e deduzidas a~
restituições de receitas, a dedução da receita para formação do FUNDEB e outras deduções de receitas correntes.
18.
Dados os valores de Despesas Correntes e Recei tas Correntes Ajustadas apresentados acima, a tabela a seguir demonstra o cálculo do indicador
Poupança Corren te, além da classificação parcial do indicador, obtidos conforme §3º do art. 1º e o art. 2º da Portaria STN nº 1.049/2017 .
2015

2016

2017

Peso

0,2

0,3

0,5

DCO

R$ 18.836.417.336,51

R$ 19.983.000.733,00

R$ 20.9 12.126.734,75

RCA

R$ 20.977.689.249,02

R$22.331.187. 171,90

R$ 22.709.550.800,80

Indicador

Classificação Parcial

90,85%

8

•

Indicador III - Liquidez: Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa Bruta
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto às Obrigações Financeiras e Disponibilidade de Caixa Bruta
19.
O item Obrigações Financeiras corresponde às obrigações presentes que, por força de lei ou de outro instrumento, devem ser extintas até o final do
exercício financeiro de referência do demonstrativo. Incluem os restos a pagar liquidados e não pagos do exercício e todos os restos a pagar de exercícios anteriores.
Serão consideradas apenas os valores sem vinculação específica, ou seja, com alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer
finalidades.
20.
O item Disponibilidade de Caixa Bruta corresponde aos ativos de alta liquidez como Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras
Disponibilidades Financeiras. Serão consideradas apenas os valores sem vinculação específica, ou seja, com alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos,
para atender a quaisquer finalidades.
21.

Os valores apurados para o cálculo do indicador de Liquidez estão dispostos nos quadros apresentados a seguir:
Total dos Recursos Não Vinculados

Obrigações Financeiras (OF)

R$ 350.021.755,90

Disponibilidade de Caixa Bruta (DCB)

R$ 1.023.603.386,23

22.
A tabela a seguir apresenta a memória de cálculo do indicador de liquidez (IL), bem como sua classificação fiscal parcial, obtida conforme o art. 2º da
Portaria STN nº 1.049/2017.
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Valores

OF

R$ 350.021.755,90

DCB

R$ 1.023.603.3 86,23

Indicador

Classificação Parcial

34,20%

A

Classificação Final da Capacidade de Pagamento
23.
A tabela a seguir demonstra as classificações parciais dos três indicadores utilizados para a classificação final da capacidade de pagamento, conforme
dispõe o art. 3º da Portaria STN nº 1.049/2017:
Indicador

Classificação Parcial

Endividamento (DC)

Classificação Final

A

Poupança Corrente (PC)
Liquidez (IL)

B

B

A

II - RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS
24.

A classificação final da capacidade de pagamento do Estado do Pará é "B".

25.
A classificação apurada nesta Nota permanece válida até que seja realizada a avaliação definitiva do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal , no
dia 30 de setembro de cada exercício.
26.
Conforme Portaria STN nº 763/15, compete ao Comitê de Análise de Garantias (CGR) as avaliações técnicas dos pleitos de concessão de garantia. E,
nos termos do regimento interno do Comitê de Análi se de Garantias (CGR), aprovado pela Portaria STN nº l09, de 25 de fevereiro de 2016, compete à COREM a
"análise da capacidade de pagamento e do risco de crédito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (art. 6°) e manifestar voto e posicionar-se em relação
aos itens da pauta do CGR (art. 28 a 30).
27.
Visando subsidiar deliberação do CGR, o posicionamento (ou voto) da COREM é que a operação de crédito pleiteada é elegível, relativamente aos
riscos do Tesouro Nacional, para concessão de garantia da União, nos mesmos termos do disposto no art. 10 da Portaria MF nº 501/17, desde que observados todos os
demais requisitos legais para a concessão de garantia da União.
28.

Diante do exposto. sugere-se o encaminhamento desta Nota à COPEM com vistas à deliberação do Grupo Técnico do CGR.

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
PAULO ERNESTO MONTEIRO GOMES

Gerente da GERAP/CORFI/COREM/STN
De acordo.

Documento assinado eletronicamente
ITANIELSON DANTAS SILVEIRA CRUZ

Coordenador da CORFI/COREM/STN

De acordo. Encaminhe-se à COPEM com vistas à deliberação do Grupo Técnico do CGR

Documento assinado eletronicamente
LEONARDO LOBO PIRES

Coordenador-Geral da COREM/STN

Documento assinado eletronicamente por Paulo Ernesto Monteiro Gomes, Gerente, em 05/07/2018, às 18:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6•, § 1•, do Decreto n• 8.539 de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Lobo Pires, Coordenador(a)-Geral de Re lações e Análise Financeira dos Estados e Municípios, em

05/07/2018, às 19:43, conforme horá rio oficial de Brasília, com fundamento no art. 6•, § 1•, do Decreto n• 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ltanielson Dantas Silveira Cruz, Coordenador(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais, em 05/07/2018, às
20:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6•, § 1•, do Decreto n• 8.539. de 8 de outubro de 2015 .
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo.php?acao-documento conferir&
id orgao acesso externo=O. informando o código verificador 0849242 e o código CRC 9701EB66.

SEI nº 0849242

Referência: Processo nº 17944.105240/2018-80.
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ANEXO À NOT A Nº 73/2018/COREM/SURIN/ST
N/MF-DF
1. Este Anexo apresenta os procedimentos adotados
no cálculo da classificação da capacidade de
pagamento do Estado do Pará, conforme dispõem a
Portaria MF nº 501/17, e a Portaria STN nº
1.049/17, e as orientações, conceitos e procedimentos
estabelecidos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP) e no Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF), aplicados à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
, e no Anexo da Portaria STN nº 501/17.

1. O cálculo da classificação da situação fiscal assoc
iada ao risco de crédito do Estado foi realizado
tendo por os números apurados pela avalíação de
metas e compromissos do Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal de 2017, conforme o§
4º do Art. 2° da Portaria STN nº 1.049/17.
2. Em decorrência do uso dos conceitos e procedimen
tos estabelecidos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP), no Mai1ual de
Demonstrativos Fiscais (MDF) e no Anexo
da Portaria STN nº 501/17 as fontes de informação utiliz
adaspbdem ter sofrido ajustes e, por isso,
podem haver divergências entre os números utilizados
nesta análise e as informações que foram
publicadas pelo ente em seus Balanços, RGFs e RREO
s.
Aspectos Considerados na Apuração
Quan to à Dívida Consolidada Bruta

3. A Dívida Consolidada Bruta corresponde ao
montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação, assum
idas 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.
4. O valor da Dívida Consolidada Bruta foi calculado
conforme quadro a seguir

Discriminação

Dados publicados
A

(=) Dívida Pública consolidada
'í+l Obrl""'"""' Exbtívels a LOnl!O Prál<o

Dívida Contratual Interna
DÍllida Contratual Externa
(+I Precatóri os a Partir de 05/CF.;/2000
r+l Demais Dividas
(+) Dívida Moblliária

R$l,OO

2017
Ajustes para coFl)patibilização dos Indicadores
Gerais
Especlfitos
B
e

Dados Finais
=A+B+C

3.480.953.17l,4l
3.4S0.953.17l,41

65.137.180,26
65.137.lB0,26

2.903.270.857,52
sn.682.315.89
0,00
0,00

0,00

65.137.180,26
0,00
0,00
Ó,00
0,00

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

o,oc

0,00

3.546.090.353,61
3.546.090.353,6'

2.968.401.037, 7S
sn.682.3iS,89

o,oc
0,OC
0,OC

5. O valor da Dívida Consolidada Bruta para fins
da análise da capacidade de pagamento está
divergente do valor apresentado no Anexo 2 do RGF
do 3° quadrimestre de 2017. A divergência
diz respeito à dívida da empresa COSANP A, refinanciad
ajunto à União. O Estado informou que
a empresa é não dependente, mas tem seu serviço pago
com recursos do Tesouro Estadual.
Quanto à Receita Corrente Líqui da - RCL
6. A Receita Corrente Líquida (RCL) corres
ponde às receitas correntes deduzidas das
transferências Con~titucionais e Legais a Municípios
, da Contribuição para Plano de Previdência
do Servidor, da Contribuição para Custeio das Pensõ
es dos Militares, da Compensação Financeira
entre Regimes Previdenciários e Dedução da Receita
para Formação do FUNDEB.
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7. O valor apurado para a RCL em 2017 está disposto no quadro apresentado a seguir:
R$ l,OO

Dados publicados
A

Discriminação

( = J Receita Corrente Uauida
( + l Receita Corrente
1 - } Transferências Constitucionais e Legais
1 • l Contrib. o/Plano de Previdência do Servidor
Contrib. do Servidor para o Plano de
Previdência
Contrib. dos Militares para o Custeio das
Pensões
( - ) Compensação Financ. entre Regimes
Previdência
( - ) Dedução de Receita para Formação do

2017
Ajustes para compatibilização dos Indicadores
Específicos
Gerais
e
B

Dados finais
=A+B+C

0,00
Ó,00
0,00

18.023.423.322,30

57.461.044,54
0,00

o.oo

000

672.038.356.!;Cl

588.203.828,lC

0,00

0,00

588.203.828,10

83.834.528,49

0,00

0,00

83. 834.528,4!

1.906.103,06

0,00

0,00

l..906.103,0E

2.668.256.577,92

0,00

0,00

2.668.256:577,92

18.0II0.884.366JIA
24.331-075.035,97
2.907.989.631,56
672.038.3S6.5'l

-57.461.044,54
0

24.273.613.991,43
2.907.989.631,56

FUNDES

8. O ajuste geral na Receita Corrente refere-se às outras deduções de receitas correntes.
como sua
9. A tabela a seguir apresenta a memória de cálculo do indicador de endividamento, bem
501/17.
nº
MF
Portaria
da
2º
art.
o
conforme
obtida
classificação fiscal parcial,
VALORES

DC

R$ 3.546.090.353,67

RCL

R$ 18.023.423.322,30

INDICADOR

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

19,67%

A
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Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Despesas Correntes - DCO

10. O item Despesas Correntes corresponde aos gastos orçamentários de manutenção das atividades
dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, juros da dívida,
aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com
água, energia, telefone etc. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação
dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades. Abrange as
transferências constitucionais aos Mlll1iCípios e desconsidera as perdas líquidas com o FUNDEB.
11. Os valores apurados para o cálculo das Despesas Correntes nos anos de 2015, 2016 e 2017 estão
dispostos nos quadros apresentados a seguir:
R$100

2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores

Disaiminação

Dados publicados

Gerais

Espeáficos

Dados Finais

A

B

e

=A+B+C

o,oc

18.836.417.336,51

( +) Despesas Correntes

0,()(

18.836.417.336,Sl
R$100

2016
AiUstes oara compatiblllzação dos Indicadores
Discriminação

( +) Despesas Correntes

Dados publicados

Gerais

Espedficos

Dados Finais

A

B

e

=A+B+C

o,oc

19.983.000.733,00

0,0C

19.983.000.733,00
R$ l,OO

2017
Ajustes oara comoatlbili:zacão dos Indicadores
Dados publicados
A ·

Discriminação

Gerais

Especfficos

Dados Finais

B

e

=A+e+c

o,oc

20.912.126. 734, 75

( +) Despesas Correntes

O,OC

20. 912.126.734, 7'

12. Não foram realizados ajustes nesse item.
Quanto à Receita Corrente Ajustada - RCA

13. O item Receitas Correntes Ajustadas corresponde às receitas orçamentárias, receitas tributárias,
de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos monetários recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. Deverão ser incluídas
as receitas correntes intraorçamentárias, o retomo dos recursos do FUNDEB e os recursos
repassados aos Municípios, e deduzidas as restituições de receitas, a dedução da receita para
formação do FUNDEB e outras deduções de receitas correntes.
14. Os valores apurados para o cálculo das Receitas Correntes Ajustadas nos anos de 2015, 2016 e
2017 estão dispostos nos quadros apresentados a seguir:
R$100

2015
Ajustes para compatibilização dos Indicadores

Discriminação

li= )Receitas Correntes
1( + )Receitas Correntes
(+)Receitas Correntes lntraorcamentárias
( • ) Dedução de Receita Para Formação do
FUNDES

Dados publicados

Gerais

Específicos

Dados Finais

A

B

e

=A+B+C

21.112.494.616,7~
22.805.710.111,J..<;
799.091.272,81

• 134.805.367, 72
-134.805.367, 72
0,0:

O,()(

20.977.689.249,02

0,0(
O,OC

22.670.904. 743,47

2.492.306.767,2€

0,00

0,0(

2.492.306.767,2€

799.091.272,81
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R$100

2016
Ajustes para com0atibiliz ação dos Indicadores
Gerais
Específicos

Dados publicados

Discriminaçã o

A
( = )Receitas Correntes
( + )Receitas Correntes
( + l Receitas Correntes lntraorcame ntárias
( - ) Deduçào de Receita Para Formação do
FUNDEB

597

Dados Finais

c

B

=A+B+C

22.364.319.887,6!
24.149.828.976,3(

-33.132.715.71!

o,oc

-33.132.715,?S

22.331.187.171,911

0,00

901.446.522, 13

o,oc

24.116.696.260,51

o,oc

901.446.522,13

2.686.955.610, 74

o,oc

O,OC

2.686.955.610, 74

R$1,00
2017
Ajustes para compatibiliz ação dos Indicadores
Discriminaçã o

i( = )Receitas Correntes
1( + )Receitas Correntes
Ir+) Receitas Correntes lntraorcame ntárias
(

0

)

Dados publicados

Gerais

Específicos

A

Dados Finais

B

c

=A+B+C

22. 767.011.845,~

-57.46L044,~

24.331.075.0 35,9,

-57.461.044,5'1

1.104.193,387,2>

o,oc
o,oc

Dedução de Receita Para Formaçào do

2.668.256.577,92

FUNDES

o,oc
o,oc
o,oc

24.273.613.991,43
1.104.193.387,2!1

0,0(

2.668.256.577,92

22.709.550.800,811

15. Os ajustes gerais realizados em 2015, 2016 e 2017 referem-se
às outras deduções de receitas
correntes.
16. Dados os valores de Despesas Correntes e Receitas Correntes Ajustad
as apresentados acima, as
tabelas a seguir demons tram o cálculo do indicador Poupança Corrent
e, além da classificação
parcial do indicador, obtidos conforme §3º do art. 1º e o art. 2° da Portaria
MF nº 501/17.
2015

2016

2017

PESO

0,2

0,3

0,5

DCO

R$ 18.836.417.336,51

R$ 19.983.000.733,00

R$ 20.912.126.734,75

RCA

R$ 20.977.689.249,02

R$ 22.331.187.171 ,90

R$ 22.709.550.800,80

INDICADOR

CLASSIFICAÇÃO
PARCIAL

90,85%

B
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Aspectos Considerados na Apuração
Quanto às Obrigações Financeiras e Disponibilidade de Caixa Bruta

17. O item Obrigações Financeiras corresponde às obrigações presentes que, por força de lei ou de
outro instrumento, devem ser extintas até o final do exercício financeiro de referência do
demonstrativo. Incluem os restos a pagar liquidados e não pagos do exercício e todos os restos a
pagar de exercícios anteriores. Serão consideradas apenas os valores sem vinculaçã.o específica,
ou seja, com alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer
finalidades.
18. O item Disponibilidade de Caixa Bruta corresponde aos ativos de alta liquidez como Caixa,
Bancos, Aplicações Financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras. Serão consideradas
apenas os valores sem vinculação específica, ou seja, com alocação livre entre a origem e a
aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.
19. Os valores apurados para o cálculo do indicador de Liquidez estão dispostos no quadro
apresentado a seguir:
TOTAL nos RECURSOS NÃO VINCULADOS

Obrigações Financeiras (OF)

R$ 350.02 L755,90

Disponibilidade de Caixa Bruta (DCB)

R$ 1.023.603.386,23

20. Não foram realizados ajustes nesse item.
21. A tabela a seguir apresenta a memória de cálculo do indicador de liquidez (IL), bem como sua
classificação fiscal parcial, obtida conforme o art. 2° da Portaria MF nº 501/17.
VALORES

OF

R$ 350.021.755,90

DCB

R$ 1.023.603.386,23

INDICADOR

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

34,20%

A
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22. A tabela a seguir demonstra as classificações parciais dos três indicadores utilizados para a
classificação final da capacidade de pagamento. Conforme dispõe o art. 3° da Portaria MF nº
501/17, o Estado do Pará obteve a classificação B.

INDICADOR

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

Endividamento (DC)

A

Poupança Corrente (PC)
Liquidez (IL)

CLASSIFICAÇÃO FINAL

B

B

A

,=rg--.·<;...

.
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/
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SEI/MF - 0414455 - Nota Técnica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 25/2018/COPEM/SURIN/STN-MF

Assunto: Operação de crédito externo com garantia da União entre o Estado do Pará e o New Development Bank - NDB, no valor de US$
50.000.000,00. Recursos destinados ao financiamento do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará. Análise preliminar para fins de
negociação dos contratos. Processo nº 17944.101798/2018-96.

1.
A presente Nota tem como propósito verificar o cumprimento, nos termos da Nota nº 52/2017 /COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 03 de
julho de 2017 (SEI 393963), dos requisitos mínimos necessários para pré-negociar e negociar as minutas contratuais relativas ao pleito do Estado
do Pará para contratar operação de crédito externo, com o New Development Bank, cujos recursos são destinados ao Programa Municípios
Sustentáveis do Estado do Pará, com as seguintes características (SEI 413847):

Valor da operação: US$ 50.000.000,00;
Destinação dos recursos: Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará;
Juros: Libor Semestral mais a taxa fixa de 1, 10%;
Demais encargos e comissões: Comissão de Compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado. Comissão de Financiamento de 0,25%
a.a. sobre o total contratado;
Atualização monetária: variação cambial;
Liberações: US$ 15.000.000,00 em 2018, US$ 20.000.000,00 em 2019, US$ 10.000.000,00 em 2020, US$ 5.000.000,00 em 2021;
Prazo total: 192 meses;
Prazo de carência: 48 meses;
Prazo de amortização: 144 meses;
Lei autorizadora: 8.574, de 14/12/2017.

2.
O Estado do Pará encaminhou por intermédio do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União,
Estados e Municípios (SADIPEM) os seguintes documentos que deverão ser encaminhados por meio eletrônico, por esta STN, à Secretaria de
Assuntos Internacionais - SEAIN/MP e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN: Lei autorizadora, Pareceres Técnico e Jurídico,
Recomendação da COFIEX nº 06/0121, Resolução da COFIEX nº 01/0128 e Certidão do Tribunal de Contas.
3.
Conforme análise preliminar realizada por esta STN, por meio da Certidão do Tribunal de Contas competente (SEI 414406), verificou-se o
cumprimento dos requisitos de gastos mínimos com saúde e educação (art. 198 e 212 da CF/88) pelo ente pleiteante.
4.
Ressalte-se que a verificação dos demais limites e condições necessários à contratação da operação de crédito e a concessão de garantia da
União, nos termos da legislação vigente, será efetuada após a conclusão da negociação das minutas contratuais.
5.

À vista do exposto, entendemos que podem ser autorizadas a pré-negociação e a negociação da presente operação. Dessa forma, sugere-se

o encaminhamento do oficio em anexo à SEAIN/MP (SEI 414463), informando a não objeção desta Secretaria para a realização das referidas
reuniões.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

Documento assinado eletronicamente

Luis Fernando Nakachima

Helena Cristina Dill

Auditor Federal de Finanças e Controle

Gerente da GEPEX

De acordo. À consideração do Coordenador-geral de Operações de Crédito de Estados Municípios.
Documento assinado eletronicamente
Marcelo Callegari Hoertel
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios
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SEI/MF - 0414455 - Nota Técnica

Documento assinado eletronicamente
Renato da Motta Andrade Neto
Coordenador-geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo.

Documento assinado eletronicamente
Pricilla Maria Santana
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

Documento assinado eletronicamente por Luis Fernando Nakachima, Auditor(a) Federal de Finanças e Controle, em 08/03/2018, às 14:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Helena Cristina Dill, Gerente, em 08/03/2018, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Callegari Hoertel, Coordenador(a), em 08/03/2018, às 16:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Renato da Motta Andrade Neto, Subsecretário(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais
Substituto(a), em 08/03/2018, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § lº, do Decreto nº 8.539, de 8 de
..__ _ _ _., outubro de 2015.

: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador externo.RhRl
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 0414455 e o código CRC 74525302.

Referência: Processo nº 17944.1 O1798/2018-96.
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LOAN AGREEMENT
BETWEENTHE
NEW DEVELOPMENT BANK

THE
STATE OF PARÁ, FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

SPECIAL CONDITIONS

Agreement dated _ _ _ _ _ _ _., 201x, between the New Development Bank, hereinafter
referred to as "NDB" and the State of Pará, hereinafter referred to as "Borrower". NDB and the
Borrower hereby agree as follows:
Considering
Whereas the Borrower has requested a NDB loan to finance partially the "Programa Municípios
Sustentáveis do Estado do Pará", hereinafter referred to as "Program".
Whereas NDB held that the Program is eligible for funding and, consequently, consented to
approve the loan to the Borrower, subject to the terms and conditions stipulated in this document.
Whereas the financial obligations of the Agreement will be guaranteed jointly by the Federative
Republic of Brazil, hereinafter referred to as "Guarantor", in accordance with Annex C
("Guarantee Agreement")
FIRST CLÀUSE: Object of the Loan
According to the terms of this Loa11 Agreement and subjectto the Conditions laid down thereil1,
NDB agrees to lend to the Borrower, in the form of a Joan contract, (the amount indicated in the
Second Clause, and the Borrower accepts the obligation to use the proceeds exclusively for
financing the Program to be executed in the State of Pará, as well as its amortization under the
conditions agreed in this Loan Agreement.
SECOND CLAUSE: the Loan Amount

ttr

According to the terms of this Agreement, the Joan that NDB grants the
US $ 50 million (fifty million United States Dollars).
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THIRD CLAUSE: Duration of Loan Agreement

The loan will have a total duration period of 16 (sixteen) years, including a grace period of 54
(fifty four) months starting from the signature of this Agreement, observed the terms of clause
ninth set forth below
FOURTH CLAUSE: Use of Program Resources

The Borrower agrees that the proceeds of the loan will be used to fund exclusively the Program
expenses, according to the item "D" ofthe Annex "B", which is an integral part of this Agreement.
FIFTH CLAUSE: "Executing Entity"

The functions ofthe Executing Entity, as indicated in Annex "A", will be under the responsibility
ofthe Borrower's Casa Civil, or another entity which succeeds it with similar assignments, through
the technical and administrative structure coordinated by the Program Management Office
(Unidade de Gerenciamento do Programa- UGP).
SIXTH CLAUSE: Timeframe for Request of First and Last Disbursement of Loan
Resources

The Borrower will have up to 12 (twelve) months to request the first disbursement, and 48 (forty
eight) months to request the final disbursement of the loan. These periods shall be counted from
the date of signature of this Agreement.
SEVENTH CLAUSE: Special Condition ofDisbursement ofLoan Resources

The disbursement ofthe Joan shall be subject to compliance by the Borrower, with the conditions
laid down in Clause 5 of Annex "A". The Borrower shall provide copy of authority's legal statute
of creation ofthe UGP.
EIGHTH CLAUSE: Retroactive financing oflnvestment and Expenses. Recognition of
Counterpart of Resources.

NDB, at the request ofthe Borrower and/or ofthe Executing Entity may make the repayment of
investments and Program expenses made with own resources up to 12 (twelve) months prior to the
date of signing of the Loan Agreement. This retroactive financing shall not exceed 20% (twenty
percent) of the total loan, and will be used only to reimburse eligible expenditures and investments
by NDB, goods and services performed that are part ofthe Program. (Table ofuses and sources of
the Program-Annex "B"), and in accordance with NDB's policy.
Additionally, the Borrower and/or the Executing Entity may request NDB the recognition of
investment and expenses considered eligible as local counterpart advancement of resources for the
Program works carried out from the date of the funding recommendation by t é COFIEX
(Resolução COFIEX nº 01/0128, published on January 2nd ' 2018) until th d e of the first

disbursement of th~n®

tr

t ) .7v

~
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NINTH CLAUSE: Amortization ofLoan
The loan will be repaid by the Borrower upon payment of24 (twenty four) half-yearly installments,
consecutively and preferably of equal amount, plus the interest at maturity of each of the
installments. The payment ofthe first insta1lment ofthe half-yearly amortization of principal will
take place on the 54th (fifty fourth) month, counting from the date of signature ofthis Agreement.
ln case of any delay in the payment of installments mentioned above, NDB will be entitled to
Default Interest on arrears, without prejudice to suspend the obligation at its discretion and/or
declare anticipated payment of this loan, according to the provisions in Clauses 16 and 18 of Annex
"A".

TENTH CLAUSE: Interest
a) the Borrower undertakes to pay half-yearly to NDB the interest on the balances of debt of Ioan
principal at variable annual rate resulting from the sum of the LIBOR rate 6 (six) months loans,
applicable to period of interest, plus a fixed margin of 1.10% p.a. (One point ten percent).Interest
shall be paid at every six months after the signing of this Agreement until the termination of it.
Similarly, the provisions of item 6.1, Clause 6 of Annex "A" will be applicable.
(b) if the Borrower fails to pay any principal amount, when due and payable by it, then •the
Borrower undertakes to pay to NDB over and above the interest set out in previous item and
DefaultJnterest at a rate of 2.0% (two percent) annually for all amount of principal remaining
unpaid, 30 (thirty) days from the date such principal amountwas due until the date of actual
payment.
Similarly, the provisions ofitem 6.2, Clause 6 of Annex"A" will be applicable.

ELEVENTH CLAUSE: Commitment Charge
The Commitment Charge payable by the Borrower shall be 0.25% (zero point twenty five percent)
effective from the date of signing of the Loan Agreement, calculated on the following basis:
(i) 12 (Twelve) months after the date of signing of the Loan Agreement, on 15%

(Fifteen Percent) of the Loan amount less amounts disbursed;
(ii) 24 (Twenty Four) months after the date of signing of the Loan Agreement, on

45% (Forty Five Percent) of the Loan amount less amounts disbursed;
(iii) 36 (Thirty Six) months after the date of signing of the Loan Agreement, on 85%

(Eighty Five Percent) ofthe Loan amount less amounts disbursed; and
(iv) 48 (Forty Eight) months and thereafter, on the entire undisbursed Loan amounikJ

$

~

cá I i~
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Provided however that if the amount disbursed at the end of the first year, second year and the
third year after date of signing of the Loan Agreement exceeds respectively, 15%, 45% and 85%
of the Loan amount, then the commitment charge shall be null.
The Commitment Charge shall be payable by the Borrower every six months immediately
following the date on which the Commitment Charge becomes due.
TWELFTH CLAUSE: Front-end fee
Front End Fee - The front-end fee shall be equal to 0.25% (zero point twenty Five percent) of the
Loan amount and shall be payable from the date of signature of this Loan Agreement. The payment
of this front-end fee shall be effected, in Dollars, at the latest, at the time of first disbursement of
the loan.
THIRTEENTH CLAUSE: Disclosure

The Borrower shall coordinate with NDB the inclusion of the name and logo to identify in all
posters, notices, announcements, cards, publications or other means of disclosure of the Program,
as well as in the documents relating to public bidding of works or services.
FOURTEENTH CLAUSE: Warranty

Simultaneously to this Agreement, NDB and the Guarantor will sign a Guarantee Contract (Annex
"C"), in which all obligations relating to the payment of the debt service (principal, interest and
commissions) incurred by the Borrower in this Loan Agreement.
FIFTEENTH CLAUSE: Communications and Notices

Any notice, request or communication between the Parties related to this Agreement, shall take
place in writing and will be considered effective or sent by one Party to the other, when delivered
by any means of communication, which should occur upon receipt of notification to the following
address:

NDB

Address:
Vice-President and Chief Operations Office
333 Lujiazui Ring Road, BRlCS Tower, 36th floor
Shanghai, China

4p
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200120
E-mail: brazil.ops@ndb.int

The Borrower
Governo do Estado do Pará
Address: Palácio dos Despachos "Benedicto Wilfredo Monteiro"
Av. Dr. Freitas, 2531 - Bairro Marco
CEP 66.087-812
Belém - Pará - Brasil
E-mail: seegest.pa@gmail.com

SIXTEENTH CLAUSE: Mail and Correspondence Copies
NDB and the Borrower shall forward a copy of ali correspondence concerning the implementation
of the Program to:
·

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Esplanada dos Ministérios, Bloco "K", 8° andar
CEP-70040-906 Brasília-Distrito Federal-Brasil
Te! No.+ 55 (61) 2020.4292
E-mail: seain@planejamento.gov.br

NDB and the Borrower shall forward a copy of all correspondence concerning the
execution ofthe ~ m toi'.Ap
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8ºAndar, Sala 803
CEP-70040-900 Brasília-Distrito Federal-Brasil
Tel No.+ 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov. br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública - CODIV
Esplanada dos Ministérios -Bloco P- Anexo-Ala A
1º Andar, Sala 121

Brasília-DF-Brasil
CEP 70048-900.

Tel No.+ 55 (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br

SEVENTEENTH CLAUSE: Modifications

Every modification that may be incorporated into the provisions ofthis Agreement shall be made
by common agreement between NDB, the Borrower and the Guarantor through amendment.

EIGHTEENTH CLAUSE: Arbitratio~

1)

5

,~
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Any controversy that may occ,ur between the Parties arising from the interpretation or application
ofthis Agreement, and that is not solved by agreement between the Parties, shall be submitted to
the decision of the Court of Arbitration, in the manner established in Clause 29 of Annex "A" of
this Agreement.

NINETEENTH CLAUSE: Contractual Stipulations and Competent Jurisdiction
This Loan Agreement shall be govemed by the stipulations contained herein and by the ones
established in Annex "A", 11 B 11 and "C", which are integral parts of this Agreement. The rights
and obligations established in these instruments are valid and payable according to the terms
therein.
The Parties submit themselves to the jurisdiction of the country of the Borrower, whose judges
and courts may have jurisdiction of any matter that is not of exclusive competence of the Court
of Arbitration, in accordance with the provisions of Clause 29 of Annex "A" ofthis Agreement.

TWENTIETH CLAUSE: Prevalence Among the Loan Documents
ln case of discrepancy, the conditions laid down in this document or in its subsequent amendments
shall prevail over those contained in the General Conditions of Contract of Annex "A".

TWENTY-FIRST CLAUSE: Duration
The Parties agree that this Agreement shall enter into force on the date of the signing and it will
terminate with the fulfillment of ali the obligations laid down in this Agreernent.

TWENTY-SECOND CLAUSE: Annexes
The following annexes are integral parts ofthis Agreement:
Annex "A": General Conditions for Contracting.
Annex "B" : Description ofthe Program.

Annex "C": Guarantee Contract.
The Parties by mutual agreement, sign the present Loan Ag ement in 3 (three) originais in
English language, in the city of [•] [•] [•] of 2018.

p. [•) p. NDB
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ANNEX "A"
GENERAL CONDITIONS

LOAN AGREEMENT BETWEEN:

NEW DEVELOPMENT BANK

ANDTHE

STATE OF PARÁ, FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

CLAUSE 1.- GENERAL

1.1 Definitions

The terms detailed below shall have the following meanings for the purposes of this
Agreement:

The Parties

ln this Agreement, on one side, NDB and, on the other, the "Borrower".

NDB

New Development Bank - NDB, a multilateral development hank incorporated on
July 15th , 2014 with head office at 333, Lujiazui Ring Road, BRICS Tower
Shanghai, China, is the lender in the Loan Agreement, and assumes the rights and
obligations detailed in the Special Conditions and in the General Conditions.

General Conditions

Rules of a general nature that will be binding on the legal relationship between the
New Development Bank, hereinafter referred to as NDB, as the lender, and the
beneficiary of the loan, the State of Pará, hereinafter referred to as the Borrower.
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Special Conditions

Agreements that regulate the specific relationship between NDB and the Borrower,
contained in the document of Special Conditions and corresponding annexes, of
mandatory application for the contracting Parties.

Guarantee Agreement

Agreement between the Federative Republic of Brazil and NDB, whereby the
former constitutes a Guarantor in favor of the latter, in accordance with the terms
and conditions set out inAnnex "C", an integral part ofthe Special Conditions.

Interest Payment Date

After the :first disbursement ofthe loan, it means the last Business Day of each of
the six (6) months, counted from the date of signature of the Agreement.

Disbursement

The act by which NDB transfers to the Borrower a certain amount of money, at the
latter's request and the de bit of the credit made available in its favor.

Business day

Solely for the purpose of determining the date on which a disbursement or payment
for capital, interest, commissions, expenses, etc., is to be made of the loan, it means
a day on which the banks are open to the public in New York City (United States
of America); exclusively for the purpose of determining the LIBOR rate, the term
"Business Day" shall have the meaning assigned in the LIBOR definition; and for
any other purpose, it means any day other than Saturday, Sunday or one that is
considered as a holiday in the city ofBrasília, Federative Republic of Brazil.

Days / Semester

Any reference to "days", without specifying whether they are calendar days or
working days, shall be understood as calendar days. Any term whose maturity
corresponds to a non-working day (will be extended to the first Business Day
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the last Business Day of the year in which the original term expires.
Any reference to a sernester or half-year period shall correspond to an uninterrupted
period of six (6) rnonths. If the sernester period expires on a non-working day, it
shall be understood as extended to the first Business Day of the subsequent rnonth.

Loan Documents
Docurnents that formalize the legal relationship between NDB and the Borrower,
including rnainly the Special Conditions and General Conditions.

Dollars (US $)

Currency in United States of Arnerica.

Force Majeure or Fortuitous Case

Natural or provoked cause that causes an extraordinary, unforeseeable and
unavoidable event not attributable to the Borrower or NDB that prevents the
execution of any obligation other than the payment obligations established .in this
Agreernent in favor of NDB, or that determines its partial, late or incornplete
fulfillrnent, or the irnpossibility of cornpliance for those who are obliged to carry
out a provision.

Guarantor

Federative Republic of Brazil.

LIBOR

London Interbank interest rate, for any interest period, on loans denominatedinUS
Dollars in the six (6) month period determined by the ICE Benchmark
Administration Limited ("IBA") or by any other legal entity that assumes the
administration of said rates and published by Reuters, or its successor, on its
LIBOR0l page, by Bloornberg (or its successor), on its "BBAM" page or by any
other information system of similar international reputation that provides
information services for the said rates, expressed as an annual rate at 11 am in
London, England, and with 2 (two) business days prior to the beginning of the
'of determining LIBOR as defined herein, ~

~

0 f[;}j

s are open to the public in the city ofNew

~~---·
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York, United States of America and where banks are open to conduct transactions
on the interbank market of London, England. If the rate is less than zero, LIBOR
shall be deemed to be zero.
If for any reasou, on the date determined for the fixing of the interest rate, the
LIBOR rate is not published, NDB will notify the Borrower that, in this case, the
LIBOR referring to that date will be determined by calculating the arithmetic
average of the rates offered two (2) Business Days prior to the commencement of
an Interest Period, for loans in US Dollars, through two or more major banks
located in the city of New York, United States of America, selected by NDB. For
the sole purpose of determining LIBOR as defined herein, Business Day means a
day on which banks are open to the public in the city ofNew York, United States
ofAmerica and where banks are open for trading on the interbank market in London,
England, and only for quotes obtained at 11 am in New York, the term Business
Day means a day when banks are open to the public in New York City, United States
of America. In all events where LIBOR is not provided at an interest rate
determination date, NDB arithmetic calculations will be rounded up, if necessary,
to the nearest four decimais. All determinations of LIBOR will be made by NDB
and will be conclusive in the absence of manifest error.

Borrower

Beneficiary of the loan operation contracted with NDB, which assumes the rights
and obligations detailed in the Special Conditions and in the General Conditions.

Interest Period

Each six (6) month period commencing on an Interest Payment Date and ending on
the day immediately preceding the Interest Payment Date of the following period.
The ·first Interest Period shall mean the period beginning on the date of the first
disbursement and ending on the day prior to the first Interest Payment Date.

Grace period

Period of time elapsed between the date of signature of the Agreement and the due
date of the first installment of amortization of the loan. During this period the
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1.2 ln cases where the context allows, the words spelled in the singular include plural
and vice versa.
1.3 The titles of the clauses were established to facilitate their identification, and will
not contradict what is established in the text of the clause.
1.4 The delay of NDB in the exercise of any of its rights, or om.ission of its exercise,
shall not be interpreted as a waiver of such rights, or as acceptance of events or
circumstances py virtue of which they could not be exercised.

CLAUSE 2.- LOAN AGREEMENT

Upon entering into this Loan Agreement, NDB undertakes to disburse a certain amount
of money in favor of the Borrower, and the Borrower undertakes to receive, use and
repay NDB under the terms agreed upon.
The Borrower shall use the proceeds of the loan, as set forth in the clauses of the Special
Conditions entitled "Object ofthe Loan" and "Use of Program Resources".
ln the event of noncompliance with this obligation, NDB may declare the early maturity
of the debt, without the need for judicial or extrajudicial notification.

If NDB does not elect to declare the early maturity of the debt, it may require the
Borrower to return said funds, which shall be retumed within 15 (fifteen) days afterthe
requirement is made, and the interest payment shall be applied from the moment that
the corresponding disbursement was made.
NDB may request, at any time, the documents and information deemed necessary to
prove that the funds have been used in accordance with the provisions of the Loan
Agreement.

CLAUSE 3.- DISBURSEMENT MODALITIES
The Borrower may request NDB to disburse the loan in the following ways:

(a)

Reimbursement Method: NDB may reimburse the Borrower for eligible
expenditures that the Borrower has pre-financed from it own resources, in
accordance with provisions ofNDB's Loan Disbursement Handbook;

(b)

Advance Method: NDB may advance loan proceed from the loan account . ~

into a designated account of the Bortower to fi a e eligible exi:enditures ~
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for which supporting documents will be provided at a later date, in accordance
with provision of NDB 's Loan Disbursement Handbook; or
(e)

Direct Payment: NDB may make payments, at the request of the Borrower,
directly to a third party (contractor, supplier or service provider) for NDB's
share of eligible expenditures.

CLAUSE 4.- DEADLINE FOR REQUESTING THE LOAN DISBURSEMENT
The Borrower shall request NDB to disburse the loan and NDB shall make it effectíve
within the time limits set forth in the Clause of the Special Conditions entitled
"Timeframes for Requesting First and Last Disbursements of Loan Amounts."
No disbursement request and no supplementation of pending documentation relating to
disbursement may be submitted by the Borrower to NDB after the deadlines stipulated
for the first and last disbursement have expired.
An extension may be requested at least 30 (thirty) days in advance of the date of
expiration of these deadlines, which shall be duly justified, allowing NDB the right to
defer it or not, taking into account the reasons given.

CLAUSE 5.- CONDITIONS PRIOR TO DISBURSEMENTS
Disbursements ofthe loan shall be subject to the following conditions being met by the
Borrower:
(a) Prior to the first disbursement:
That NDB has received a legal opinion in Portuguese version from the Borrower (Office
of State Attomey General - Procuradoria Geral do Estado do Pará) and the Guarantor
(Office of the Attomey General of the National Treasury - Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional) on the legal provisions stating that their obligations contracted in
the Loan Agreement and in the Guarantee Agreement are valid and enforceable. This
opinion should address any matter that NDB considers relevant.
(b) For all disbursements:

(i)

That the Borrower has submitted, in writing, a request for disbursement,
indicating the modality of the latter. To this end, the Borrower will attach
to the disbursement request the documents h tare required by NDB.

(ii)

That none of the-:-~cumstances described ·
Annex exists.
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CLAUSE 6.- Interest

6 .1 Interest
6.1.1

Calculation Form
(a)

During the grace period:

Interest on each of the disbursements shall be calculated at the annual rate
resulting from the application of the provisions of item (a) of Clause Ten of
the Special Conditions entitled "Interest".
(b) During the principal amortization period:
Interest shall be payable at the annual rate relating to the debit balances ofthe loan, in
accordance with the provisions of item (a) of the Clause of the Special Conditions
entitled "Interest".

6.1.2

General Provisions:

Interest will be paid semi-annually and will be due until the full repayment of the loan
occurs. The first payment shall be made at the expiration of 180 (one hundred and
eighty) days counted from the signature of theLoan Agreement, provided that there has
been some disbursement during that period.
The interest will be calculated based on the number of calendar days, in a period of 360
(three hundred and sixty) days per year.
6.2 Default Interest:
The Borrower shall pay NDB default interest at the annual rate agreed in item (b) of
Clause Ten of the Special Conditions entitled "Interest. 11
The delay in the payment of an obligation shall place the Borrower in default, without
the need for judicial or extrajudicial notification, and the Borrower may not invoke
arbitration in his favor. ln the event of default NDB is given the possibility to recalculate
the interest rate by applying to the installment of the principal due and not paid the
highest LIBOR rate for loans in a six (6) month period for the pe i'ód(s) between the _, \
maturity of the obligation and the effective date of payment o th amount due, plus~\

~
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any applicable margin. Without prejudice to the collection of default interest, due to the
contractual noncompliance by the Borrower, NDB may suspend the fulfillment of its
obligations and/or declare the early maturity of the loan, in accordance with the
provisions of Clauses 16 and 18 of this Annex.
Default Interest will be calculated based on the number of calendar days in a period of
360 (three hundred and sixty) days per year.

CLAUSE 7.- COSTS

All NDB's expenses with the signature, recognition and execution of this Agreement,
such as: specialized consultancies, expert reports, evaluations, notarial procedures,
tariffs, tax lines, fees, registrations and others shall be covered exclusively by the
Borrower, and the transfer of the funds for the payment or the corresponding
reimbursement shall be made within 30 (thirty) days ofthe request ofthe sarne. For all
purposes, these costs must be proven by NDB.

CLAUSE 8.- CURRENCY USED FOR LOAN DISBURSEMENT

Disbursements ofthe loan will be made in Dollars.

CLAUSE 9.- CURRENCY USED FOR THE PAYMENT OF THE LOAN

Payment of all sums due as principal, interest, commissions, expenses and other charges
shall be made in Dollars.

CLAUSE 10.- LOCATION OF PAYMENTS

Payments made by the Borrower to NDB urider this Agreement shall be deposited in
the account indicated by NDB upon prior written notice to the Borrower and the
Guarantor.

CLAUSE 11.-ALLOCATION OF PAYMENTS

Any payment made by the Borrower to NDB under this Loan Agreement shall be
charged in the following order: i) costs and charges, ii) commissions, iii) interest

,/

accrued, and iv) principal repayment installments.

~,~
"'
'W.I "-e
~~ ~ ~

CLAUSE 12.- EARLY ._,, AYMENTS
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The Borrower may make early repayment and without penalty for any one or more
amortization installments, provided that it requests in writing at least 60 (sixty) days
from the due date of a principal and interest amortization installment and with express
acceptance of NDB, provided that the Grace Period or the first year of the loan (or
whichever occurs) has elapsed, subject to the following: a) that the early repayment be
made only on the dates originally established for the payment of principal and interest
amortization installments, (b) that no amount is owed to NDB as principal, interest,
commissions, costs and other charges, and ( c)

such early repayment, unless otherwise

agreed, shall apply to installments of principal due, in reverse order of the dates of
maturity. Any prepayment must be an entire multiple of a principal repayment
installment.
Early repayment notices are irrevocable, unless otherwise agreed by the Parties.
CLAUSE 13.- PAYMENT OF TAXES AND OTHER CHARGES

The payment of all sums, as principal amortization, interest, commissions, expenses
and other charges, shall be made by the Borrower, in accordance with the laws in force
in the Federative Republic of Brazil, without any deduction of taxes, taxes, costs,
encumbrances, fees, duties or other charges applicable on the effective date ofthe Loan
Agreement, or which are subsequently established. ln the event that any of the above
charges are required, the Borrower shall be fully liable for payment of such charges, so
that the net amount paid to NDB is equal to the total amount established in this
Agreement.

CLAUSE 14.- PARTIAL OR TOTAL CANCELLATI ON OF THE LOAN

(a) Cancellation by the Borrower
Toe Borrower may request partial or total cancellation of the loan proceeds, with the
prior written authorization of the Guarantor, by written request within a period of at
least 15 (fifteen) days before the effective date of cancellation, addressed expressly to
NDB.
The financial costs of cancellation shall be bome by the Borrower.
The partia! or total cancellation of the loan roceeds will not allow reimbursement of
the amounts corresponding to the Front-e d ee and the Commitment Charg~
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CLAUSE 15.-ADJUSTMENT OF PENDING INSTALMENT PAYMENT

In the event that the Borrower is unable to receive or request disbursements pursuant to
the provisions of the Special Conditions, "Timeframe for Requests First and Last
Disbursements ofLoan Resources" and Clauses 4, 14, 16, 17 and 18 ofthis Agreement,
NDB will adjust the pending installment payment on a proportional basis.

CLAUSE 16.- SUSPENSION OF OBLIGATIONS BY NDB

NDB, by written communication to both the Borrower and the Guarantor, may suspend
the performance of its obligations under the Loan Agreement in any of the following
cases:
(a) Delay in payment of any sums owed by the Borrower in respect of principal, interest,
commissions, costs, charges or any other type of financial obligation assumed in
this Loan Agreement;
(b) Failure by the Borrower to comply with any obligation set forth in this Agreement;
(c) Failure by the Borrower to comply with any obligation stipulated in another loan
agreement entered into with NDB;
( d) Inaccuracy or lack of infonnation, without justification, that may affect the granting
of this loan, with respect to data provided by the Borrower prior to the execution of
the Loan Agreement or during its execution;
(e) Use of products, materiais and capital goods, or activities performed by the
Borrower that are not in harmony with the environment or violate the norms of
environmental legislation in force in the country, as well as those established in the
Special Conditions;
(f) Failure by the Borrower to comply with the procedures established by NDB to make

projects eligible under the Program; or
(g) Misuse of funds by the Borrower.

CLAUSE 17.- SUSPENSION OF OBLIGATIONS BY CAUSES BEYOND
CONTROL OF THE PARTIES

NDB may suspend the execution of the obligations assumed in the Loan Agreemen ,

J

should any of the following occur:~. ~,

. )\(\ ~
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(a) the withdrawal ofthe Federative Republic ofBrazil as a shareholder ofNDB; or
(b) the advent of force rnajeure or a fortuitous event that prevents the Parties frorn
complying with their obligations.

CLAUSE 18.- DECLARATION OF EARLY REPAYMENT OF THE LOAN
NDB shall be entitled to declare the early maturity of this loan in the following cases:
a) continuation, for more than 120 (one hundred and twenty) days, of any of the
circumstances described in Clause 16 of this Annex; or
b) occurrence ofthe situation described in item (a) ofthe previous clause.
The occurrence of any of the situations described above will give NDB the right to
declare past due the terms of all arnounts disbursed under this loan. Should this occur,
NDB will send to the Borrower and the Guarantor a written notice, without the need
for judicial or extrajudicial notification. ln such cases, NDB shall have the right to
request the Borrower to irnrnediately reimburse all amounts owed, with interest,
commissions and other charges, tip to the date of actual payment

CLAUSE 19.- OBLIGATIONS BYTHE EXECUTING ENTITY
ln addition to the obligations described in Clause Seven of the Special Conditions and
those contemplated in this Annex "A", the Borrower undertakes the following
obligations:
(a) Use the loan proceeds diligently and efficiently, in accordance with administrative
and financial rules.
(b) Justify with NDB, in writing, any substantial change in the procurernent of goods
and services that are financed with the resources for the Program.

CLAUSE 20.- USE OF RESOURCES AND GOODS
The proceeds of the loan shall be used exclusively for the purposes set forth in the Loan
Agreement.
The Borrower rnay not use the funds for (i) acquisition of land and stock; (ii)
resettlement; (iii) customs costs; (iv) expenses

interest during construction; (vi annaments

~
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production of, or trade in, alcoholic beverages, excluding beer and wine; (viii)
production of, or trade in, tobacco; (ix) gambling, casinos and equivalent enterprises;
(x) production of, trade in, or use of un-bonded asbestos fibres; (xi) commercial logging
operations or the purchase of logging equipment for use in primary tropical moist
forests or old-growth forests; (xii) marine and coastal fishing practices, such as largescale pelagic drift net fishing and fine mesh net fishing, harmful to vulnerable and
protected species in large numbers and damaging to marine biodiversity and habitats;
(xiii) production of, or trade in, weapons and munitions, including paramilitary
materiais; (xiv) trade in wildlife or production of or trade in wildlife products regulated
under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora; (xv) trans-boundary movements of waste prohibited under intemational law
(Basel Convention on the Control ofTrans-boundary Movements ofHazardous Wastes
and their Disposal, 1989); (xvi) shipment of oil or other hazardous substances in
con:flict with International Maritime Standards or restricted under Internationally
Restricted Vessels; and (xvii) the production of or trade in, any product or activity,
deemed illegal under: (a) national laws or regulations of the Member Country or the
nation involved in the transaction (to the extent of the transaction); international
conventions and agreements (subject to intemational phase out or bans); or any
Heritage Intemational Convention.
The goods and services financed by the loan shall be used exclusively in the Program,
and the Borrower shall not assign them a destination other than that established, or sell,
transfer or save them.

CLAUSE 21.- INCREASE IN THE COST OF THE PROGRAM AND
ADDITIONAL RESOURCES

Regardless of the reason, in case of modification of the cost of the Program during its
execution, the Borrower shall inform and submit the pertinent documentation to NDB
and undertake to allocate the additional resources necessary to ensure the correct and
timely execution ofthe Program.

CLAUSE 22.- ACQUISITION OF GOODS AND CONTRACTING OF GOODS
AND SERVICES

·i_4{)~

Forthe purposes ofthisAgreement, the intemational public
bidding shall be-g~~ed by Brazi
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The loan proceeds from NDB shall be used to procure goods or services from NDB's
member countries.
The Borrower shall conduct an intemational public bidding for the acquisition of goods
whose value exceeds the equivalent of US $ 500,000.00 (five hundred thousand
Dollars), as well as in the case of contracting works and engineering services with
values exceeding the equivalent of US $ 2,000,000.00 (two million dollars). Bidding
documents should be widely disseminated according to the Brazilian legal system, thus
enabling e:fficiency, transparency and ensuring the high competitiveness of the bidding
process.
ln special contracting situations that are subject to values higher than those mentioned
in the previous paragraph, national public bidding •may be used provided that, for
technical reasons, they are duly justified by the Borrower and authorized prior and
formally by NDB.
For purchases of goods up to the equivalent ofUS $ 500,000.00 (five hundred thousand
dollars), or in the case of contracting works and services up to the equivalent of US
$ 2,000,000.00 (two million dollars), the Borrower will apply national public bidding
rules and procedures.
For contracting consultancies, whose amounts exceed US$ 250,000.00 (two hundred
and fifty thousand dollars), the Borrower shall apply intemational public bidding
procedures. For contracts less than US$ 250,000.00 {two hundred and fifty thousand
dollars), the Borrower shall apply national public bidding rules and procedures.

CLAUSE 23.- BOOKS ANO RECORDS
The Borrower shall maintain books and records of the use of the loan, in accordance
with the legislation and in accordance with accounting practice. These books and
records should demonstrate:
(a) Payments made with funds from the Loan Agreement; and
(b) The operation of the Program.
The books and records corresponding to the Program may be reviewed by NDB, in
accordance with the provisions of the following clause of this Annex, until the total
payments of amounts dueto NDB under this Agreement.

_CLAUSE 24.- SUPERVISION
NDB shall establish the supervisory and control pr
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ensure the normal execution of the Program.
The Borrower shall permit officials and other experts sent by NDB to inspect at any
time the progress of the Program, including books, records and other documents that
may be related tothe Program.

CLAUSE 25.- REPORTS
During the term of the loan, the Borrower and/or the Executing Agency shall fumish
such reports as NDB deems fit, within the time limits, as to the use of the proceeds and
services acquired and the Program.

CLAUSE 26.- NOTICE OF UNFAVORABLE CIRCUMSTANCES
The Borrower shall immediately notify NDB ofthe following cases:
(a) Any circumstance that makes it difficult to achieve the purposes of this loan.
(b) Any change in the legal provisions affecting the Borrower with respect to the
execution of the Program and to compliance with this Agreement.
NDB may, at its discretion, adopt such measures as it deems appropriate, in accordance
with the provisions set forth in this Loan Agreement, if such circumstances or
modifications materially and adversely affect the Borrower, the Program, or both.

CLAUSE 27.- ASSIGNMENT, TRANSFER ANO PROVISION OF THE
AGREEMENT
NDB may assign, transfer or otherwise dispose of, in whole or in part, the rights and
obligations deríved from this LoanAgreement, barring any securitization.
ln the event of a contractual assignment or transfer, NDB shall notify the Borrower and
the Guarantor in writing, at least thirty (30) days in advance. The third party, in relation
to the part transferred, will assume the contractual position ofNDB in this Agreement,
being obliged under the sarne conditions agreed.
The Borrower may not assign, transfer or otherwise dispose of the rights and obligations
under this Agreement, unless expressly authorized in writing by NDB and the
Guarantor.

CLAUSE 28.- ARBITRATION
The arbitration to be conducted between the Parti s
conditions:

~ ~

(\
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(a) General
Any controversy, doubt or discrepancy arising from this Loan Agreement shall be
submitted to the consideration of the Parties, which shall resolve it by mutual agreement.
(b) Ifthere is no agreement between the Parties within 60 (Sixty) days of the date on
which the request for a meeting is made the issue shall be unconditionally and
irrevocably submitted to the decision of an arbitration in accordance with the
UNCITRAL Arbitration Rules in force as at the date of these General Conditions,
subject to the following:
(i) The number of arbitrators shall be 3 (Three): One arbitrator shall be appointed
by the Borrower and Guarantor (acting collectively) and one by NDB. ln case the
parties are unable to agree upon the third arbitrator within 10 (Ten) days, the
appointment shall be made by Secretary-General of the Permanent •Court of
Arbitration.
(ii) The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.
(iii) The law to be applied by the arbitral tribunal shall be public intemational law,
the sources of which shall include
(a) the Charter and any relevant treaty obligations that are binding reciprocally
on NDB and the Member Country;
(b) the provisions of any intemational conventions and treaties (whether or not
binding directly as such on the parties) generally recognized as having codified
or ripened into binding rules of customary law applicable to states and
intemational financial institutions, as appropriate;
(e) other forms of intemational custom, including the practice of states and
intemational financial institutions of such generality, consistency and duration
as to create legal obligations; and
(d) applicable general principies of law.

(iv) Notwithstanding the provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules, the

~

arbitral tribunal shall not be authorized to take any interim measures of protection

)'

or provide any pre-award relief against NDB, the Borrower and the Guarantor and
none of lhe parties to lhe Legal Docwnents may address to any judicial anlhority a

~ g;Y , w'

tection or pre-award relief against NDB~Ot--\
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the Borrower and the Guarantor.
(v) The arbitral tribunal shall have authority to consider and include in any
proceeding, decision or award any dispute or controversy properly brought before

it by NDB, Borrower and Guarantor or any Project Entity insofar as such dispute
or controversy arises out ofthe any Legal Document; but subject to the foregoing
no other parties or other disputes shall be included in, or consolidated with, the
arbitral proceedings.
(e) Notwithstanding the provisions of this Section, nothing contained in these General
Conditions or in the Legal Documents shall operate or be regarded as a waiver,
renunciation or other modification of any immunities, privileges or exernptions ofNDB
under the Charter, under intemational conventions or under any applicable laws.
(d) ln any arbitral proceeding arising out of the any Legal Document, the certificate of
NDB as to any amount dueto NDB under such agreement shall be prima facie evidence
of such amount.

CLAUSE 29.- COMPETENT JURISDICTION

The Parties elect as competent jurisdiction, to resolve doubts and eventual disputes that
cannot be submitted to arbitration, that of Brasília, in the Federative Republic ofBrazil.

CLAUSE 30.-AUTHORIZED REPRESENTATIVES

The Borrower shall send to NDB as soon as possible the list of names and signatures
of the persons who will represent it in the various situations related to the Loan
Agreement, certified by the person duly authorized for such purpose, and forwarded in
accordance with the procedure established in clause of the Special Conditions of the
Loan Agreement entitled "Communications".
The Borrower shall notify NDB of any change in the names of the authorized
representatives.
Until such time as NDB does not receive the aforementioned list of names and
signatures, it will be understood that only the representative who signs this Loan
Agreement will represent the Borrower before N ·
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Toe date of entry into force of the Loan Agreement wj__ll be the date of signature~
established in the final part of the Special Cond i

ns1rJ~.,?j

r·t,~ .
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ANNEXB
DESCRIPTION OF THE PROGRAM
MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARÁ
A. OBJECTIVE:

The objective of the Program is to contribute to the improvement of the urban tnobility
infrastructure in municipalities of State of Pará.
B. COMPONENTS

The Program comprises 2 (two) components:
Component 1: Urban Mobility and Drainage
1.1 Civil Works - (i) paving of approximately 140 km of urban roads and drainage implementation
in approximately 9 (nine) municipalities to be financed by NDB, alongside the Transamazônica
and BR-163 Highways; and (ii) requalification of approximately 80 km of urban roads in about 16
(sixteen) municipalities in the State of Pará, to be financed by the Borrower.
1.2 Equipment for Maintenance - Purchase of maintenance equipment for the drainage system
and urban equipment for approximately 12 (twelve) municipalities.
1.3 Capacity Building - Comprises institutional strengthening in the selected municipalities, by
means of workshops and training, among others.
1.4 Studies, Projects and Social & Technical Works: Comprises studies and projects necessary
to the Program implementation. Additionally, the hiring of consultancy services to support the
implementation of social and technical works.

Component 2: Other Costs

Front-end fee: 0.25% ofNDB total financing amount.
C. PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO
PROGRAMA - UGP)

The Borrower, through UGP, is responsible for Program coordination of the implementation and
Joan administration. The ,UGP in full operation will include professiona] necessary to implement
the Program efficiently and should have at least 2 (two) permanent public civil servants.
Program Administration Manual (PAM): The Program implementation shall follow the P AM
which will be agreed by the Parties in a separate document, that defines the concep nd operations ~

!
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of the Program, establishing rules, mechanisms and procedures to guide the execution and
monitoring.
Construction: The portion of the Program financed by NDB shall be implemented grouping on
the basis of geographical spread and structured to maximize efficiency of procurement and works.

Civil Works Supervision and Audit: The civil work supervision and audit shall be carried out
by consultancy companies, to be funded by the Loan Agreement entered into by and between the
State of Pará and CAF - Corporação Andina de Fomento, under the Programa Municípios
Sustentáveis do Estado do Pará.

D. USES AND SOURCES OF FUNDS
TABLE OF USES AND SOURCES OF THE PROGRAM (US$)
NDB

STATE

1. Urban Mobility and Draínage

49,875,000

12,500,000

TOTAL
62,375,000

1.1 Civil Works

46,133,000

12,500,000

58,633,000

COMPONENTS

2,742,000

2,742,000

1.3 Capacity Building

250,000

250,000

1.4 Studies, Projects and Social & Technical

750,000

750,000

2. Other Costs

125,000

125,000

2.1 Front-end fee

125,000

125,000

1.2 Equipment for Maintenance

Works

Total

50,000,000

12,500,000

62,500,000

E. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT

The UGP will be responsible for environmental management and shall have specialized staff.
During works execution, NDB's Environmental .and Social Framework shall be taken into
account as well as the recommendations covered by permits and licenses issued .according to
Brazilian rules and regulations in force. Q,.-..p
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ANNEX ·"C"
GUARANTEEAGREEMENT

Between the Federative Republic of Brazil, hereinafter referred to as "Guarantor",
represented in this act by Mr. [•], duly authorized, and New Development Bank,
hereinafter referred to as NDB, represented herein by its Representative Director Mr.
[• ], duly authorized; taking into account that, according to the Loan Agreement entered
into NDB and the State of Pará, Federative Republic of Brazil, hereina:fter referred to
as the "Borrower", in which NDB has agreed to lend to the Borrower US
$ 50,000,000.00 (fifty millions Dollars) for partial financing of the Programa

Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, provided that the Guarantor is jointly and
severally liable for the payment obligations of the service of the Borrower's debt
stipulated in the Loan Agreement, the Contracting Parties agree as follows:

FIRST CLAUSE:

a. The Guarantor shall be jointly and severally liable to NDB for· all financial
obligations to pay the debt service contracted by the Borrower in said Loan
Agreement, which the Guarantor declares to know and accept all its contents.
b. The Guarantor's payment obligations under the Loan Agreement have and will have
the sarne priority of payment as the other externai debts that the Guarantor has with -~ _C·

the Multilateral lnternational Financial lnstitutions to whic it belon s ;,s ar ult ~

N
Página 91 de 248

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

~--·-~--- - - -

;,. ..

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

630

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

of loan agreements.

SECOND CLAUSE:

The Guarantor undertakes to:

a. Inform NDB as soon as possible of any occurrence which, within its competence,
makes it difficult or impossible to achieve the objectives of the loan or fulfill the
obligations of the Borrower.
b. Inform NDB as soon as possible when, as a joint debtor, the payments
corresponding to the service of the loan are made.

THIRD CLAUSE:

ln the event of a delay in the payment of any principal or interest by the Borrower, NDB
shall immediately inform the Guarantor, through the Office of the Attorney General of
the National Treasury, with a copy to the National Treasury Secretariat, and shall give
the necessary instructions, so that the payment of the amount due can be made within a
maximum period of thirty (30) days as of said communication.
The Guarantor's liability shall be extinguished only by the fulfillment of the Borrower's
obligations to pay the debt service and the Guarantor may not waive its liability even if
NDB has granted extensions or concessions to the Borrower, provided such extensions
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Borrower has been omitted or delayed.

FOURTH CLAUSE:

The Guarantor undertakes to pay all financial obligations arising from the Loan
Agreement without deduction or restriction, free of any tax, fee, right or charge
provided by the laws in force in the Federative Republic ofBrazil.

FIFTH CLAUSE:

The delay in the exercise ofNDB's rights set forth in this Agreement, or its omission,
shall not be construed as a waiver of such rights, nor as an acceptance of the
circumstances that would not have enabled it to exercise such rights.

SIXTH CLAUSE:

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or application of this
Agreement and that is not settled by agreement between them shall be submitted to the
decision of the Arbitral Tribunal as set forth in Clause 29 of Annex "A" to the Loan
Agreement. If the dispute affects both the Borrower and the Guarantor, both shall act
jointly by designating the sarne arbitrator. For the purposes of arbitration, with respect
to financial obligations, any reference to the Borrower in the proceeding and in the
decision of the Arbitral Tribunal shall be deemed to apply also to the Guaranto .

SEVENTH CLAUSE:~

Página 93 de 248

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

632

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

NDB, upon prior written request of the Guarantor, will inform about the disbursed or
undisbursed amounts of the loan.

EIGHTH CLAUSE:
Any notice, request or communication between the Parties under this Agreement shall
be made in writing, without exception, and shall be deemed to have been effected or
sent by either Party to the other when delivered by any usual means of communication,
concerning arbitration, which shall occur upon receipt of notification, to the following
addresses:

To the Guarantor

Address:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8°Andar, Sala 803
CEP-70040-900 Brasília-Distrito Federal-Brasil
Tel No.+ 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br
With a copy to the National Treasury, in case of delay in the payment of any amount

due by the Borrower:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional

Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública - CODIV
Esplanada dos Ministérios - Bloco P -

Anexo - Ala A

1° Andar, Sala 121
Brasília-DF-Brasil
CEP 70048-900.
Tel No.+ 55 (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br

ToNDB
Address:
New Development Bank
Oriental Finance Center,
333 Lujiazui Ring Road,
Shanghai
200120

ln agreement, NDB and the Guarantor, each acting through its authorized
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ForNDB

[•]
Representative of NDB

For FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

[·]

.

~

Attomey ofthe National Treasury (J/ro
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Minuta de Acordo das negociações
entre o Estado do Pará,
a República Federativa do Brasil e o Novo Banco de Desenvolvimento
Em relação ao Acordo de Empréstimo
(Programa de Governo municípios sustentáveis do Estado do Pará)
18 e 19 de julho, Brasília.

Introdução

1. Asnegociações ocorreram em Brasília para um empréstimo proposto no valor de 50
milhões de dólares para o programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, um
financiamento de investimentos realizado entre os representantes do Estado do Pará
(o mutuário), da República Federativa do Brasil (o garantidor) e o Novo Banco de
Desenvolvimento. O Banco (NDB), os membro do mutuário, as delegações do
garantidor e do NDB, e listados no Anexo 1 da ata.
2.

Esta ata registra e esclarece os principais entendimentos que criam o Programa
proposto. Eles não são um registro completo da negociação, mas pretendem destacar
os principais entendimentos alcançados entre o mutuário, o garantidor e as
delegações do NDB.
8. Documentos discutidos. Durante as reuniões, o Contrato de Empréstimo, as
condições gerais do Acordo de Empréstimo, a descrição do programa e o contrato de
garantia foram discutidos e acordados. Cópias dos documentos acordados são
anexadas aos anexos da ata.
C. Contrato de empréstimo. As principais discussões sobre o conteúdo do contrato de

empréstimo estão listadas abaixo. Outras pequenas mudanças técnicas acordadas
estão refletidas no contrato de empréstimo, anexo para referência.
(a) Duração do empréstimo e do período de carência: As partes acordaram com

o período de 16 anos, incluindo um período de carência de 48 meses a contar da
data de assinatura do contrato de empréstimo e o pagamento do primeiro
desembolso do principal no 54º mês contado da data de assinatura do contrato
de empréstimo.
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(b) Divulgação de informações: O NDB e o mutuário decidirão em conjunto se

haveria ou não a inclusão de nomes e avisos do logotipo do NDB, anúncios e
publicações.

D. Condições gerais para o contrato de empréstimo ("GC"). As principais discussões

sobre o conteúdo do GC, específicas para este acordo, estão listadas abaixo. Outras
pequenas alterações técnicas acordadas são refletidas no CG, anexado para referência.
(a) Modalidades de Desembolso: as partes concordaram em incluir a modalidade

"Pagamento Direto" como método de desembolso.
(b) Condições Antes do desembolso: as partes concordaram sobre as condições

para os desembolsos. Por exemplo, o primeiro desembolso depende do fato de o
NDB receber uma opinião legal em português dos escritórios do procurador-geral
do mutuário e do garantidor, afirmando que o contrato de empréstimo é válido,
exequível e atestando a capacidade dos sindicatos.
(c) Uso de Fundos: restrições previstas nas condições gerais do NDB foram

incluídas na cláusula 20.
(d) localização dos pagarnentos e desembolsos: o mutuário precisa abrir uma

conta bancária na jurisdição de qualquer país membro do NDB capaz de receber
ordens de pagamento diretamente em dólares americanos.
(e) Arbitragem: o mutuário e o fiador foram incluídos na exceção da
inaplicabilidade das "medidas provisórias de proteção".
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E. Termos Financeiros do Empréstimo. Os termos financeiros do empréstimo estão

resumidos na tabela abaixo.

Taxa de juros
Moeda e quantia
Taxa de front-end

Taxa de compromisso

6 meses de LIBOR mais 1,10%
(um ponto dez por cento) p.a.
Até 50.000.000,00 dólares
americanos
0,25% do valor total
financiamento do NDB

do

0,25% do valor calculado da
base seguem, a partir da data
de assinatura:

Período após a
assinatura
do
empréstimo
12 meses
24 meses
36 meses
48 meses

% do
montante
total do empréstimo
menos a quantia
desembolsada
15 %
45%
85%
100%

F. Taxa de Câmbio. A taxa de câmbio a ser usada para fins de relatório financeiro será

definida na data em que cada desembolso pelo NDB é convertido de dólares
americanos em reais. Isso será contemplado no Manual de Administração do programa
- PAM.
G. Alterações. O garantidor informou que uma extensão da data do último

desembolso e outras mudanças no contrato de empréstimo, exigiriam a aprovação da
COFIEX através do Grupo Técnico da COFIEX - GTEC, e serão formalmente requeridas
pelo mutuário.
H. Supervisão e auditoria de obras civis. A gestão de programas, a supervisão de obras

civis e a auditoria serão financiadas com os recursos de empréstimos assinados entre o
mutuário e a CAF, no âmbito do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
ENTRE O
NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO

ESTADO DO PARA, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONDIÇÕES ESPECIAIS

Acordo datado de 20lx entre o Novo Banco de Desenvolvimento, a seguir denominado "NDB" e o
Estado do Pará, doravante denominado "Mutuário", e o NDB eo Mutuário acordam o seguinte:
Considerando

Visto que o Mutuário solicitou um empréstimo do NDB para financiar parcialmente o "Programa
Municípios Sustentáveis do Estado do Pará", doravante denominado "Programa'';
Visto que o NDB considerou que o Programa é elegível para financiamento e, conseqüentemente,
consentiu em aprovar o empréstimo ao Mutuário, sujeito aos termos e condições estipulados neste documento.
Considerando que as obrigações financeiras do Acordo serão garantidas conjuntamente pela República
Federativa do Brasil, doravante denominada "Fiador", de acordo com o Anexo C ("Acordo de Garantia");
PRIMEIRA CLÁUSULA: Objeto do Empréstimo

De acordo com os termos deste Acordo de Empréstimo e sujeito às condições nele estabelecidas, o
NDB concorda em emprestar ao Mutuário, na forma de um contrato de empréstimo (o valor indicado na
Cláusula Segunda, e o Mutuário aceita a obrigação de usar os recursos exclusivamente para financiamento do
Programa a ser executado no Estado do Pará, bem como sua amortização nas condições acordadas neste Acordo
de Empréstimo.
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SEGUNDA CLÁUSULA: O valor do empréstimo

De acordo com os termos deste Contrato, o valor que o NDB concede ao mutuário será de até US $ 50
milhões (cinquenta milhões de dólares americanos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Duração do Contrato de Empréstimo

O empréstimo terá a duração total de 16 (dezesseis) anos, incluindo um período de carência de 54
(cinquenta e quatro) meses contados a partir da assinatura deste Acordo, observado o disposto no parágrafo
nono abaixo.
QUARTA CLÁUSULA: Uso de Recursos do Programa

O Mutuário concorda que o produto do empréstimo será usado exclusivamente para custear as despesas
do Programa, de acordo com o item "D" do Anexo "B", que é parte integrante deste Contrato.
QUINTA CLÁUSULA: "Entidade Executora"

As funções da Entidade Executora, conforme indicado no Anexo "A", ficarão sob a responsabilidade da
Casa Civil do Mutuário, ou outra entidade que a suceder com atribuições similares, através da estrutura técnica
e administrativa coordenada pelo Escritório de Gestão do Programa. de Gerenciamento do Programa - UGP).
SEXTA CLÁUSULA : Prazo para Solicitação do Primeiro e Último Desembolso de Recursos do
Empréstimo
O Mutuário terá até 12 (doze) meses para solicitar o primeiro desembolso e 48 (quarenta e oito) meses

para solicitar o desembolso final do empréstimo. Estes prazos serão contados a partir da data de assinatura deste
Acordo.
SÉTIMA CLÁUSULA: Condição Especial de Desembolso de Recursos do Empréstimo

O desembolso do empréstimo estará sujeito à observância pelo Mutuário, com as condições
estabelecidas na Cláusula 5 do Anexo "A". O Mutuário deverá fornecer cópia do estatuto legal da autoridade de
criação da UGP.
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OITAVA CLÁUSULA: Financiamento retroativo de investimentos e gastos. Reconhecimento de
contrapartida de recursos.

O NDB, a pedido do Mutuário e / ou da Entidade Executora poderá efetuar o reembolso dos
investimentos e despesas do Programa com recursos próprios até 12 (doze) meses antes da data de assinatura do

Acordo de Empréstimo. Este financiamento retroativo não excederá 20% (vinte por cento) do empréstimo total,
e será usado somente para reembolsar despesas elegíveis e investimentos pelo NDB, bens e serviços executados
que fazem parte do Programa. (Tabela de usos e fontes do Programa - Anexo "B"), e de acordo com a política
doNDB.
Além disso, o Mutuário e / ou a Entidade Executora poderão solicitar ao NDB o reconhecimento de
investimento e despesas consideradas elegíveis como contrapartida local de recursos para os trabalhos do
Programa realizados a partir da data da recomendação de financiamento pelo COFIEX.
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NONA CLÁUSULA: Amortização de Empréstimo

O empréstimo será amortizado pelo Mutuário mediante o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas
semestrais, de forma consecutiva e preferencialmente igual, acrescido dos juros no vencimento de cada uma das
parcelas. O pagamento da primeira parcela da amortização semestral do principal ocorrerá no 54º
(quinquagésimo quarto) mês, contado a partir da data de assinatura deste Contrato.
Em caso de atraso no pagamento das parcelas mencionadas acima, o NDB terá direito a Juros de mora, sem
prejuízo de suspender a obrigação a seu critério e / ou declarar o pagamento antecipado deste empréstimo, de
acordo com o disposto nas Cláusulas 16 e 18 do anexo
a) o Mutuário se comprometa a pagar semestralmente ao NDB os juros sobre os saldos da dívida do principal
do empréstimo a taxa anual variável resultante da soma da taxa LIBOR de 6 (seis) meses de empréstimos;
UMA".
CLÁUSULA DÉCIMA: Juros

Aplicável ao período de interesse, acrescido de uma margem fixa de 1, 10% ao ano. (Um ponto dez por
cento). O Interesse deve ser pago a cada seis meses após a assinatura deste Contrato até a sua rescisão. Da
mesma forma, aplicar-se-á o disposto no item 6.1, item 6, do Anexo A
(b) se o Mutuário deixar de pagar qualquer valor principal, quando devido e pagável por ele, o Mutuário se
compromete a pagar ao NDB além dos juros estabelecidos no item anterior e Juros de Mora à taxa de 2,0%
(dois por cento).) anualmente, para todo o montante de capital não pago, 30 (trinta) dias a partir da data em que
esse valor do principal era devido até a data do efetivo pagamento.
Da mesma forma, o disposto no item 6.2, cláusula 6 do Anexo A será aplicável.
II

11

11

•

11

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Taxa de Compromisso

O Encargo de Compromisso a ser pago pelo Mutuário será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por
cento) a partir da data de assinatura do Acordo de Empréstimo, calculado na seguinte base:

(i) 12 (doze) meses após a data de assinatura do Acordo de Empréstimo, em 15% (quinze por cento) do valor
do empréstimo menos os montantes desembolsados;
(ii) 24 (vinte e quatro) meses após a data de assinatura do Acordo de Empréstimo, em 45% (quarenta e cinco
por cento) do valor do empréstimo menos os montantes desembolsados;
(iii) 36 (Trinta e Seis) meses após a data de assinatura do Acordo de Empréstimo, em 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor do empréstimo menos os montantes desembolsados; e
(iv) 48 (quarenta e oito) meses e, posteriormente, em todo o montante do empréstimo não desembolsado.
No entanto, desde que o montante desembolsado no final do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano
após a data de assinatura do Acordo de Empréstimo exceda, respectivamente, 15%, 45% e 85% do valor do
Empréstimo, o encargo de compromisso ser nulo.
A Taxa de Compromisso deverá ser paga pelo Mutuário a cada seis meses imediatamente após a data
em que a Taxa de Compromisso for devida.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Taxa inicial

Taxa de front-end - A taxa de front-end será igual a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do
valor do empréstimo e será paga a partir da data de assinatura deste Acordo de Empréstimo. O pagamento
desta taxa inicial será efetuado, em dólares, o mais tardar, no momento do primeiro desembolso do
empréstimo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Divulgação

O Mutuário coordenará com o NDB a inclusão do nome e logotipo para identificação em todos os
cartazes, avisos, anúncios, cartões, publicações ou outros meios de divulgação do Programa, bem como nos
documentos relativos à licitação pública de obras ou serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Garantia

Simultaneamente a este Acordo, o NDB e o Garante assinarão um Contrato de Garantia (Anexo "C"),
no qual todas as obrigações relativas ao pagamento do serviço da dívida (principal, juros e comissões)
incorridas pelo Mutuário neste Acordo de Empréstimo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Comunicações e Avisos

Qualquer notificação, solicitação ou comunicação entre as Partes relacionada a este Contrato, deverá ocorrer
por escrito e será considerada efetiva ou enviada por uma Parte à outra, quando entregue por qualquer meio
de comunicação, que deverá ocorrer após o recebimento da notificação à seguinte endereço:

NDB

Endereço:
Vice-Presidente e Diretor de Operações 333
Anel Rodoviário de Lujiazui,
Torre dos BRJCS, 36º andar Xangai, China 200120
E-mail: brazi1.op5@ndb.in:t
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MUTUÁRIO
Governo do Estado do Para
Address: Palacio dos Despachos "Benedicto Wilfredo Monteiro"
Av. Dr. Freitas, 2531 - Bairro Marco
CEP 66.087-812
Belem - Para - Brasil
E-mail: seegest.pa@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Cópias de correspondência e correspondência

O NDB e o Mutuário deverão encaminhar cópia de toda a correspondência referente à
implementação do Programa para:

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO
Esplanada dos Ministerios, Bloco "K", 8° andar
CEP-70040-906 Brasilia-Distrito Federal-Brasil
Tel No.+ 55 (61)2020.4292
E-mai 1: seain@planejamento.gov.br

º~'

NDB ~nd the Borrower shall ti. .
executton ofthe Program to:
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MINISTERIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordena9ao-Geral de Opera95es Financeiras da Uniao
Esplanada dos Ministerios, Bloco "P", 8° Andar, Sala 803
CEP-70040-900 Brasilia-Distrito Federal-Brasil
Tel No.+ 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br

MINISTERIO DA FAZENDA Secretaria do Tesouro
Nacional
Coordena9ao-Geral de Controle da Divida Publica - CODIV
Esplanada dos Ministerios - Bloco P - Anexo - Ala A 1º
Andar, Sala 121 Brasilia-DF-Brasil CEP 70048-900.
Te! No.+ 55 (61) 3412.3518 E-mail:
codiv.df.stn@tesouro.gov.br

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: modificaçãoes

Qualquer modificação que possa ser incorporada às disposições deste Acordo será feita por comum
acordo entre o NDB, o mutuário e o fiador mediante emenda.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA

Qualquer controvérsia que possa ocorrer entre as Partes, decorrente da interpretação ou aplicação deste
Acordo, e que não seja resolvida por acordo entre as Partes, deverá ser submetida à decisão do Tribunal
Arbitral, na forma estabelecida na Cláusula 29 do Anexo. "A" deste Acordo.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: ESTATUÇÕES CONTRATUAIS E JURISDIÇÃO COMPETENTE

Este Acordo de Empréstimo será regido pelas disposições contidas neste documento e pelas
estabelecidas no Anexo "A", "B" e "C", que são partes integrantes deste Acordo. Os direitos e obrigações
estabelecidos nestes instrumentos são válidos e pagáveis de acordo com os termos nele contidos.
As Partes submetem-se à jurisdição do país do Mutuário, cujos juízes e tribunais podem ter jurisdição
sobre qualquer assunto que não seja de competência exclusiva do Tribunal Arbitral, de acordo com as
disposições da Cláusula 29 do Anexo "A" do este acordo.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Prevalência Entre os Documentos do Empréstimo
Em caso de discrepância, as condições estabelecidas neste documento ou em suas alterações posteriores
prevalecerão sobre as contidas nas Condições Gerais do Contrato do Anexo "A".

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Duração
As Partes concordam que este Acordo entrará em vigor na data da assinatura e terminará com o
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas neste Acordo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Anexos
Os seguintes anexos são partes integrantes deste Acordo:
Anexo "A": Condições Gerais de Contratação.
Anexo "B": Descrição do Programa.
Anexo "C": Contrato de Garantia.

The Parties by mu.tual agreement, sign the present L1an Agreement in
English language, in the city of [•] [•] [•] of20l 8. (1\.J

•(three) originais in

- ,~ I

\

ff

p. [•] p. NDB

v.

(~
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Representative of NBD
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ANEXO A
CONDIÇÕES GERAIS
ACORDO DE EMPRÉSTIMO ENTRE:
NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO
EO
ESTADO DOPARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CLÁUSULA 1.- GERAL

1. 1 Definições

Os termos detalhados abaixo terão os seguintes significados para os fins deste Contrato:
As partes.
Neste Acordo, de um lado, o NDB e, de outro, o "Mutuário".
NDB
Novo Banco de Desenvolvimento - NDB, um banco multilateral de desenvolvimento
incorporado em 15 de julho de 2014 com sede em 333, Anel Rodoviário de Lujiazui,
BRICS Tower Shanghai, China, é o mutuante do Acordo de Empréstimo e assume os
direitos e obrigações detalhados no Condições e nas Condições Gerais.
Condições Gerais

Regras de natureza geral que serão vinculativas para a relação jurídica entre o Novo Banco
de Desenvolvimento, a seguir denominado NDB, como o credor, e o beneficiário do
empréstimo, o Estado do Pará, a seguir designado por Mutuário.

Acordo

Este documento será incorporado como um anexo às Condições •Especiais do
de
Empréstimo
acordado
entre
o
NDB
e
o
Mutuário.

Página 110 de 248

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

649

Condições especiais

Acordos que regulam a relação específica entre o NDB e o Mutuário, contidos no documento de
Condições Especiais e correspondentes anexos, de aplicação obrigatória para as Partes
Contratantes.
Contrato de Garantia

Acordo entre a República Federativa do Brasil e o NDB, segundo o qual o primeiro constitui um
Avalista em favor deste, de acordo com os termos e condições estabelecidos no Anexo "C", parte
integrante das Condições Especiais.
Data de pagamento de juros

Após o primeiro desembolso do empréstimo, significa o último Dia Útil de cada um dos 6 (seis)
meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato.
Desembolso

O ato pelo qual o NDB transfere ao Mutuário uma certa quantia em dinheiro, a pedido deste e o
débito do crédito disponibilizado em seu favor.
Dia de negócios

Somente com a finalidade de determinar a data em que um desembolso ou pagamento de capital,
juros, comissões, despesas, etc., deve ser feito do empréstimo, significa um dia em que os bancos
estão abertos ao público em Nova York. Cidade (Estados Unidos da América); para fins de
determinação da taxa LIBOR, o termo "Dia Útil" terá o significado atribuído na definição LIBOR;
e para qualquer outro propósito, significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou um que
seja considerado feriado na cidade de Brasília, República Federativa do Brasil.
Dias / semestre

Qualquer referência a "dias", sem especificar se são dias de calendário ou dias úteis, deve ser
entendida como dias de calendário. Qualquer termo cujo vencimento corresponda a um dia não útil
(será estendido para o primeiro Dia Útil imediatamente seguinte). Esta regra não se aplica quando o
dia útil imediatamente a seguir corresponder a mais um ano, caso em que o vencimento será o
último dia útil do ano em que o prazo original expira. Qualquer referência a um semestre ou
semestre deve corresponder a um período ininterrupto. período de seis (6) meses. Se o período
semestral expirar em um dia não útil, deve ser entendido como prorrogado até o primeiro Dia Útil
do mês subseqüente.
Documentos de Empréstimo

Documentos que formalizam a relação jurídica entre o NDB e o Mutuário, incluindo
principalmente as Condições Especiais e as Condições Gerais.
Dólares (US $)

Moeda nos Estados Unidos da América.
Força Maior ou Caso Fortuito

Causa natural ou provocada que cause um evento extraordinário, imprevisível e inevitável,
não imputável ao Mutuário ou NDB que impeça a execução de qualquer obrigação além das
obrigações de pagamento estabelecidas neste Acordo em favor do NDB, ou que determine
sua parcial, atrasada ou incompleta cumprimento, ou a impossibilidade de cumprimento por
aqueles que são obrigados a cumprir uma provisão.
Fiador

República Federativa do Brasil.
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LIBOR
Taxa de juros interbancária de Londres, para qualquer período de juros, sobre empréstimos
denominados em dólares norte-americanos no período de seis (6) meses determinado pela
ICE Benchmark Administration Limited ("IBA") ou por qualquer outra entidade legal que
assuma a administração dessas taxas e publicado pela Reuters, ou seu sucessor, em sua
página LIBOR0I, pela Bloomberg (ou seu sucessor), em sua página "BBAM" ou por
qualquer outro sistema de informações de reputação internacional similar que forneça
serviços de informação para as referidas tarifas, expressas como anual. taxa de juros às
l lh em Londres, Inglaterra, e com 2 (dois) dias úteis antes do início do Período de Juros.
Com o único propósito de determinar a LIBOR como definido aqui, Dia Útil significa um
dia em que • s estão abertos o pu jc na cidade de Nova York, Estados Unidos da América e
onde os bancos estão abertos para realizar transações no mercado interbancário de
Londres, Inglaterra. Se a taxa for menor que zero, a LIBOR será considerada zero.
Se por qualquer motivo, na data determinada para a fixação da taxa de juros, a taxa LIBOR
não for divulgada, o NDB notificará o Mutuário que, neste caso, a LIBOR referente a essa
data será determinada pelo cálculo da média aritmética de as tarifas ofereciam dois (2) Dias
Úteis antes do início de um Período de Juros, para empréstimos em dólares americanos, por
meio de dois ou mais bancos importantes localizados na cidade de Nova York, Estados
Unidos da América, selecionados pelo NDB. Com o único propósito de determinar a LIBOR
como definido aqui, Dia Útil significa um dia em que os bancos estão abertos ao público na
cidade de Nova York, Estados Unidos da América e onde os bancos estão abertos para
negociação no mercado interbancário em Londres, Inglaterra. e apenas para cotações obtidas
às l lh em Nova York, o termo Dia Útil significa um dia em que os bancos estão abertos ao
público na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. Em todos os eventos onde
a LIBOR não é fornecida em uma data de determinação da taxa de juros, os cálculos
aritméticos do NDB serão arredondados, se necessário, para as quatro casas decimais mais
próximas. Todas as determinaçõesda LIBOR serão feitas pelo NDB e serão conclusivas na
ausência de erro manifesto.
Mutuário

Beneficiário da operação de empréstimo contratada com o NDB, que assume os direitos e
obrigações detalhados nas Condições Especiais e nas Condições Gerais.
Periodo de Interesse

Cada periodo de seis (6) meses com início em uma Data de Pagamento de Juros e terminando no dia
imediatamente anterior à Data de Pagamento de Juros do períodó seguinte. O primeiro Período de
Juros significa o período que começa na data do primeim desembolso e termina no dia anterior à
primeira Data de Pagamento de Juros.
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Período de carência

Período de tempo decorrido entre a data de assinatura do Contrato e a data de vencimento da
primeira parcela de amortização do empréstimo. Durante este período, o Mutuário pagará ao NDB
os juros e comissões incorridas.
1.2 Nos casos em que o contexto permite, as palavras escritas no singular incluem plural e viceversa.
1.3 Os títulos das cláusulas foram estabelecidos para facilitar sua identificação, e não contradirão
o que está estabelecido no texto da cláusula.
1.4 O atraso do NDB no exercício de qualquer dos seus direitos, ou a omissão do seu exercício,
não deve ser interpretado como uma renúncia de tais direitos, ou como aceitação de eventos ou
circunstâncias em virtude dos quais eles não poderiam ser exercidos.

CLÁUSULA 2.- ACORDO DE EMPRÉSTIMO
Ao celebrar este Contrato de Empréstimo, o NDB compromete-se a desembolsar uma
determinada quantia em favor do Mutuário, e o Mutuário se compromete a receber, usar e pagar o
NDB nos termos acordados.
O Mutuário deverá usar o produto do empréstimo, conforme estabelecido nas cláusulas das
Condições Especiais, intituladas "Objeto do Empréstimo" e "Uso dos Recursos do Programa".
No caso de descumprimento desta obrigação, o NDB poderá declarar o vencimento antecipado
da dívida, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial. Caso o NDB não decida
declarar o vencimento antecipado da dívida, poderá exigir que o Mutuário devolva os referidos
fundos, que serão devolvidos no prazo de 15 (quinze) dias após a exigência e o pagamento dos
juros será aplicado a partir do momento que o desembolso correspondente foi feito. O NDB pode
solicitar, a qualquer momento, os documentos e informações considerados necessários para
provar que os fundos foram utilizados de acordo com as disposições do Acordo de Empréstimo.

CLÁUSULA 3.- MODALIDADES DE DESEMBOLSO
O Mutuário poderá solicitar ao NDB o desembolso do empréstimo das seguintes maneiras:
(a) Método de Reembolso: O NDB poderá reembolsar o Mutuário por despesas elegíveis que o
Mutuário pré-financiou com recursos próprios, de acordo com as disposições do Manual de
Desembolso de Empréstimos do NDB;
(b) Método Antecipado: O NDB pode antecipar os recursos do empréstimo da conta do
empréstimo para uma conta designada do Mutuário para o início das despesas para os quais
os documentos de apoio serão fornecidos em uma data posterior, de acordo com a provisão
do Manual de Desembolso de Empréstimos do NDB; ou
(e)

Pagamento Direto: O NDB pode efetuar pagamentos, a pedido do Mutuário, diretamente a
um terceiro (contratado, fornecedor ou provedor de serviços) para a participação do NDB nas
despesas elegíveis.
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CLÁUSULA 4.- PRAZO PARA SOLICITAR O DESEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO

O Mutuário solicitará ao NDB o desembolso eo NDB deverá efetivá-lo dentro dos prazos
estabelecidos na Cláusula das Condições Especiais, intitulada "Prazos para Solicitar os Primeiros
e Últimos Desembolsos de Montantes de Empréstimo". "
Nenhum pedido de desembolso e nenhuma suplementação de documentação pendente
relacionada ao desembolso pode ser submetida pelo Mutuário ao NDB após o vencimento dos
prazos estipulados para o primeiro e último desembolso.
A prorrogação poderá ser solicitada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de
expiração desses prazos, devidamente fundamentada, permitindo ao NBD diferenciá-lo ou não,
levando em conta os motivos indicados.
CLÁUSULA 5.- CONDIÇÕES ANTES DOS DESEMBOLSOS

Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos às seguintes condições que forem atendidas pelo
Mutuário:
a) Antes do primeiro desembolso:
O NDB recebeu parecer jurídico em versão portuguesa do Mutuário (Procuradoria Geral do
Estado do Pará) e do Garantidor da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional disposições que
estabeleçam que suas obrigações contratadas no Acordo de Empréstimo e no Contrato de
Garantia são válidas e executáveis. Essa opinião deve abordar qualquer assunto que o NDB
considere relevante.
(b) Para todos os desembolsos:
(i) Que o Mutuário apresentou, por escrito, um pedido de desembolso,
indicando a modalidade da última. Para essefim, o Mutuário anexará ao pedido de desembolso os
documentos exigidos pelo NDB

Que nenhuma das circunstâncias descritas nas cláusulas 16, 17 e 18 deste anexo, existam.
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CLÁUSULA 6.- Juros 6.1 Juros
6.1.1 Formulário de Cálculo
(a) Durante o período de carência:
Os juros sobre cada um dos desembolsos serão calculados à alíquota anual resultante da aplicação
do disposto no item (a) da Cláusula Décima das Condições Especiais, intitulada "Juros".
(b) Durante o período de amortização principal:
Os juros são devidos à taxa anual relativa aos saldos devedores do empréstimo, de acordo com o
disposto no item (a) da Cláusula das Condições Especiais, intitulada "Juros".
6.1.2 Disposições Gerais:
Os juros serão pagos semestralmente e serão devidos até que o reembolso integral do empréstimo
ocorra. O primeiro pagamento será efetuado ao término de 180 (cento e oitenta) dias contados da
assinatura do Acordo de Empréstimo, desde que haja algum desembolso nesse período.
Os juros serão calculados com base no número de dias corridos, num período de 360 (trezentos e
sessenta) dias por ano.
6.2 Juro padrão:
O Mutuário pagará os juros de mora do NDB à taxa anual acordada no item (b) da Cláusula
Décima das Condições Especiais, intitulada "Juros".
O atraso no pagamento de uma obrigação colocará o Mutuário inadimplente, sem a necessidade
de notificação judicial ou extrajudicial, e o Mutuário não poderá recorrer à arbitragem em seu
favor. No caso de inadimplência, é dada ao NDB a possibilidade de recalcular a taxa de juros
aplicando-se à parcela do principal devida e não pagando a maior taxa LIBOR para empréstimos
em um período de 6 (seis) meses entre o vencimento da obrigação e a data efetiva de pagamento
devido a qualquer margem aplicável. Sem prejuízo da cobrança de juros de mora, em razão do
descumprimento contratual por parte do Mutuário, o NDB poderá suspender o cumprimento de
suas obrigações e / ou declarar o vencimento antecipado do empréstimo, de acordo com o
disposto nas Cláusulas 16 e 18 deste Anexo ..
Os juros de mora serão calculados com base no número de dias corridos em um período de 360
(trezentos
e
sessenta)
dias
por
ano.
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CLÁUSULA 7.- CUSTOS
Todas as despesas do NDB com a assinatura, reconhecimento e execução deste Acordo,
tais como: consultorias especializadas, relatórios de especialistas, avaliações,
procedimentos notariais, tarifas, linhas de impostos, taxas, registros e outros serão
cobertos exclusivamente pelo Mutuário, e a transferência de os recursos para o pagamento
ou o correspondente reembolso serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
solicitação do mesmo. Para todos os efeitos, esses custos devem ser comprovados pelo
NDB.

CLÁUSULA 8.- MOEDA USADA PARA EMPRÉSTIMO DE EMPRÉSTIMO
Desembolsos do empréstimo serão feitos em dólares.
CLÁUSULA 9.- MOEDA USADA PARA O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO
O pagamento de todos os valores devidos como principal, juros, comissões, despesas e
outros encargos será feito em dólares.
CLÁUSULA 10.- LOCALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos feitos pelo Mutuário ao NDB nos termos deste Contrato serão depositados
na conta indicada pelo NDB mediante notificação prévia por escrito ao Mutuário e ao
Garantidor.
CLÁUSULA 11.- ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS
Qualquer pagamento efetuado pelo Mutuário ao NDB nos termos deste Contrato de
Empréstimo deverá ser cobrado na seguinte ordem: i) custos e encargos, ii) comissões, iii)
com vencimentos interinos e iv) parcelas de amortização do principal.

CLÁUSULA12.-REEMBOLSOSPRECOCE
O Mutuário poderá efetuar o reembolso antecipado e sem penalidade de Uma ou mais parcelas
de amortização, desde que solicite por escrito, no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data de
vencimento da parcela de amortização de principal e juros e com expressa aceitação do NDB,
desde que o Período de Carência ou o primeiro ano do empréstimo ( ou o que ocorrer), sujeito
ao seguinte: a) que o reembolso antecipado seja feito somente nas datas originalmente
estabelecidas para o pagamento das parcelas de amortização de principal e juros, (b) que
nenhuma quantia é devida ao NDB como principal, juros, comissões, custos e outros encargos,
e (c) tal reembolso antecipado, a menos que acordado de outra forma, se aplicará às parcelas do
principal devidas, em ordem reversa das datas de vencimento. Qualquer pré-pagamento deve
ser um múltiplo inteiro de uma parcela de amortização do principal.
Os avisos de reembolso antecipado são irrevogáveis, salvo acordo em contrário
das partes.
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CLÁUSULA 13.- PAGAMENTO DE IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS
O pagamento de todas as quantias, como amortização do principal, juros,
comissões, despesas e outros encargos, será feito pelo Mutuário, de acordo com as
leis em vigor na República Federativa do Brasil, sem qualquer dedução de
impostos, taxas, custos, ônus, taxas, direitos ou outros encargos aplicáveis na data
de vigência do Acordo de Empréstimo, ou que sejam posteriormente estabelecidos.
Caso qualquer uma das cobranças acima seja exigida, o Mutuário será totalmente
responsável pelo pagamento de tais encargos, de modo que o valor líquido pago ao
NDB seja igual ao valor total estabelecido neste Contrato.

CLÁUSULA 14.EMPRÉSTIMO

CANCELAMENTO

PARCIAL

OU

TOTAL

DO

(a) Cancelamento pelo Mutuário
O Mutuário poderá solicitar o cancelamento parcial ou total dos recursos do
empréstimo, mediante prévia autorização por escrito do Garantidor, mediante
solicitação por escrito, em um prazo de pelo menos 15 (quinze) dias antes da data
efetiva do cancelamento, expressamente dirigida ao NDB.
Os custos financeiros de cancelamento serão suportados pelo Poder de
Compra. O cancelamento parcial ou total dos recursos do empréstimo permitirá o
reembolso dos valores correspondentes ao Front-end e da taxa de m.

CLÁUSULA 15.-AJUSTAMENTO DO PAGAMENTO PEDIDO

Caso o Mutuário não possa receber ou solicitar desembolsos de acordo com as disposições das
Condições Especiais, "Prazo para Solicitar os Primeiros e Últimos Desembolsos de Recursos
de Empréstimos" e Cláusulas 4, 14, 16, 17 e 18 deste Contrato, NDB irá ajustar o
parcelamento pendente proporcionalmente.
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CLÁUSULA 16.- SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DO NDB

O NDB, por comunicação escrita ao Mutuário e ao Garantidor, poderá suspender o
cumprimento de suas obrigações nos termos do Contrato de Empréstimo em qualquer um dos
seguintes casos:

(a) Atraso no pagamento de quaisquer valores devidos pelo Mutuário em relação a principal,
juros, comissões, custos, encargos ou qualquer outro tipo de obrigação financeira assumida
neste Contrato de Empréstimo;

(b) O não cumprimento pelo Mutuário de qualquer obrigação estabelecida neste Contrato;

(c) Incumprimento por parte do Mutuário de cumprir qualquer obrigação estipulada em outro
contrato de empréstimo celebrado com o NDB;

(d) imprecisão ou falta de informação, sem justificativa, que possam afetar a concessão deste
empréstimo, com relação aos dados fornecidos pelo Mutuário antes da assinatura do Contrato
de Empréstimo ou durante sua execução;

(e) Uso de produtos, materiais e bens de capital, ou atividades realizadas pelo Mutuário que
não estejam em harmonia com o meio ambiente ou.violem as normas da legislação ambiental
vigentes no país, bem como aquelas estabelecidas nas Condições Especiais;

(f) Falha do Mutuário em cumprir os procedimentos estabelecidos pelo NDB para realizar
projetos elegíveis ao Programa; ou

(g) Uso indevido de fundos pelo Mutuário.
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CLÁUSULA 17.- SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES POR CAUSAS ALÉM DO
CONTROLE DAS PARTES
NDB pode suspender a execução das obrigações assumem. no Contrato de Empréstimo,
caso ocorra algum dos seguintes casos:
(a) a retirada da República Federativa do Brasil como acionista do NDB; ou
(b) o advento de força maior ou um evento fortuito que impeça as Partes de cumprir suas
obrigações.

CLÁUSULA 18.- DECLARAÇÃO DE REEMBOLSO PRECOCE DO BANCO DE
EMPRÉSTIMOS
O NDB poderá declarar o vencimento antecipado deste empréstimo nos seguintes casos:
a) continuação, por mais de 120 (cento e vinte) dias, de qualquer das circunstâncias descritas na Cláusula
16 deste Anexo; ou
b) ocorrência da situação descrita no item (a) da cláusula anterior.
A ocorrência de qualquer uma das situações descritas acima dará ao NDB o direito de declarar vencido os
termos de todos os valores desembolsados sob este empréstimo. Caso isso ocorra, o Banco Nacional
enviará ao Mutuário e ao Garantidor uma notificação por escrito, sem a necessidade de notificação judicial
ou extrajudicial. Nesses casos, o NDB terá o direito de solicitar ao Mutuário o reembolso imediato de
todos os valores devidos, com juros, comissões e outros encargos, até a data do pagamento efetivo.

CLÁUSULA 19.- OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE EXECUTORA
Além das obrigações descritas na Cláusula Sétima das Condições Especiais e daquelas contempladas neste
Anexo "A", o Mutuário assume as seguintes obrigações:
(a) Utilizar os recursos do empréstimo com diligência e eficiência, de acordo com as regras administrativas
e financeiras.
(b) Justificar com o NDB, por escrito, qualquer mudança substancial na aquisição de bens e serviços que
sejam financiados com os recursos do Programa.
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CLÁUSULA 20.- USO DE RECURSOS E BENS

O produto do empréstimo será utilizado exclusivamente para os fins estabelecidos no Acordo de
Empréstimo.
O Mutuário não poderá usar os fundos para (i) aquisição de terras e estoques; (ii) reassentamento; (iii)
custos aduaneiros; (iv) despesas com a formação de empresas; (v) juros durante a construção; (vi) despesas
com armamentos e outras armas; vii) produção ou comércio de bebidas alcoólicas, excluindo
cerveja e vinho; (viii) produção ou comércio de tabaco; (ix) jogos de azar, casinos e
empresas equivalentes; (x) produção, comércio ou uso de fibras de amianto não ligadas;
(xi) operações de exploração madeireira comercial ou a compra de equipamentos
madeireiros para uso em florestas úmidas tropicais primárias ou florestas antigas; xii)
Práticas de pesca marinha e costeira, como a pesca em grande escala de redes de deriva
pelágicas e a pesca com redes de malha fina, prejudiciais a espécies vulneráveis e
protegidas em grande número e que prejudicam a biodiversidade e os habitats marinhos;
(xiii) produção ou comércio de armas e munições, incluindo materiais paramilitares; (xiv)
comércio de animais selvagens ou produção ou comércio de produtos de vida silvestre
regulados pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora
Selvagens Ameaçadas de Extinção; (xv) movimentos transfronteiriços de resíduos
proibidos pelo direito internacional (Convenção de Basileia sobre o Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, 1989); (xvi)
transporte de petróleo ou outras substâncias perigosas em conflito com as Normas
Marítimas Internacionais ou restrito a Embarcações Internacionalmente Restritivas; e (xvii)
a produção ou o comércio de qualquer produto ou atividade considerada ilegal sob: (a) leis
ou regulamentos nacionais do país-membro ou da nação envolvida na transação (na medida
da transação); convenções e acordos internacionais (sujeitos a eliminação ou proibição
internacional); ou qualquer Convenção Internacional da Heritage.
Os bens e serviços financiados pelo empréstimo serão utilizados exclusivamente no
Programa, e o Mutuário não poderá atribuir-lhes um destino diferente daquele
estabelecido, ou vendê-los, transferi-los ou salvá-los.

CLÁUSULA 21.- AUMENTO DO CUSTO DO PROGRAMA E DOS RECURSOS
ADICIONAIS

Independentemente do motivo, em caso de modificação do custo do Programa durante
sua execução, o Mutuário deverá informar e submeter a documentação pertinente ao
NDB e comprometer-se a alocar os recursos adicionais necessários para assegurar a
execução correta e oportuna do Programa.
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CLÁUSULA 22.- AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
Para os fins deste Acordo, a licitação pública internacional e a licitação pública nacional
serão regidas pela legislação brasileira ..
Os recursos do empréstimo do NDB serão usados para adquirir bens ou serviços dos países
membros do NDB.
O Mutuário realizará licitação pública internacional para aquisição de bens cujo valor exceda o
equivalente a US $ 500.000,00 (quinhentos mil dólares), bem como no caso de contratação de obras
e serviços de engenharia com valores superiores ao equivalente a US $ 2.000.000,00. (dois milhões
de dólares). Os editais de licitação devem ser amplamente divulgados de acordo com o ordenamento
jurídico brasileiro, possibilitando eficiência, transparência e garantia da alta competitividade do
processo de licitação.
Em situações especiais de contratação que estejam sujeitas a valores superiores aos mencionados no
parágrafo anterior, a licitação pública nacional poderá ser utilizada desde que, por razões técnicas,
sejam devidamente justificadas pelo Mutuário e autorizadas prévia e formalmente pelo NDB.
Para compras de mercadorias até o equivalente a US $ 500.000,00 (quinhentos mil dólares), ou no
caso de contratação de obras e serviços até o equivalente a US $ 2.000.000,00 (dois milhões de
dólares), o Mutuário aplicará regras nacionais de licitação pública e procedimentos.
Para contratações de consultorias, cujos valores excedam US $ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil dólares), o Mutuário deverá aplicar procedimentos internacionais de licitação pública. Para
contratos com valor inferior a US $ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares), o Mutuário
deverá aplicar as regras e procedimentos nacionais de licitação.
CLÁUSULA 23.- LIVROS E REGISTROS
O Mutuário deverá manter livros e registros do uso do empréstimo, de acordo com a legislação e de
acordo com a prática contábil. Esses livros e registros devem demonstrar:
(a) Pagamentos feitos com fundos do Acordo de Empréstimo; e
(b) O funcionamento do Programa.
Os livros e registros correspondentes ao Programa poderão ser revisados pelo NDB, de acordo com
as disposições da cláusula seguinte deste Anexo, até o total dos pagamentos de valores devidos ao
NDB nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA 24.- SUPERVISÃO
assegurar a execução normal do Programa.
O Mutuário permitirá que funcionários e outros especialistas enviados pelo NDB inspecionem a
qualquer momento o progresso do Programa, incluindo livros, registros e outros documentos que
possam estar relacionados ao Programa.

CLÁUSULA 25.- RELATÓRIOS
Durante o prazo do empréstimo, o Mutuário e / ou o Órgão Executor fornecerá os relatórios que o
NDB considere adequado, dentro dos prazos, quanto ao uso dos recursos e serviços adquiridos e do
Programa.
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CLÁUSULA 26.- NOTIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS

O Mutuário notificará imediatamente o NDB dos seguintes casos:
(a) Qualquer circunstância que dificulte a consecução dos propósitos deste empréstimo.
(b) Qualquer alteração nas disposições legais que afetam o Mutuário no que diz respeito à execução
do Programa e ao cumprimento deste Contrato.
O NDB poderá, a seu critério, adotar as medidas que julgar apropriadas, de acordo com as
disposições estabelecidas neste Contrato de Empréstimo, se tais circunstâncias ou modificações
afetarem material e adversamente o Mutuário, o Programa ou ambos.

CLÁUSULA 27.- CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E PRESTAÇÃO DO ACORDO

O NDB pode ceder, transferir ou de outra forma alienar, no todo ou em parte, os direitos e
obrigações derivados deste Contrato de Empréstimo, salvo qualquer securitização.
No caso de uma cessão ou transferência contratual, o BND notificará o Mutuário e o Garante por
escrito, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. O terceiro, em relação à parte transferida,
assumirá a posição contratual do NDB neste Contrato, sendo obrigado nas mesmas condições
acordadas.
O Mutuário não poderá ceder, transferir ou, de outra forma, dispor dos direitos e obrigações
previstos neste Contrato, a menos que expressamente autorizado por escrito pelo NDB e pelo
Garantidor

CLÁUSULA 28 - ARBITRAGEM

A arbitragem a ser realizada entre as Partes estará sujeita às seguintes condições:
(a) geral
Qualquer controvérsia, dúvida ou discrepância oriunda deste Acordo de Empréstimo será submetida à
consideração das Partes, que a resolverá de comum acordo.
(b) Se não houver acordo entre as Partes dentro de 60 (sessenta) dias da data em que a solicitação de
uma reun ião for feita, a questão será submetida incondicional e irrevogavelmente à decisão de uma
arbitragem de acordo com as Regras de Arbitragem da UNCITRAL. em vigor à data das presentes
Condições Gerais, com as seguintes condições:
(i) O número de árbitros será de 3 (três): um árbitro será nomeado pelo Mtttuário e pelo Garantidor
(atuando coletivamente) e um pelo NDB. Caso as partes não consigam chegar a acordo sobre o
terceiro árbitro no prazo de 1O (dez) dias, a nomeação será feita pelo Secretário~Geral do Tribunal
Permanente de Arbitragem.

(ii) O idioma a ser usado no procedimento arbitral será o inglês.
(iii) A lei a ser aplicada pelo tribunal arbitral será de direito internacional público, cujas fontes
incluirão:
(a) a Carta e quaisquer obrigações pertinentes do tratado que sejam vinculantes reciprocamente ao
NDB e ao País Membro;
(b) as disposições de quaisquer convenções e tratados internacionais (sejam ou não diretamente
vinculantes como tais às partes) geralmente reconhecidas como codificadas ou amadurecidas como
regras vinculantes de direito consuetudinário aplicáveis a Estados e instituições financeiras
internacionais, conforme apropriado;
(c) outras formas de costume internacional, incluindo a prática de estados e instituições financeiras
internacionais de tal generalidade, consistência e duração, a fim de criar obrigações legais; e
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(iv) Não obstante as disposições do Regulamento de Arbitragem da UNCITRAL, o tribunal arbitral
não será autorizado a tomar quaisquer medidas provisórias de proteção ou fornecer qualquer préconcessão contra o NDB, o Mutuário e o Garantidor e nenhuma das partes dos Documentos Jurídicos.
pode dirigir a qualquer autoridade judicial um pedido de medidas provisórias de aprovação ou préadjudicação do NDB, o mutuário e o fiador.
(v) O tribunal arbitral terá autoridade para considerar e incluir em qualquer processo, decisão ou
adjudicação qualquer disputa ou controvérsia devidamente trazida pelo NDB, Mutuário e Garante ou
qualquer Entidade do Projeto na medida em que tal disputa ou controvérsia surja fora de qualquer
Documento; mas, sem prejuízo do que precede, nenhuma outra parte ou disputa será incluída ou
consolidada no procedimento arbitral.
(c) Não obstante as disposições desta Seção, nada contido nestas Condições Gerais ou nos
Documentos Legais deverá operar ou ser considerado como uma renúncia, renúncia ou outra
modificação de quaisquer imunidades, privilégios ou isenções do NDB sob a Carta, sob convenções
internacionais. ou sob quaisquer leis aplicáveis.
(d) Em qualquer processo arbitral decorrente de qualquer documento legal, o certificado do NDB
quanto a qualquer quantia devida ao NDB nos termos desse contrato será prova prima facie de tal
valor.

CLÁUSULA 29.- JURISDIÇÃO COMPETENTE

As Partes elegem como jurisdição competente, para dirimir dúvidas e eventuais controvérsias
não pode ser submetido à arbitragem, a de Brasília, na República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA 30.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS

O Mutuário enviará ao Banco Nacional de Comércio, assim que possível, a lista de nomes e
assinaturas das pessoas que o representarão nas diversas situações relacionadas ao Acordo de
Empréstimo, certificadas pela pessoa devidamente autorizada para tal fim, e encaminhadas de acordo
com o procedimento. estabelecido em cláusula das Condições Especiais do Acordo de Empréstimo
intitulado "Comunicações".
O Mutuário notificará o NDB de qualquer alteração nos nomes dos representantes autorizados.
Até que o NDB não receba a lista de nomes e assinaturas acima mencionada, entender-se-á que
somente o representante que assina este Acordo de Empréstimo representará o Mutuário antes do
NDB.

CLÁUSULA 31.- DATA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

A data de entrada em vigor do contrato de empréstimo será a data de assinatura, estabelecida na parte
final das Condições Espec
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ANEXOB
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
MUNICÍDIOS SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO PARA
A. OBJETIVO:
O objetivo do Programa é contribuir para a melhoria da infraestrutura de mobilidade urbana em
municípios do Estado do Pará.

B. COMPONENTES
O Programa compreende 2 (dois) componentes:
Componente 1: Mobilidade Urbana e Drenagem

1.1 Obras Civis - (i) pavimentação de aproximadamente 140 km de vias urbanas e implantação de
drenagem em aproximadamente 9 (nove) municípios a serem financiados pelo NDB, ao lado das
rodovias Transamazônica e BR-163 ; e (ii) requalificação de aproximadamente 80km de vias urbanas em
cerca de 16 (dezesseis) municípios do Estado do Pará, a serem financiados pelo Mutuário.
1.2 Equipamentos para Manutenção - Aquisição de equipamentos de manutenção pata o sistema de
drenagem e equipamentos urbanos para aproximadamente 12 (doze) municípios.
1.3 Capacitação - Compreende o fortalecimento institucional nos municípios selecionados, por meio de
oficinas e treinamentos, entre outros.
1.4 Estudos, Projetos e Trabalhos Sociais e Técnicos: Compreende estudos e projetos necessários à
implementação do Programa. Adicionalmente, a contratação de serviços de consultoria para apoiar a
implementação de trabalhos sociais e técnicos.
Componente 2: outros custos
Taxa inicial: 0,25% do valor total do financiamento do NDB.
C. ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROGRAMAS (UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO
PROGRAMA - UGP)

O Mutuário, através da UGP, é responsável pela coordenação do Programa de implementação e
administração de empréstimos. A UGP em pleno funcionamento incluirá profissional necessário para
implementar o Programa de forma eficiente e deverá ter no mínimo 2 (dois) servidores públicos
permanentes.
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A. Manual de Administração do Programa (PAM): A implementação do Programa seguirá o
PAM que será acordado pelas Partes em um documento separado, que define o conceito e as
operações do Programa, estabelecendo regras, mecanismos e procedimentos para orientar a
execução e o monitoramento.
B. Construção: A parte do Programa financiado pelo NDB deve ser implementada agrupando
com base na distribuição geográfica e estruturada para maximizar a eficiência das aquisições e
obras.
C. Fiscalização e Auditoria de Obras Civis: A fiscalização e auditoria do trabalho civil será
realizada por empresas de consultoria, a serem financiadas pelo Acordo de Empréstimo firmado
entre o Estado do Pará e a CAF - Corporação Andina de Fomento, no âmbito do Programa
Municípios Sustentaveis do Estado do Pará.
D. USOS E FONTES DE FUNDOS

TABELA DE USOS E FONTES DO PROGRAMA (US $)
COMPONENTES
1. Mobilidade Urbana e Drenagem

NDB
49,875,000

ESTADO
12,500,000

TOTAL
62,375,000

1.1 Obras Civis

46,133,000

12,500,000

58,633,000

2,742,000

2,742,000

1.3 Capacitação

250,000

250,000

1.4 Estudos, Projetos e Estudos Sociais e

750,000

750,000

12. Outros custos

125,000

125,000

2.1 Front-end fee

125,000

125,000

1.2 Equipamentos para Manutenção

Trabalho

50,000,000

!Total

62,500,000

12,500,000

E. GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL

A UGP será responsável pela gestão ambiental e terá pessoal especializado.
Durante a execução das obras, a Estrutura Ambiental e Social do NDB deve ser levada em consideração,
bem como as recomendações cobertas pelas permissões e licenças emitidas de acordo com as normas e
regulamentos brasileiros em vigor.
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ANEXO "C"

CONTRATO DE GARANTIA

Entre a República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidora", representada neste ato pelo
[Sr.], devidamente autorizado, e o Novo Banco de Desenvolvimento, daqui em diante referido como NDB, aqui
representado por seu Diretor Representante, Sr.], devidamente autorizado; levando em conta que, de acordo com
o Acordo de Empréstimo celebrado com o NDB eo Estado do Pará, República de Federação do Brasil, doravante
denominado "Mutuário", o NDB concordou em emprestar ao Mutuário US $ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
de dólares). ) para financiamento parcial do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, desde que o
Avalista seja solidariamente responsável pelas obrigações de pagamento do serviço da dívida do Mutuário
estipulada no Acordo de Empréstimo, as Partes Contratantes concordam com o seguinte:

PRIMEIRA CLÁUSULA:

a. O Garantidor será solidariamente responsável perante o NDB por todas as obrigações de pagar o serviço da
dívida contraído pelo Mutuário no referido Acordo de Empréstimo, que o Garantidor declara conhecer e aceitar
todo o seu conteúdo.

b. As obrigações de pagamento do Garante nos termos do Acordo de Empréstimo têm e terão a mesma
prioridade de pagamento que as outras dívidas externas que o Garante tem com as Instituições Financeiras
Internacionais Multilaterais a que pertence.

contratos de empréstimo.

SEGUNDA CLÁUSULA:
O Garantidor compromete-se a:
a. Inform r NO
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b. Informar o NDB o mais breve possível quando, como devedor solidário, forem feitos os pagamentos
correspondentes ao serviço do empréstimo.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em caso de atraso no pagamento de qualquer principal ou juros pelo Mutuário, o Banco Nacional de
Desenvolvimento informará imediatamente ao Garantidor, por intermédio da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, cópia à Secretaria do Tesouro Nacional, e dará a instruções necessárias, para que o pagamento do valor
devido possa ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da referida comunicação.

A responsabilidade do Garantidor será extinta apenas pelo cumprimento das obrigações do Mutuário de pagar o
serviço da dívida e o Garante não poderá renunciar à sua responsabilidade, mesmo se Mutuário foi omitido ou
atrasado.

QUARTA CLÁUSULA:

O Garantidor se compromete a pagar todas as obrigações financeiras decorrentes do Contrato de Empréstimo sem
dedução ou restrição, livre de qualquer imposto, taxa, direito ou encargo previsto pelas leis em vigor na
República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA:

O atraso no exercício dos direitos do NDB estabelecidos neste Acordo, ou sua omissão, não deve ser interpretado
como uma renúncia a tais direitos, nem como uma aceitação das circunstâncias que não teriam permitido que ele
exercesse tais direitos.

CLÁUSULA SEXTA:
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por acordo entre eles será submetida à decisão do Tribunal Arbitral, conforme estabelecido na Cláusula 29 do
Anexo "A" do Acordo de Empréstimo. Se a disputa afetar tanto o Mutuário quanto o Garante, ambos deverão
agir em conjunto, designando o mesmo árbitro. Para fins de arbitragem, com respeito a obrigações financeiras,
qualquer referência ao Mutuário no processo e na decisão do Tribunal Arbitral será considerada aplicável
também ao Garantidor.

SÉTIMA CLÁUSULA:

O NDB, mediante solicitação prévia por escrito do Garante, informará sobre os valores desembolsados ou não
desembolsados do empréstimo.
CLÁUSULA OITAVA

Qualquer notificação, solicitação ou comunicação entre as Partes sob este Acordo deverá ser feita por escrito,
sem exceção, e será considerada como tendo sido efetuada ou enviada por qualquer das Partes à outra quando
entregue por qualquer meio usual de comunicação, em relação à arbitragem, que deve ocorrer após o recebimento
da notificação, para os seguintes endereços:
Para o fiador
Endereço:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenadoria Geral de Operações Financeiras da União
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8° Andar, Sala 803 CEP-70040-900 Brasília-Distrito Federal-Brasil Te!.
Nº + 55 (61) 3412.2842 E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br

Com cópia para o N devido pelo Mutuário: tesouraria, no caso de atraso no pagamento de qualquer quantia.
MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação Pública de Controle da Dfvida Publica - CODIV Esplanada dos Ministérios - Bloco P - Anexo Ala A 1 º Andar, Sala 121 Brasllia-DF-Brasil CEP 70048-900.
Nº Te!.+ 55 (61) 3412.3518 E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br
Endereço do NDB:
Novo Banco Oriental Development Finance Centre,
333 Ring Road Lujiazui,
Xangai
200120

De acordo, o NDB e o Garante, cada um agindo através de seus representantes, assinar este acordo em três
cópias de igual conteúdo, a partir do idioma Inglês.
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NDB
Representante do NDB

Para a REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL [•]
Advogado do Tesouro
Nacional
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Tesouro Nacional e Banco Central
Previdência Social (RGPS)
IB
Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social

117,7%
-11,9%
9,6%

-72,9%
-23,5%
13,0%

-26,7%
8,3%

Em junho de 2018, o resultado primário do Governo Central, a preços correntes, foi deficitário em R$ 16,4 bilhões contra déficit de 19,8 bilhões em junho de
2017. Em termos reais, a receita líquida apresentou redução de (2,3%) enquanto a despesa total apresentou decréscimo de (5,3%). São destaques do mês:
•

a elevação das transferências por repartição de receita derivada da reclassificação de receitas administradas pela RFB no mês de maio de 2018;

•

antecipação para abril de 2018 do calendário de pagamento de precatórios relativo a outras despesas de custeio e capital, ao passo que em 2017 tais
pagamentos ocorreram em junho.

•

o resgate de cotas do Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização (FFIE) no montante de R$ 521,0 milhões.

Comparativamente ao acumulado até junho de 2017, a preços correntes, o resultado do Governo Central passou de déficit de R$ 56,5 bilhões em 2017 para
déficit de 32,9 bilhões em 2018. Em termos reais a receita líquida apresentou elevação de (6,3%) enquanto a despesa cresceu 2,2%. A elevação da receita é
derivada de alteração na legislação do PIS/Cofins, do recolhimento do PRT/PERT e da melhora dos principais indicadores macroeconômicos que influenciam a
arrecadação. Há ainda o efeito positivo em R$ 4,0 bilhões relativo ao resgate do de cotas do FFIE.
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Visão Geral
Tabela 1.2- Resultado Primário do Governo Central- Brasi l - 2017/2018
R$ m ilhões - a preços de jun/2018- IPCA
♦MMP.

&

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

A preços de junho de 2018, comparativamente a
2017, houve melhora de R$ 25,9 bilhões no resultado
primário acumulado do Governo Central, que passou
de déficit de R$ 58,9 bilhões em 2017 para déficit de
R$ 33,0 bilhões em 2018. Essa melhora decorreu
principalmente do crescimento da receita líquida
(6,3%) em taxa superior à elevação da despesa total
(2,2%).
Sobre o aumento da receita, destaca-se:
•

elevação da arrecadação do PIS/Cofins
ocasionada em grande medida pelo aumento
das alíquotas sobre combustíveis (Decreto
9.101/17);

•

desempenho da arrecadação associada aos
programas de Parcelamentos da Dívida Ativa,

•

a melhora da atividade econômica e dos
que
indicadores
macroeconômicos
influenciam a arrecadação.

PERT e PRT; e

6,4%

Memorando:

~406,7

59.550;4
'-348;8

.•136.680,9

-92,2:1.4,2'

28.ZOS,3

Por seu turno, a despesa primária segue pressionada
pela elevação de benefícios previdenciários e de
despesa de pessoal. Houve elevação também em
despesas discricionárias.
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Receitas do Governo Central
Tabela 1.3 - Receit as Primárias do Governo Central - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- /PCA

fJMMF.,

N!!i

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

15.631,5

19.496,4

21.975,9
193.682,9 ·.

27.697,1

3.864,8
5.721,2

17.858,8

198.188,9
18.177,2

106.214,2

123.444,8

318,4
17.230,7

28.762,0

33.056,7
43.283,5

4.294,7
2.754,3

0,0

0,0
-354,9

40.529,2 .
0,0
7 .% 1 q

1 f.in7 n

26,0%

4.506,0

2,3%
1,8%

-4.106,6

16,2%
14,9%
6,8%

A receita total do Governo Central apresentou
elevação real de R$ 45,4 bilhões (6,5%) em relação ao
acumulado até junho de 2017. Esse comportamento
deveu-se à elevação de R$ 34,2 bilhões (7,8%) nas
receitas administradas pela RFB juntamente com o
aumento de R$ 9,3 bilhões (12,5%) nas receitas não
administradas pela RFB e o acréscimo de R$ 1,8 bilhão
(1,0%) na arrecadação líquida para o RGPS.
Ressalte-se que nas receitas administradas pela RFB
houve reclassificação de resíduo do estoque de
parcelamentos especiais não reclassificados em
novembro de 2017 (ver relatórios de nov/2017 e
Esta reclassificação, apesar de não
dez/2017).
impactar o total da receita administrada, influencia sua
composição, majorando, principalmente, imposto de
renda, Cofins, PIS/PASEP e CSLL e minorando outras
receitas administradas.
Ademais desse efeito, os principais fatores de variação
da receita administrada pela RFB foram:

•
aumento de R$ 17,2 bilhões (16,2%) na Cofins
e R$ 4,3 bilhões (14,9%) no PIS/Pasep decorrente do
efeito combinado no reajuste de alíquotas do
PIS/Cofins sobre os combustíveis (Decreto 9.101/17),
aumento do volume de venda de bens (aumento real
de 6,38% - PMC-IBGE);
•
elevação de R$ 5, 7 bilhões (26,0%) no IPI
influenciado principalmente pelo crescimento de 2,43% na produção industrial de dezembro de 2017 a maio de 2018 em comparação à produção de dezembro
de 2016 a maio de 2017;
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•

aumento de R$ 4,5 bilhões (2,3%) no Imposto de Renda, sendo esta determinada pelo aumento na arrecadação de IRPJ (R$ 5,5 bilhões); e

•

elevação de R$ 3,9 bilhões (24,7%) no Imposto de Importação derivada, principalmente, da elevação de 7,8% da taxa média de câmbio, redução na

alíquota média efetiva e aumento de 18,4% no va lor em dólares das importações.

Tabela 1.4 - Dividendos Pagos à União - Brasil -

2017/2018
Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

R$ milhões - a preços de ju n/ 2018- IPCA

--Jan-Jun

Banco do

Destaque-se ainda que, para o período, houve elevação de R$ 10,0 bilhões relativa ao Programa de
Regularização Tributária - PERT, instituído por meio da Lei 13.496/17, cujo efeito está distribuído em
diferentes rubricas de arrecadação (Imposto de Renda, IPI, COFINS e CSLL), PRT e demais parcelamentos
da Dívida Ativa.

As receitas não administradas pela RFB cresceram R$ 9,3 bilhões (12,5%) quando comparadas ao
mesmo período de 2017. Essa elevação é explicada, principalmente por:

•
elevação de R$ 6,8 bilhões em Cota-Parte de Compensações Financeiras devido principalmente
ao aumento na produção e no preço internacional do petróleo; e
•
aumento de R$ 1,2 bilhão em dividendos resultante principalmente da distribuição de R$ 2,8
bilhões de dividendos pela Caixa Econômica Federal sem contrapartida em igual período de 2017.

IRB
Petrobras

55,0

60,9

0,0
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 1.5 -Tra nsferências por Repartição de Receita - Brasil - 2017/2018
R$ milh ões - a preços de j un/2018- /PCA

P.e :::.

,i+.! MP.,

As transferências por repartição de receita apresentaram, em
seu conjunto, elevação de R$ 9,4 bilhões (7, 7%) em relação ao
acumulado até junho de 2017, passando de R$ 122,0 bilhões
em 2017 para 131,4 bilhões em 2018. As principais variações
no período foram:

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

•
elevação de R$ 5,7 bilhões (5,8%) nas Transferências
de FPM/FPE/IPI-EE, reflexo do aumento dos tributos
compartilhados (IR e IPI); e
•
acréscimo
de R$
3,9
bilhões
(38,0%)
nas
Compensações
Financeiras,
pelos
fatores
explicados
anteriormente sobre o desempenho das receitas de Cota
Parte e Compensações Financeiras.
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Despesas do Governo Central
Tabela 1.6 -Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

fMM►.4

a

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

58.530,5

,!Í~t!!l~gl:t:i}iluilll1i1}:

•t

Abono e Seguro Desemprego
Benefícios Prest. Continuada LOAS/RMV
Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAC)
Desoneração MP 540/11, 563/12 e 582/12
FUNDEB (Complem. União)
Fundo Constitucional DF
Sentenças Judiciais e Precatórios
Subsídios, Subvenções e Proagro

29.471,4
27.937,6
2.290,7
446,6
8.654,8
7.881,2
759,4
10.109,1
10.181,5

2.684,8
2.506,7

FIES

27.428,5
28.388,!5
2.590,5
177,9
7.923,9
8.168,8
691,4
H.018,7

7.394,4
1542,7
2.273,9

;iilí~lt~~j.g!lil!l~~ii~§~!!i1il
111.221;0

1.l9.tiQ9{9
9.310,1

1.084,3
lÃ,2

1.lQ.377,!5
p.QQf?,8i•.·

A despesa total do Governo Central no acumulado
até junho de 2018 atingiu R$ 646,2 bilhões, 2,2%
acima do observado no mesmo período de 2017,
quando as despesas totalizaram R$ 632,1 bilhões.
Essa variação se deve ao efeito combinado dos
seguintes fatores:
•

elevação em R$ 7,3 bilhões (2,7%) em

Benefícios Previdenciários;
•

aumento de R$ 1,1 bilhão (0,8%) em

Pessoal e Encargos Sociais;
•

incremento em R$ 9,0 bilhões (7,8%) em

Despesas Discricionárias; e
•

redução R$ 3,3 bilhões Outras Despesas

Obrigatórias (3,2%).
A redução em Subsídios, Subvenções e Proagro (R$
2,8 bilhões), que é resultado do processo de
racionalização nos gastos com subsídios e a
diminuição em Abono e Seguro Desemprego (R$ 2,0
bilhões) foram parcialmente compensadas pela
elevação de Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
(R$ 2,9 bilhões).

Outras Despesas de Custeio
Outras Despesas de Capital

* Corresponde

à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas, LOAS/RMV, auxílio à COE,

despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 1.7 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil 2017/2018
R$ milh ões - a preços de Jun/2018- IPCA

As Despesas Discricionárias - Todos os Poderes apresentaram
elevação de R$ 9,0 bilhões (7,8%) explicada, principalmente
pelas discricionárias do poder executivo que respondem pelas
despesas de custeio dos
ministérios e emendas
parlamentares impositivas.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

RP Cancelados
,, RPPagos
• RPapagar

O montante de restos a pagar (RP) pagos (excetuados os RP financeiros) até junho de 2018
correspondeu a R$ 64,3 milhões, contra R$ 58,4 milhões no mesmo período do ano anterior.

Jan-Jun/17
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Tabela 1.8 - Subsídios e Subvenções Econômicas - Brasil - 2017 / 2018
R$ milhões - a preços de j un/2018- IPCA

•· ·· <
. t. •i \(âriâçªô·%•Real>
QJf~r~.nçc.t

·

-25,5%
-46,5%
-29,0%

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

-29,9%
150,7%
-38,1%

234,4%
-12,2%
-42,8%
-81,9%
-29,3%
34,2%
-36,8%
4,1%
40,3%

-6,3%

-54,7%
-27,4%
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Previdência Social
Tabela 1.9 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - ª preços de j un/lOl B- IPCA

W!ii

•

Comparando os valores acumulados até junho de 2018 com o mesmo

$

período de 2017, o déficit da Previdência aumentou de R 86,7
bilhões para R$ 92,2 bilhões (6,4%) a preços de junho de 2018. Esta
variação resulta do efeito conjugado dos seguintes fatores:

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

•
aumento de R$ 7,3 bilhões (2,7%) nos pagamentos de
benefícios previdenciários, devido à elevação de 600,9 mil (2,1%) no
número de benefícios emitidos, compensado parcialmente pela
redução do valor médio real dos benefícios pagos pela Previdência
em R$ 9,64 (0,7%); e

•

elevação real de R$ 1,8 bilhão (1%) na arrecadação líquida.

Tabela 1.10 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/201 8- /PCA
.i.1111.
MSM♦.

Rural

-53.891,5

-53.492,6

398,9

18,1%
-0,7%
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Visão Geral
Tabela 2.1- Resultado Primário do Governo Central- Brasil - 2017/2018
R$ m ilhões - a preços de jun/2018- IPCA

Jünho
2018

·vãH~çãif
bit~f~rtçà\·• '¼Ji~àf ·.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

'i.í.~i >
67.058,9
0,0

30.349,7
11.431,6

>'

~0.~-~~ ·~ ::~=:,.~;

Com relação à redução da despesa, destaque-se
a redução em outras despesas obrigatórias, em
decorrência da antecipação do calendário de
pagamentos de precatórios. Em junho de 2017
foram pagos R$ 8,8 bilhões em precatórios,
enquanto em 2018 o pagamento de precatórios
foi efetuado em abril.

·;;Iiç1J)~z,.s;.:;~~-~1s:s.::
44.494,5 . 44.862,7
22.932,l 22.699,4
21.962,0 12.213,8
21.768,8 25.499,3

..14;51,~jQ
Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social

A preços de junho de 2018, o resultado primário
do Governo Central passou de um déficit de R$
20,7 bilhões em junho de 2017 para um déficit de
R$ 16,4 bilhões no mesmo mês de 2018, o que
representou redução de R$ 4,3 bilhões (20, 7%).
Essa variação decorreu da redução da despesa
total
em
R$ 5,9 bilhões,
parcialmente
compensada pela diminuição da receita líquida
em R$ 2,1 bilhões (2,3%).

5.394,9

-74,1%

8,0

-26,7%

-1.109,4

8,3%

Importante destacar que a ocorrência de
elevação das transferências por repartição de
receita é derivada da reclassificação das receitas
adminfstradas pela RFB (ver relatório de mai/18).
Por fim vale mencionar que em junho de 2018
ocorreu O resgate da última parcela de cotas do

FFIE (R$ 521,0 milhões).
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Receitas do Governo Central
Tabela 2.2 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

UWMP.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Imposto de Importação
IPI
Imposto de Renda
IOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CPMF
CIDE Combustíveis
Outras

27,3%
13,0%
-10,8%
6,3%
9,5%
12,7%
1,5%
-20,6%
-14,2%

1.2 Incentivos Fiscais
1.3 Arrecadação Líquida para o
Urbana
Rural
1.4 Receitas Não Administradas
Concessões e Permissões
Dividendos e Participações
Contr. Plano de Seg. Social do
CotaParte de Compensações
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e
Contribuição do Salário Educação
Complemento FGTS (LC nº
Operações com Ativos
Demais Receitas

A receita total do governo central apresentou redução real
de R$ 519,2 milhões (0,5%), passando de R$ 109,4 bilhões
em junho de 2017 para R$ 108,8 bilhões em junho de 2018.
Esse comportamento deveu-se ao aumento de R$ 298,1
milhões (0,4%) na receita administrada pela RFB juntamente
com o decréscimo de R$ 741,2 milhões (2,4%) na
arrecadação líquida para o RGPS e com a redução de R$ 76,1
milhões (0,7%) nas receitas não administradas pela RFB. Os
principais fatores de variação da receita administrada pela
RFB foram:
•
redução de R$ 3,1 bilhões (10,8%) no imposto de
renda explicado pela redução no IRRF-rendimentos do
capital (R$ 2,9 bilhões) e IRRF-rendimentos do trabalho (R$
1,3 bilhão); e
•
elevação de R$ 1, 7 bilhão (9,5%) na Cofins
decorrente do efeito combinado no reajuste de alíquotas do
PIS/Cofins sobre os combustíveis (Decreto 9.101/17), e do
aumento do volume de venda de bens (aumento real de
2,20% - PMC-IBGE) entre maio de 2018 e maio de 2017.

-0,7%
496,8%
-93,6%
-13,7%
56,7%
15,7%
-3,2%
0,5%
1,4%
-2,6%

As receitas não administradas mantiveram-se praticamente
constantes (redução de R$ 76,1 milhões) com a diminuição
dos dividendos (R$ 1,9 bilhão) sendo compensada pela
elevação em cotaparte e compensações financeiras (R$
964,8 milhões). A redução da receita de dividendos é
explicada pelos pagamentos do BNDES, que ocorreram em
junho de 2017 e em maio de 2018.
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 2.3 -Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

Variação

Junho
2017

2018

Diferença

% Real

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

As transferências por repartição de receita apresentaram
elevação de R$ 1,6 bilhão (8,4%), passando de R$ 18,9
bilhões em junho de 2017 para R$ 20,5 bilhões no mesmo
mês de 2018. Esse resultado decorre da evolução das
receitas subjacentes às transferências e, em particular para
junho de 2018, da reclassificação de receitas administradas
pela RFB em maio do mesmo ano (ver relatório de
maio/18).
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Despesas do Governo Central
Tabela 2.4 - Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018
R$ milh ões - a preços de jun/ 2018- IPCA

MMM►.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Benefícios de Prestação
Complemento do FGTS {LC nº
Créditos Extraordinários l avrat-n
Desoneração MP 540/11,
FUNDEB (Complem. União)
Sentenças Judiciais e Precatór
Subsídios, Subvenções e Proag-ro
FIES
Demais

IV.4 Despesas Discricionárías
Discricionárias Executivo
PAC
d/q MCMV
Emissões de TOA
Demais
Discricionárias LEJU/MPU
Memorando:

3,8
434,3
-41,1
-132,6
4,6

135,8
-875,9

-547,6
-175,6

-1,4%
-1,0%
-44,4%
-13,4%
0,1%
101,9%
-64,8%
-10,3%
0,5%
-1,4%
-98,2%

Em junho de 2018, houve redução de R$ 5,9 bilhões
(5,3%) na despesa total do governo central em relação
ao mesmo mês do ano anterior, passando de R$ 111,2
bilhões para R$ 105,3 bilhões. Essa variação se deve,
principalmente, à alteração no cronograma de
pagamentos de precatórios. Em junho de 2017 houve
pagamento de R$ 8,8 bilhões em precatórios
referentes, principalmente, a despesas de custeio. Em
2018, tais pagamentos foram efetuados em abril.
Além da redução nas Outras Despesas Obrigatórias (R$
9, 7 bilhões, 44,4%), explicada pela diminuição em
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC, outra variação
relevante na despesa foi a elevação de R$ 3, 7 bilhões
(17,1%) das Despesas Discricionárias - Todos os
Poderes. Esse acréscimo se deve em grande parte ao
crescimento das despesas com emendas impositivas.

60,9%
-72,4%
-29,2%
17,1%
18,3%
-22,7%

-32,9%
-10,7 -100,0%
4.346,8
23,8%
-58,0
-5,5%

* Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos soc,a,s, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas,
LOAS/RMV, auxílio à COE, despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 2.5 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

NMMP!4

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Previdência Social
Tabela 2.6 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

Junho

2017

2018

Variação
Diferença
% Real

-601,9

-2,0o/ci

--84,9

-2,6%

O resultado primário da Previdência Social passou de um déficit de R$

13,4 bilhões em junho de 2017 para déficit de R$ 14,5 bilhões em
junho de 2018, representando uma diferença de R$ 1,1 bilhão. Essa
variação se deve, principalmente, à diminuição de R$ 741,2 milhões
(2,4%) na Arrecadação Líquida do RGPS.

A despesa com Benefícios Previdenciários cresceu R$ 368,2 milhões
(0,8%), influenciada pela elevação de 614, 7 mil (2,1%) no número de
benefícios emitidos, compensada parcialmente pela redução do valor
médio real dos benefícios pagos pela previdência em R$ 25,64 (2,0%).
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Resúltadb Mensal ~im Relação ao Mês Anteriqr
Visão Geral
Tabela 3.1- Resultado Primário do Governo Central - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de j un/2018- IPCA

2018
maio

junho ·

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Em junho de 2018, o resultado pnmano do
Governo Central foi deficitário em R$ 16,4
bilhões, contra déficit de R$ 11,2 bilhões em
maio de 2018 a preços constantes de junho.
Houve redução da receita líquida em R$ 0,5
bilhões (0,6%), resultado principalmente da
redução de R$ 4,0 bilhões (26,6%) nas receitas
não administradas pela RFB, explicada pelo
recebimento, em maio, de R$ 2,8 bilhões em
dividendos da Caixa e de R$ 1,5 bilhão do BNDES.
Houve aumento da despesa total em R$ 1, 7
bilhão (1,6%), decorrente principalmente da
elevação de R$ 3,1 bilhões (14,0%) nas Despesas
Discricionárias, influenciada pela elevação da
despesa com emendas impositivas. Por fim,
destaque-se dois regates do Fundo Fiscal de
Investimento e Estabilização (FFIE): de R$ 3,5
bilhões em maio e de R$ 521,0 milhões em
junho.

Memorando:
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Receitas do Governo Central
Tabela 3.2 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de j un/2018- IPCA

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

19.435,0

-784,8
-3.112,7
350,5
-2.374,9

9,9%
-16,0%
-10,9%
12,1%
-10,9%

5.077,0

-561,6

-10,0%

•

4.088,7

-1.113,4

-21,4%

não administradas pela RFB: redução de R$ 4, 7 bilhões
em Dividendos e Participações, explicado pelo
recebimento, em maio, de R$ 2,8 bilhões da Caixa e de

3.584, ~.

4.110,6
25.418,0
3.238,7 .

451,8

Em valores atualizados de junho de 2018, a receita total
do Governo Central apresentou redução de R$ 5,3 bilhões
(4, 7%) em relação ao mês anterior, passando de R$ 114,2
bilhões em maio de 2018 para R$ 108,8 bilhões em junho
de 2018. Esta variação resulta do efeito conjugado dos
seguintes fatores:
•
Redução de R$ 851,3 milhões (1,3%) nas receitas
administradas pela RFB. A variação das rubricas internas
foi influenciada pela reclassificação de tributos realizada

:5l:5,~

-16,0%

em maio pela RFB; e
Decréscimo de R$ 4,0 bilhões (26,0%) nas receitas

R$ 1,5 bilhão do BNDES.
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 3.3 - Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018-- IPCA

M.ff.iM♦•

Em junho de 2018, as transferências por repartição de

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

receita apresentaram redução de R$ 4,8 bilhões (18,9%),
totalizando R$ 20,5 bilhões, contra R$ 25,3 bilhões no mês
anterior. Esse comportamento decorreu principalmente
das diminuições em Compensações Financeiras e no
conjunto FPM/FPE/IPI-EE, devido à transferência, em
maio, referente à arrecadação sazonalmente concentrada
no último decêndio de abril dos tributos que compõem a
base de repartição, notadamente imposto de renda e
compensações financeiras.

Gráfico 2. Base de Cálculo Transferências Constitucionais
Terceiro Decêndio

Segundo l>ecêndio
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Despesas do Governo Central
Tabela 3.4 - Despesas Primárias do Governo Central - Brasil- 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

Variação

2018

maio

Junho

Diferença

% Real

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

36.483,0
IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural
1111.2 Ressoai e

Encusos Sociais

Em junho de 2018, a despesa total do Governo
Central registrou o valor de R$ 105,3 bilhões,
representando aumento de R$ 1,7 bilhão (1,6%) em
relação a maio de 2018. Essa variação é explicada
principalmente pelo crescimento de R$ 3,1 bilhões
(14,0%) das Despesas Discricionárias - Todos os
Poderes, devido à elevação em junho das despesas
com emendas impositivas.

IV.S Outras lllespesas Olrisatõrias
Abono e Seguro Desemprego
Benefícios de Prest. Continuada LOAS/RMV:
Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAGJ
Desoneração MP 540/11, 563/12 e 582/12
FUNDEB (Complem. União)
Fundo Constitucional DF
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
Subsídios, Subvenções e Proagro
FIES
Demais

IV.4 Gesp. DiscFicianáfias
Discricionárias Executivo
PAC
d/q MCMV
Emissões de TDA
Demais
Discricionárias LEJU/MPU
Memorando:

4,3

3,6%
1,0%
92,0%
-38,9%
-34,0%

14,0% .
15,3%
3,7%
24,1%

-100,0%
16,3%
-9,9%

{:,,•:•:~):i UlliltlU~l)il~
Outras Despesas de Capital

*

Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos soc1a1s, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas,
LOAS/RMV, auxílio à COE, despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 3.5 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- /PCA

Variação
Diferença

% Real

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Previdência Social
Tabela 3.6 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de jun/2018- IPCA

.fJMM#.

Em junho de 2018, o Regime Geral da Previdência Social
(RGPS) registrou déficit de R$ 14,5 bilhões, contra déficit
de R$ 15,3 bilhões no mês anterior. A redução do déficit
de R$ 772,8 milhões (5,1%) se deve à diminuição dos
benefícios previdenciários (R$ 1,2 bilhão, 2, 7%),
parcialmente compensada pela redução na arrecadação
líquida (R$ 468,3 milhões, 1,5%).
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Boxe 1- Decreto nº 9.428/2018 - Sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de RAP

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Em 28/06/2018, foi publicado o Decreto nº 9.428/2018, que altera a sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de Restos a Pagar (RAP)
dos órgãos do Poder Executivo Federal.
A mudança nessa sist.em.ática representa um grande avanço na melhoria do controle do sald.o de RAP, que cresceu muito após 2008, tornando.-se
quase um orçamento paralelo. Por exemplo, mais da metade do investimento público da União no ano se dá por meio de pagamento de restos a
pagar.
Há dois tipos de Restos a Pagar (RAP): os processados e os não processados. O RAP processado refere-se a despesas que foram empenhadas e
liquidadas, mas ainda não foram efetivamente pagas. O ordenador da despesa reconheceu que o serviço foi prestado ou que o investimento foi
realizado, mas ainda não teve o saque na conta única do Tesouro. O saldo de RAP processado não cresce muito ao longo dos anos.
O segundo tipo é o RAP não processado, quando a despesa do orçamento do ano foi empenhada, mas não foi liquidada e nem paga. Neste caso,
quando termina o ano, uma despesa que está apenas empenhada e não é Cancelada se transforma em RAP não processado. É esse segundo tipo
de RAP que tem crescido substancialmente ao longo dos anos.
A série histórica de inscrição de RAP aponta para um forte crescimento do seu estoque até o exercício de 2014, quando atingiu a cifra de R$ 228
bilhões, decrescendo até 2017, quando alcançou R$ 155 bilhõesl. Deste valor, R$ 128 bilhões são referentes a RAP não processados .
Gráfico 1- Evolução do estoque de restos a. pagar - R$ bilhões - Valores Correntes
-

-

Processados
Não Processados
Rap/Orçamento%

219

228

177

95

ffl

20o7/zoo
8

<Oos/<Qi.o

<OJ.-1/201.2

<D1.-.1/zo1.4

<OJS/20,1.5

<OJ.;,/<0,1.8

1 Para mais informações ver Relatório de Avaliação
dos Restos a Pagar de 2018, dispon ível em:
http:// www. t esouro.fazen da.gov.br/ documents/10180/617267 / RAP2018/ 41def350-93ab-4dbc-8b 78-d05d54f5f0fb
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Ern Ju.nho de 2018, ºestoque de .RAP não processados a pagar era R$ 76 bilhões.Deste valor, R$ 42 bilhões (55%) foram empenh.ado5até 2016. o
problema comesse sald.o .d e RAP não processados é que, além de parte dessas despesas empenhadas concorrerem com o orçamento. do ano, há
ainda o agravante que muitas vezes essas despesas não são liquidadas e não havia um critério estabel~cido de cancelamento desses RAP. Os RAP
não processados a pagar em junho de 2018, por ano de empenho, são apresentados a seguir:
Gráfico 2 - Estoque de RAP não processados

a pagar em junho de 2018, por ano de empenho R$ bilhões -

Valores Correntes

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.
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A regra geral de bloqueio para RAP não processados é que, se a despesa não foi liquidada até l ano e. meio depois de sua inscrição> aquele
empenho seria bloqueado. Posteriormente, o ministério poderia desbloquear o empenho, alegando que a obra seria executada e, se não fosse,
não havia regra alguma para cancelamento dessa despesa, que poderia passar anos como RAP não processados. Adicionalmente, a legislação que
estava em vigor abria exceções para o bloqueio de RAP não processados para as despesas do PAC, saúde e educação.
Em resumo, pelas regras que estavam em vigor até o início de junho de 2018, era muito difícil o governo controlar o crescimento dó saldo de RAP
não processados e diversos projetos de investimento que nem mesmo começaram depois de vários anos da sua aprovação no orçamehtô.
As três principais mudanças ne sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de RAP, introduzidas pelo Decreto 9.428/2018, forarn:
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•

A única exceção para regra de bloqueio para RAP não processado que não foram liquidados depois de 1 ano e meio de sua inscrição
passam a ser os gastos com saúde .e em~ndasindivid.uais impositivas. Até então entravam nessa exceçãoas despesas empenhadas do PAC
e do Ministério da Educação(§ 3° Art. 68 .modificado pelo Art. 1° do Decreto 9.428). O RAP não processados dessas duas despesas (saúde
e emendas individuais impositiyas) são .em géral ·.RAP que não são passíveis .dê cancelaméhto, pois apesar iciª déSpf:!sa não .t er sido
liquidada e paga no ano de sua aprovação no orçamento, elas foram computadas como despesas obrigatórias no ano em que ocorreu o
empenho.

•

Se houver desbloqueio de RAP não processados, mas não houver liquidação em até 1 ano e meio após O seu bloqueio, eles serão
automaticamente cancelados (§7º Art. 68 modifiêadô pelo Art. 1° do Decreto 9.428). Antes não existia uma regra de cancelamento de
RAP não processados que foi bloqueado e, posteriormente, desbloqueado pelos ministérios setoriais.

•

O Ministro da Fazenda passa a te.ro poder de limitar a inscrição de RAP de todos os ministérios setoriais. O estabelecimento de um limite
de inscrição de RAP pelo Ministro da Fazenda passa a ser possível, mas não é obrigatório. O objetivo dessa decisão é controlar não apenas
o saldo de RAP, mas também ter um instrumento em caso de risco de descumprimento do Art. 42 da LRF, que estabelece que o saldo de
RAP no térm ino de um mandato deve ser compatível com o caixa que o governo deixa para ó s.eu pagamento (Art. 68-A modificado pelo
Art. 12 do Decreto 9.428).
Figura 1 - Nova sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de RAP- nº 9.428/2018
Cancelamento
automático dos RAP
não desbloqueados.
Seis meses

Um ano e meio

No início de ca da ano,
ocorre a inscrição dos
RAP não processados.

Um ano e meio após a
inscrição, ocorrerá o
bloqueio dos RAP não
processados que não
te nham sido
liquidados..

Cancelamento
auto mático dos RAP
de sbloqueados
caso não tenha
ocorrido liquidação.
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Boxe 2 - Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias - 3º Bimestre de 2018
Em cumprimento à Lei dê Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (LDO 2018), o Poder Executivo
publicou, em 20/07/2018, o. Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º B.imestre de 2018 apresentando projeção dos itens de
receitas e despesas primárias do Governo Central para o. ano corrente, observando a arrecadação das receitas federais e a realização das
despesas primárias até o mês dejunho de 2018, em sua. maioria, bem corno parâmetros macroeconômicos atualizados.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

(YRelatórip de AvaliaçãQdº 3º bimestre, com relação à atualização do. cenário econõmico,alterou a previsão de crescimen.t o real do PIB
para 2018, em relação à última avaliação, de 2,50% para 1,60%, e elevou a estimativa davariação do índice de inflação (IPCA) para 2018 de 3,4%
para 4,2%.

de

Receitas e Despesas Primárias do 2º Bimestre, a estimativa de receitá .cresceu R$ 11,6 fülhões,
Em relação ao Relatório de Avaliação
devido principalmente ao aumento de R$ 8, 7 bilhões na projeção de arrecadação das Receitas nã.o Administra.das pela RFB, com. destaque paraa
arrecadação com Cota-Parte de Compensações Financeiras, revista de R$ 51,5 bilhões para R$ 58,.8bilhões em 2018. Essa alteração ocorreu,
principalmente, devido ao crescimento das estimativas do preço internacional do petróleo e da taxa de câmbip. Também houve elevação da
estimativa das Receitas Administradas pela RFB, influenciada, em grande medida, pela performance da arrecadação até o mês de junho.
No lado das despesas, houve incremento de R$ 7,5 bilhões nas despesas obrigatórias, explicado principalmente pela elevação de R$ 9,6
bilhões nas despesas com Créditos Extraord.inários em favor dos Ministérios de Minas e Energia ~ da Defesa, devido à edição da Medida
. · .· .
Provisória nº 839/2018, que criou o subsídio ao diesel combustível de uso rodoviário.
Desse modo, diante da combinação dos fatores citados, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º Bimestre de 2018
indicariaª possibilidade de ampliação de empenho e movimentação financeira sem comprnmeter ª metade resultado primário preyista haLD8
2018. Não obstante, tendo em vista que as projeções de despesa que constam no relatório estão ligeirar1ente abaixo dos limites estabeleddos
pela Emenda Constitucional nº 95/2016, o espaço para ampliação de despesas primárias discricionárias está condicionado pela estimativa de
excesso em relação aos limites da ÊCnº 95/2016. O quadro a.seguir resume as principais variações nas estimativas do
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Avalia~ão 32
Bimestre (b)

Diferença
(e)= (b) - (a)

1.1 Receitas Administradas Líquidas de Incentivos Fiscais
1.2 Receitas Não-Administradas
1.3 Arrecadação Líquida do RGPS

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Memo:
Despesas Sujeitas ao Teto
limite EC 95
Margem Fiscal

Avaliação 29
Bimestre (a)
1.347,4
1.347,9

Avaliação 3!!
Bimestre (b)

Diferença

(e) = (b) - (a)
-0,2
0,0

0,5

* Inclui despesas do LEJU/MPU
Fonte : SOF/MP.
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Boxe 3--Aspectos Fiscais dá Educação no Brasil
O Tesouro Nacional publicoü,no dia 06 de julho, unl estudo intitulado ''Aspectos Fiscais daEducação noBrasílll, contendo amplaanáli!ie
do volume de recursos direcionado.s ao setor de educação no país, relativamente à experiência internacional, e apresentando resultados
alcançados em termos de performànc:e educacional.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

o.texto destaca que, emproporçãoda Receita Corrente, ª .· despesa .federal em educação quase dobrou sua participação, passando de
4,7% para 8,3% no período 2008-20l7. Em proporção do PIB, expansão também foi significativa, passando de l,l para 1,8%. A despesa com
educaçãQ apresentou crescimento •.acumulado real de 91% no período 2008-2017 (7,4% ao ano, em média), enquanto Receita Corrente da
União cresceu apenas 6,7% em termos reais (0,7% ao ano).

a

a

Gráfico 2 - Gasto público total em educação(% do PIB)
Comparativo Internacional- 2014

2008-201712%

10%

~

-Brasil

lififof&WFF Coréia do Su!

-Noruega

!illl!!lll Estados Unidos

----- Média .AmLat&Car

--=-= Média OCDE

8%

o..

o

"O

'#.

6%

4?10
29Jó

~~*~*~~**~**~***~*~*~

,-;tD...i!J;)...i!J;)Of.l"lOf.l"lOf.l"lOW'lOU"10U"10"10

wInstituições federais+ bolsas

II FIES

1N Demais . Ensino

Superior

• Educação Básica

Outros

-iMNNrorn~'f:1"f..11U'ir..oter,,..,r,..oooocnO'lo

,-;

PercentH

as

o Brasil gasta atualmente, em educação pública, cerca de6,0% dO PIB, valor superior à média. da OCDE (5,5%)-que englobá
principais
economias mundiais. - e de pares como Argentina (5,3%), Colômbia (4,7%}, Chile (4,8%), México (5,3%) e Estados Unidos (5,4%). Cerca de 80%
dos países, incluindo vários países desenvolvidos, gastam menos que o Brasil em educação relativamente ao PIB.
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Apesar da expansão do volume de recursos aplicados, não houve rnelhora expressiva na qualidade da educação brasileira. O desempenho
do país em exames internacionais continua relativamente baixo. A comparação internacional leva a crer que o valor atualmente despendido seria
suficiente para o fornecimento de uma educação de maior qualidade.
Observa-se forte pressão social para a elevação do gasto na área de educação, mas existem evidências de que a atual baixa qualidade não
se deve à insuficiência de recursos. Tal observação não é específica ao Brasil, tendo em vista que já é estabelecida na literatura sobre o tema a
visão de que políticas baseadas apenas na ampliação de "insumos" educacionais são, em geral, ineficazes.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

é

Embora· se tenha avançado na oferta de vagas; a qualidade da educação brasileira ainda
rnuito precária quando .comparada
internacionalmente. Na principal avaliação internacional de desempenho escolar, o Pisa (Programme for lnternationaf Student Assessment), o
Brasil figura nas últimas posições. Dos 70 países avaliados em 2015, o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª
colocação em matemática.
Gráfico 3 - Desempenho no PISA relativamente ao gasto público em educação como percentual do PIB
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Mesmo no Brasil existem casos de sucesso, como o do Ceará, que obteve em 2015 o quinto melhor IDEB nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, mesmo com um gasto .inferior média da própria região Nordeste e à média nacional•. melhor IDEB municipal do Brasil, nesse
mesmo ano, foi do município cearense de Sobral, que aplicava, em 2017, valor inferior à média do próprio estado do Ceará.

à

o
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a

o Tesouro Nacional também projetou evolu.ção da demanda por serviços públicos de educaç.ão/ referentes à. t.otaHdade da despçsa
primáriado Ministério da Educação, para o período 2018-2027, em dois cenários distintos. O Cenário Base considera as despesas em educação
como •função da taxa de matrícula, do crescimento do custo de provisão de serviços educacionais e de mudanças na estrutura etária da
população. (um cenário realista, que supõe a manutenção da atual cobertura dos serviços de educação. Já o Cenário de Expansão, além dos três
fatores apontados anteriormente (taxa de matrícula, custo e alterações demográficas), considera a despesa adicional necessária ao atingimento
das metas de cobertura propostas no Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE 2014-2024).

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

Gráfico 4- Despesa primária'- Educação - R$ bilhões correntes
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Dado o nível de despesas já alcançado, com a ajuda da dinâmica demográfica, que leva umá reduçãgdo número de pessoas em idade
escolar, observa-se que um cenário com manutenção da cobertura atual (Cenário Base) é compatívelcomo cumprimento das. regras fiscais, tanto
da aplicação mínima em MDE quanto do teto de gastos. O atingimento das metas. de cobertura do PNE 2014-2024 (Cen~rip de Expansão), por
outro lado, implicaria expansão do gasto em 25,9% {2,3% ao ano)em termos reais entre 2018 e 2027.
O estudo completo pode ser acessado em:

.

.

http://www.tesouro.fazenda.go v.br/-/tesouro-divulga-o-relatorio-aspectoS-fiscais-daLêdÜêac~o-no-brasil
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Tabela 1 .1. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Mensal

R$ Milhões - A Preços Correntes

TESOURONACIONAL

•

Discriminação
1. 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 Combustíveis
1.1.10 Outras

1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Líquida 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

1.4.5 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

li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IP/-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 - Combustlveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL

Diferença

Mai/18
112.748,0

108.840,1

63.952,6

67.065,2

67.058,9

-6,3

0,0%

2.697,6
3.486,1
27.284, 3
2.918,7
17.006,7
4.316,2
3.857,1
0,0
457,7
1.928,2

3.220,4
4.834,4
28.175,7
2.852,3
21.538,5
5.568,5
5.137,3
0,0
446,2
-4.708,3

3.584,9
4.110,6
25.418,0
3.238,7
19.435,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
1.726.6

364,5
-723,9
-2.757, 7
386,4
-2.103,5
-491,5
-1.048,7
0,0
-66,8
6.434,9

11,3%
-15,0%
-9,8%

0,0

-1,6

1,6

29.783,1

30.434,5

0,0
30.349,7

-84,8

11.013,6

15.249,9

11.431,6

-3.818,4

187,2
1.987,9
1.195,8
1.631,0
1.336,6
1.579,9
408,2
79,7
2.617,3

467,7
4.813,2
1.061,7
2.361,7
1.254,4
1.603,1
879,5
84,5
2.724,2

18.121,8
15.424,0
705,2

24.985,4

1.166,4
133,5
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,1
428,1
84,4
2.662,0
20.508,0

698,7
-4.679,8
16,0
305,8
360,7
-6,0
-451,4
-0,1
-62,3
-4.477,4

18.350,9

17.258,2

726,9

721,8

-1.092,8
-5,l

966,8
-261,6

1.220,3
-493,4

1.142,7
-420,9

-77,5
72,4
9,8
-3.390,6

915,8

951,2

962,0

1.052,2

4.938,3

1.547,7

IV.1 Benefícios Previdenciários

42.622,9

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

21.961,5

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego

21.038,1

3.584,5
13,3

IV.3.3
IV .3.4
IV.3.5
IV.3.6
IV.3.7
IV.3.8

Apoio Fin. EE/MM
Auxílio CDE
Benefícios de Legislação Especial e Inden izações
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
Comple mento do FGTS (LC n• 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAC)

IV.·3.9 Compensação ao RGPS pela s Desoneraçõe s da Fo lha

IV.3.10
IV.3.11
IV.3.12
IV.3.13
IV.3.14
IV.3.15
IV.3.16

Convênios
Doações
Fabricação de Cédulas e Moedas
FUNDES {Complem. União)
Fundo Constitucional DF
FDA/FDNE
Lei Kand ir {LC n• 87/96 e 102/ 00)

IV.3. 17 Reserva de Contingência

IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC

IV.3.20 Subsíd ios, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de Campanha Ele itoral
IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV.4.3 Doações e Convênios

IV.4.4 Demais Poder Executivo

IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
VII.! AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA - COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL {VI+ VII+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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-3.907,8

0,0

0,0

0,0

17,0

18,3
88.332,2
44.862,7

1,3
569,S
2.992,5
-667,4

87.762,6
102.282,7
45.530,2
21.580,6
12.084,4

105.275,3
21.699,4
11.113,8

118,9
129,4

3.636.7
12,6
0,0

3.240,1
12,2

o.o

-396, 7
-0,4
0,0

o.o

Diferença

Variação (%)

Jun/18
Jun/17

104.7S9,3

0,0
14,5
86.637,S
106.481,7

IV .3.2 Anistiados

Variação (%)
Jun/18

-3,5%

13,5%

-9,8%
-8,8%
·20,4%

4.080,8
3.106,29

887,3
624,5
-1.866,2
320,1
2.428,3
760,8
231,5

3,9%
4,9%

32,9%
17.9%
-6,8%
11,0%
14,3%

17,6%
6,0%

o.o
-15,0%
-100,0%
-0,3%
-25,0%
149,4%
-97,2%
1,5%

12,9%
28,8%
-0,4%
-51,3%
-0,1%
-2,3%
-17,9%
-6,0%
-0,7%
-0,1
-0,1
1,0%
-68,7%

7,5%

-78,3
-201,7

-17,1%

-10,5%

o.o
566,6
401,9

979,2
-1.854,4
-118,1
1.036,4
278,4
17,2
19,9
4,7
44,7
2.386,2
1.834,13
16,55

175,9
-159,4
36,23

1,9%
3,7%

523,0%
-93,3%
-9,9%
63,5%
20,8%
1,1%

4,9%
5,9%

1,7%
13,2%
11,9%
2,3%

18,2%
60,9%

495,5

3,9%
47,1%

3,83

16,4%

0,6%
2,9%
-1,5%

2 .239,82

5,3%

0,5%

731,94

3,3%

1,1%
-10,9%
-3,2%

-8.824,4

-41,9%

1.694,6
-1.206,5

2,0%
-1,1%

48,1
4.484,7
408,2
60,8

52,2
4.679,6
447,1
36,6

0,0
51,6
4.685,4
860.5
22,3

-0,6
5,8
413,4
-14,3

0,1%
92,4%
-39,0%

-344,4
-1,1
0,0
0,0
3,5
200,7
452,2
-38,4

1. 238, 6

865,2

1.160,4

295, 3

34, 1%

-78,2

-6, 3%

16,4
8,5
76,6
919,0
118,5
0,0
162,5
0,0

0,0
0,0
77,3
963,9
116,3
0,0
159,2
0,0

0,0

o.o

-100,0%

o.o

-15,9%
0,0%
4,9%

o.o

o.o

o.o

8.436,5
213,5
19,3
69,7
1.159,6
0,0

156,2
184,475
17,7
139,1
540,3

159,7
358,7
18,2
0,0
334,6
0,0

0,0
-12,3
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
174,2
0,5
-139,1
-205,8
0,0

-16,4
-8,5
-11,6
45,0
3,5

o.o
o.o

o.o

65,0
963,9
122,0

o.o
159,2
0,0

o.o
·1, 1%

0,0%

2,3%
94,4%

2,7%
-100,0%

-38,1%

º·º

·3,3
0,0
0,0
-8.276,8
145,2
-1,1
-69,7
-825,0
0,0

-9,6%
-8,1%

7,3%

4,5%
110,8%

-63,2%

-100,0%

-15.2%
4,9%
2,9%
-2,1%

-98,1%
68,0%
-5,5%
-100,0%
-71,1%

20.853,l

22.087,6

25.499,3

3.411,7

15,4%

4.646,2

22,3%

2.312,6
510,5
10,2
0,0
17.5 19,7
1.010,6
0,0
-19.844,2
447,1

1.778,0
284,4
0,1
21,5
19.194,8
1.093,2
3.500,0
·11.020,1

1.866,5
357,3
0,0
15,5
22.620,3
997,0
521,0
-16.422,1

88,5
73,0
-0,1
-5,9
3.425,4
-96, 3
-2.979,0

5,0%

-446,1
-153,2
10,20
15,52
5.100,60
13,65
521,0
3.422,1

-19,3%
-30,0%
-100,0%

-1 .038,6

-666,0
166,1
-11.120,3
-35.092,0
-46.212,2

498,4
-19.937,3
-28,137,7
-48.075,0

-5.402,0

25,7%
-100,0% -27,7%

17,8%
·8,8% -85,1%
49,0%

29.1%
-1,4%
-17,2%

399,8

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.
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Tabela 1.1. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões· Valores de Jun/18 - IPCA

Disc:riminação
1. RECEITA TOTAL
1.1 - Receita Administrada pela RFB

l.1.1 Imposto de Importação
1.1.2
1.1.3
1.1.4

IPI
Imposto de Renda
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 Líquido 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
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação

1.4.7 Complemento para o FGTS (LC nQ 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas

li. TRANSF. POR RE PARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / 1Pf-EE
11.2 Fundos Constitucionais

!1.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
/1.3 Contribuição do Salário Educaçiio
11.5 CIDE - Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL

-

,r \

2018
Maio

28.530,8
2.888,3
21.809,9

25.418,0
3.238,7

-3.112,7

-10,9%

350,5
-2.374,9

4.505,7

5.638,7

4.026,5

5.202,1

5.077,0
4.088,7

12,1%
-10,9%
-10,0%
-21,4%

3.261,0
4.895,4

28.482,4
3.046,8
17.753,4
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19.435.0

-561,6

-1.113,4

0,0

0,0

0,0

477,8

451,8

379,4

-72,S

2.012,9

-4.767,6
-1,7

1.726,6

6.494,2

0,0

18.582,1
736,0
1.235,6

0,0
30.349,7
11.431,6
1.166,4
133,S
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,1
428,1
84,4
2.662,0
20.508,0
17.2S8,2
721,8
1.142,7

·499,6

-420,9

78,7

962,0
1.547,7
0,0
18,3
88.332,2
105.275,3
44.862,7
22.699,4
12.213,8
3.240,1
12,2
0,0
0,0
51,6
4.685,4
860,5
22,3

-2,2
-3.452,8
0,0
1,1
-536,3
1.703,7

50,2
4.681,6
426,2
63,4
1.293,0
17,1
8,8
80,0
959.3
123,7
0,0
169,6
0,0
0,0
8.807,0
222,9
20,1

964,2
5.000,5
0,0
17,3
88.868,4
103.571,5
46.103,8
22.865,1
12.236,7
3.682,5
12,8
0,0
0,0
52,8
4.738,5
452,8
37,1
876,1
0,0
0,0
78,3
976.1
117.7
0,0
161,l
0,0
0,0
158,1
186,8
18,0

72,7
1.210,5

140,8
547,1

o.o

0,0

21.768,8
2.414,2

22.365,9
1.800,4

532,9

287,9

10,7

0,l
21,7
19.436,7
1.107,0
3.544,1
·11.159,0

0,0
31.090,9
11.507,7
195,5
2.075,2
1.248,3
1.702,6
1.395,3
1.649,3
426,2
83,2
2.732,2
18.917,5
16.101,3
736,2
1.009,3
-273,l

21.962,0

IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fôsseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV .3.20 Subsldíos, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.2 2 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
lV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárías - Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV .4.3 Doações e Convênios
IV .4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.l AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA· COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)

-4,7%
-1,3%
9,9%
-16,0%

2.816,1
3.639,1

44.494,5
22.932,1

IV.3 .15 FDA/FDNE
IV.3.16 lei Kandir (LC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência

Maí/18

-5.328,5
-851,3
323,9
-784,8

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego

IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LÓAS/RMV
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC}
IV.3.9 Compensação ao RGPS pelas Oesoneraçôes 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

TESOURONACIONAL

Varfação (%}
Jun/18

108.840,1
67.0S8,9
3.584,9
4.110,6

114.168,6
67.910,2

IV.1 Beneficies Previdenciários
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV. 3.4 Auxílio COE
IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações

Diferença
Junho

109.359,4
66.760,8

111,157,5

IV.3.2 Anistiados
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966,5
1.098,4
0,0
15;1
90.441,9

11.4 Compensações Financeiras
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3.741,9
13,8
0,0
0,0

0,0
18.289,0
1.055,0
0,0
-20.715,6

466,7
-1.084,2
520,3
-20.812,8
-50.186,1

30.818,0
15.442,1
473,6
4.873,9
1.075,0
2.391,4
1.270,2
1.623,3
890,6
85,5
2.758,S
25.300,2

l.160.4
0,0

1,7
-468,3
-4.010,5
692,9
-4.740,4
2,6
276,0
344,9
-26,2
-462,5

-1,2
-96,6
-4.792,2
-1.324,0
-14,3
-92,9

-1.241,1
-165,7

-22,8
-442,5
-0,6
0,0
0,0
-1,2
-53,1
407,7
-14,7
284,4
0,0

o.o

o.o

65,0
963.9
122,0

·13,3
· 12,1
4,3

0,0

0,0

159,2
0,0
0,0

-2.0
0,0

159,7
358,7
18,2

o.o
334,6
0,0
25.499,3
1.866,S
357,3
0,0
15.5
22.620,3
997,0
521,0
-16.422,1

0,0
1,6
171,9
0,3
-140.8
-212,6

-0,5%
0,4%
27,3%
13,0%
-10,8%
6,3%
9,5%
12,7%
1,5%

0,0

-16,0%
-100,0%
-1,5%
-26,0%
146,3%
-97,3%
0,2%
11,5%
27,1%
-1,6%
-51,9%
-1,4%
-3,5%
-18,9%
-7,1%
-1,9%
-7,5%
-15,7%
-0,2%
-69,0%
6,2%
-0,6%
1,6%
-2;7%
-0,7%
-0,2%
-12,0%
-4,4%

·98,4

-20,6%

-286,3

-14,2%

0,0
-741,2
-76,1
971,0
-1.941.7
-170,6
964,8
219,7
-52,2
1,9
1,2
-70,3
1.590,S
1.156;8
-14,4
133,5
-147,9
-4,4
449,3
0,0
3,2
-2.109,7

-5.882,2
368,2
-232,7
-9.748,2

-501,8
-1,7

-2,4%
-0,7%

496,8%
-93,6%
-13,7%
56,7%
15,7%
-3,2%
0,5%
1,4%
-2,6%
8,4%
7,2%
-2,0%
13,2%
54,2%
-0,5%
40,9%
21,1%
-2,3%
-5,3%
0,8%
-1,0%
-44;4'¼
-13,4%
-12,0%

o.o
· 2.3%
-1,i%
90,1%

0,0
1,4
3.8
434,3

-39,7%

-41,1

32,5%

-132,6

2,8%
o,1%

101,9%
C64,8%

-17,1

-10,3%
-100,0%

-8.8

-100,0%

-17,0%

-15,0

-18,7%

-1.2%
3.6'>1

4.6
-1,7

0,5%
-1,4'>1

-1.2'>1

0,0
-10,S
0,0

-6,2'>1

0,0
1,0%

-8.647,2

92.0'>1
1,4%
-100.0%

135.8
-1,9
-72,7

-38,9'>1

'875,9
0,0
3.730,5
-547,6
-175,6
-10,7
15,S
4.331,3
~5s,o

o.o
3.133,4
66,1
69,4
-0,l
-6,2
3.183,6
-110,1
-3.023,1
-5.263,2

-519,2
298,1
768,8
471,4
-3.064,3
191,9
1.681,5
571,3
62,2

14,0%
3,7'>1
24,1%

-100,0'>1
-28,6'>1
16,4%
-9,9%
-85,3%

47,2%

521,0
4.293,4

-98,2%
60.9'>1
-9.5'>1
-100,0%
-72,4%

17, 19'
-22,7"
-32,9'>1

-100,0%
23,7%
-5,5%
-20,7%

404,8
-674,4
168,2

-11.260,4
-35.534,1
-46.794,5

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.
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Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - A Preços Correntes

o,scriminação

/'"'.ti

Jf
2017

2018

Jan-Jun

Jan-Jun

TESOURONACIONAL

Diferença

Variação (%)
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17

664.284,7

729.105,2

64.820,6

9,8%

1.1 - Receita Administrada pela RFB

418.046,2

464.369,8

46.323,5

11, 1%

1.1.1 Impost o 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 Combustíveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais

14.941,9
21.004,4
185.018,5
17.069,5
101.512,0
27.486,6
38.677,6

19.212,4

4.270,4
6.270,3
9.999,1
840,5
20.068,8
5.066,7
3.859,8
0,0
-263,8
-3.788,2

28,6%
29,9%

2.831,0
9.504,6

27.274, 7
195.017,6
17.910,1
121.580,9
32.553,2
42.537,4
0,0
2.567,2
5.716.4

-9,3%
-39,9%

-17,4

-1,6

15,8

-90,6%

1.3 - Arrecadação Líquida para o RGPS
1.4 - Receitas Não Administradas pela RFB

174.770,2

181.888,4

7.118,2

4,1%

71.485,6

82.848,7

11.363,0

15,9%

2.600,7
4.302,7
6. 291,4
18.198,6
7.034,9
10.552,3
2.191.4
500,6
19.813,1
116.598,4

2.605,3
5.652,7
6.408,5
25.460,2
7.405,6
10.851,2
2.559,3
530,6
21.375,3
129.475,4

4,6
1.350,0
117,1
7.261,6
370,8
298,9
367,9
30,0
1.562,2
12.877,1

0,2%
31,4%
1,9%
39,9%
5,3%
2,8%
16.8%
6,0%
7,9%
11,0%

93.931,2

102.408,9

8.477,7

9,0%

4.099,4

4.123,8

24, 3

0,6%

6.198,8
-2.099,3

6.791,2
-2.667,4

592,4
-568,1

27,1%

1. RECEITA TOTAL

o.o

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
li. 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 Sa/6rio Educação

11.4 Compensações Financeiras
1/.5 CIDE - Combustíveis

9,6%

6.314,9

6.533,8

218,9

3,5%

11.127,2

15.330,1

4.202,9

37,8%

-32,4

-3,9"
-4,8%

829,9

1/.6 Demais

5,4%

4,9%
19,8%
18,4%
10,0%

797,4

295,7

281,4

-14,3

547.686,3
604.165,1

599.629,8
636.518,l

51.943,5
32.353,0

IV.1 Benefícios Previdenci6rios

257.637,3

272.709,8

15.072,5

5,9%

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

136.646,8

141.848,6

5.201,8

3,8%

98.323,1

98.007, 7

-315,4

-0,3%

28.150,0
93,6

26.981,4

-1.168,6
-9,9

-10,5%

Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV. DESPESA TOTAL

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

IV.3.1
IV.3.2
IV.3.3
IV.3.4
IV.3.5
IV.3.6
IV.3.7
IV.3.8

Abono e Seguro Desemprego
Anistiados
Apo io Fin. EE/MM
Auxilio COE
Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
Créditos Ext raordinários (exceto PAC)

83,8

o.o

o.o

º·º

o.o
o.o

288,4

26.704,7
2.191,4
426,7

295,6
27.965,7
2.559,3
175,2

7,2
1.261,0
367,9
-251,5

IV.3 .9 Compensação ao RGPS pelas Oesonerações da Folha

8 .275,3

7.806,3

-469,0

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 Kandir (LC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Com b. Fósseis
IV .3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferências ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FI ES
IV .3.24 Financi amento de Campanha Eleitoral

93,5
32,9
340,4
7.523,5
725,9
0,0
975,0
0,0

o.o

-93,5
-32,9
-17,2
507,6
-44,6

IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes

IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV .4.3 Doações e Convênios
IV.4.4 Demais Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI . PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA - COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII)
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)
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º·º

o.o

º·º

323,2
8.031,1
681 ,3

0,0
955,0

o.o

º·º

9,5%
5,4%

-4,2%

2,5%
4,7%
16,8%
-58,9%
-S,7%

-100,0%

-100,0%
-5,1%
6,7%

-6,1%

o.o
-20,0
0,0

º·º

-2,1%

9.683,9
9.681,5
122,3
450,6
2.563,4
0,0

12.804,4

o.o

3.120,6
-2.441,2
16,4
-7,3
-1.040,3
0,0

111.557,8

123.951,9

12.394,2

11,1%

10.337,6
1.407,7
10,2
0,0
96.016,8
5.193,2
0,0

9.183,3
1.072,6
12,0
113,0
108.725,4
5.918,2

-11,2%
·23,8%

-56.478,8

-32.867,3

-1.154,3
-335,1
1,8
113,0
12.708,6
725,0
4.021,0
23.611,4

7.240,3
138,7
443,3
1.523,1

4.021,0

32,2%
-25,2%
13,4%
-1,6%
-40,6%

17,6%

13,2%
14,0%

-41,8%

2.169,4

1.677,7
-2.122,7
-54.754,4
-173.226,0
-227.980,4

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.
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Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ M ilhões - Valores de Jun/18 - IPCA

Discriminação
1. 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 Combustíveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais

1.3 - Arrecadação Líquida 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
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4.7 Complemento para o FGTS {LC ne 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

TESOURONACIONAL
2017
Jan.Jun

Diferença

2018

Variação (%)
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17

Jan~Jun

695.165,7

740.554,4

45.388,7

437.553,8

471.782,5

34.228,7

7,8%

15.631,5
21.975,9
193.682,9
17.858,8
106.214,2
28.762,0
40.529,2

3.864,8
5.721,2
4.506,0
318,4
17.230,7
4.294,7
2.754,3

24,7%
26,0%
2,3%

o,o

19.496,4
27.697,1
198.188,9
18.177,2
123.444,8
33.056,7
43.283,5
0,0

6,5%

2.961,9
9.937,4

2.607,0
5.830,8

-354,9
-4.106,6

-12,0%
-41,3%
-90,9%

1,8%

16,2%
14,9%
6,8%

o,o

-18,2

-1,7

16,5

182.830,1

184.634,2

1.804,0

1,0%

74.800,0

84.139,4

9.339,4

12,5%

2.718,9
4.495,5
6.581,9
19.057,9
7.357,3
11.047,4
2.290,7
523,8
20.726,6

-88,0
1.230,7
-76,8
6.832,7
152,6
-21,7
305,3
15,0
989,7
9.449,6

-3,2%

121.994,4

2.630,8
5.726,2
6.505,2
25.890,6
7.509,8
11.025,7
2.596,0
538,8
21.716,4
131.444,0

98.279,3

103.955,7

S.676,4

5,8%

4.288,9

4.18S,3

-103,6

-2,4%

6.485,7
-2.196,8

6.893,7
-2.708,5

408,0
-511,6

23,3%

27,4%

-1,2%
35,9%
2,1%
-0,2%
13,3%
2,9%

4,8%
7,7%

6,3%

6.608,7

6.636,6

27,9

0,4%

11.636,9

15.566,0

3.929,1

33,8%

870,3

813,4

-56,8

·6,5%

310,3

287,0

-23,3

-7,5%

Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)

573.171,4

609.110,4

35.939,1

6,3%

IV. DESPESA TOTAL

632.053,7

646.188,0

14.134,4

269.511,0

276.848,4

7.337,4

2,7%

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

142.961,8

144.034,6

1.072,8

0,8%

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

102.923,9

99.599,3

-3.324,6

-3,2%

27.428,5
85,1

-2.042,9
-12,9

-6,9%
-13,2%

11.6 Demais

IV.1 Benefícios Previdenciários

IV.3.1
IV.3.2
IV.3.3
IV.3 .4
IV.3.5
IV.3 .6
IV.3.7

Abono e Seguro Dese m p rego
Ani stiados
Apoio Fin. EE/MM
Auxílio COE
Bene fícios de Legisl ação Especia l e Ind e ni zações
Be nefícios de Presta ção Co ntinu ad a da LOAS/ RMV
Co mplem e nto do FGTS (LC n• 110/ 01)

IV .3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC)

IV.3.9 Compensação ao RGPS pe las Desone rações d a Folha
IV.3.10 Convên ios
IV.3. 11 Doações
IV.3.12 Fabricação d e Céd ulas e Moedas
IV.3.13 FUNDE B (Complem . Uni ão)
IV.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.1S FDA/FD NE
IV.3.16 Lei Ka nd ir (LC n• 87 / 96 e 102/00)
IV.3. 17 Reserva de Contin gê nci a
IV.3. 18 Ressa re. Est/ Mun . Co mb. Fósse is
IV.3 .19 Se nte nças Judicia is e Preca tórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.2 1 Transferê nci as ANA
IV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV .4.3 Doações e Convênios
IV.4.4 Demais Poder Executivo

IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERANO DO BRASI L
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA • COMPETÊNCIA
VIII. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII+ VIII)

29.471,4
98, D

o.o
o.o

o.o
o.o

o.o

301,7
27.937,6
2.290,7
446,6

300,0

-1,7

28. 388,6

451,0

D,D

·0,6%
1,6%

2.590,5

299,8

13,1%

177,9

- 268,7

-60,2%

8.654,8

7.923,9

-730,9

-8,4%

97,8

o.o

-97,8

34,4

-100,0%
· 100,0%
-7,9%

355,6

º·º

-34,4

327,6

-28,0

7.881,2

8.168, 8

287,6

3, 6%

759,4

691,4

-68,0

-9,0%

1.020,1

º·º

969,5

-50,6

º·º

-5,0%

o.o

o.o

0,0
10.109,1
10.181,5
127,9
471,3
2.684,8
0,0

º·º
o.o

13.018,7
7.394,4
140,9
450,9
1.542,7
0,0

116.657,0

125.705,8

9.048,7

7,8%

10.802,4
1.470,0
10,7
0,0
100.414,0
5.430,0
0,0

9.310,1
1.084,3
12,2
114,8
110.262,8
6.005,8
4.065,1
-33.012,5

-1.492,3
-385,7
1,6
114,8
9.848,9
575,8
4,065,1

-13,8%

25.869,8

-43,9%

-58.882,3

o.o

º·º

2.909,6
-2.787, 2
13,0
-20,4
-1.142,1
0,0

28,8%

·27,4%
10,2%
-4,3%

-42,5%

-26,2%

14,6%
9,8%
10,6%

2.267,0

1.804,4
-2.209,2
-57.020,1

X. JUROS NOMINAIS

-181.218,1

XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ X)

-238.238,2
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Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões - A Preços Correntes

-

Discriminação
1. RECEITA TOTAL
1.1 - Receita Administrada pela RFB
1.1.l

Imposto de Importação

1.1.2

IPI

"t

/'it
/
2018
Maio

Diferença

TESOURONACIONAL

Variação{%)

Jun/18

Junho

Variação(%)

Jon/18

Maí/18

104.759,3

Diferença

Jun/17

108.840,1

-3.907,8

-3,5%

4.080,8

63.952,6

112.748,0
67.065,2

67.058,9

-6,3

0,0%

3.106,3

4,9%

2.697,6

3.220,4

3.584,9

364,5

11,3%

887,3

32,9%

624,5
-110,8
-45,7

-19,0%

3,9%

3.486,1

4.834,4

4.110,6

-723,9

-15,0%

1.1.2.1

IPI- Fumo

446,1

-77,8

-18,8%

IPI • Bebidas
IPI -Automóveis

240,0

413,0
139,4

335,3

1.1.2.2
1.1.2.3

194,3

55,0

431,3

391,0

-40,3

20,7

5,6%

1.1.2.4
1.1.2.5

IP! - Vinculado
IPI - Outros

370,3
1.145,4
1.284,2

39,4%
-9,3%

1.377,8
2.472,9

1.628,0
1.561,9

250,2
-910,9

18,2%
-36,8%

482,6
277,8

42,1%

27.284,3

28.175,7

25.418,0

-2.757,7

-9,8%

-1.866,2

-6,8%

3.647,1
8.985,2
15.543,5
9.379,6

-529,0
-2.171,5
-57,1
-4.977,1

3.014,0
1.929,8
1.220,2

3.118,0
6.813,6
15.486,4
4.402,5
7.827,1
2.232,9
1.023,9

-14,5%
-24,2%
-0,4%
-53,1%
159,7%

406,2
694,5
-2.967,0
-1.085,2
-2.479,4

15,0%

1.1.3.3 I.R. - Retido na Fonte
1.1.3.3.1 !RRF - Rendimentos do Trabalho
1.1.3.3.2 IRRF - Rendimentos do Capita!
1.1.3.3.3 IRRF - Remessas ao Exterior
1.1.3.3.4 IRRF - Outros Rendimentos

2.711,8
6.119,1
18.453,4
5.487,7
10.306,5
1.773,1
886,0

15,7%

459,7
137,9

25,9%

1.1.4 IOF
1.1.5 Colins

2.918,7
17.006,7

2.852,3
21.538,5

3.238,7
19.435,0

386,4
-2.103,5

-9,8%

320,1
2.428,3

11,0%
14,3%

4.316,2

5.568,5
5.137,3

5.077,0
4.088,7

-491,5

-8,8%

760,8

17,6%

-1.048,7

-20,4%

0,0
446,2
-4.708,3
-1,6
30.434,5

0,0
379,4
1.726,6

0,0
-66,8

-15,0%

6.434,9
1,6

-100,0%

231,5
0,0
-78,3
-201,7
0,0

à importação

1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I.R. - Pessoa Física

1.1.3.2 I.R. - Pessoa Jurídica

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

Pl5/PA5EP
C5LL
CPMF

3.857,1
0,0
457,7
1.928,2
0,0
29.783,1

CIDE Combustíveis
Outras

1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Líquida para o RGPS
1.3.1 Urbana
1.3.2 Rural
1.4 • Receitas Não Administradas pela RFB

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Concessões e Permissões
Dividendos e Participações
Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
Cota-Parte de Compensações Financeiras
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
Contribuição do Salário Educação

1.4. 7 Complemento para o FGT5 {LC n• 110/01)

1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Demais Receitas

11. TRAN5F. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11 .1 FPM / FPE / IPI-EE

11.2 Fundos Constituciona is

11.2.1 Repasse Total
11.2.2 5uperávit dos Fundos

11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE • Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA {1-11)
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28.912,0
871,1
11.023,6
187,2
1.987,9

29.445,5
989,0
15.249,9
467,7

o,o
30.349,7
29.544,4
805,3
11.431,6

1.195,8
1.631,0
1.336,6
1.579,9
408,2

1.603,1
879,5

1.166,4
133,5
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,l
428,1

79,7
2.617,3
18.121,8
15.424,0

84,5
2.724,2
24.985,4
18.350,9

84,4
2.662,0
20.508,0
17.258,2

4.813,2
1.061,7
2.361,7
1.254,4

4.813,1
303,1
-196,3

·84,8
98,9
-183,7
-3.818,4
698,7
-4.679,8

-16,1%
13,5%

-0,3%

0,3%
-18,6%
-25,0%

149,4%
-97,2%

1,5%

16,0
305,8
360,7
-6,0
-451,4

-51,3%

-0,1

-0,1%

-62,3
-4.477,4

-17,9%

-1.092,8

-6,0%

12,9%

28,8%
-0,4%

-2,3%

566,6
632,4
-65,8
407,9
979,2
-1.854,4
-118,1
1.036,4
278,4
17,2
19,9
4,7
44,7
2.386,2
1.834,1

17,9%
-24,8%

21,6%

11,3%
-16,1%

-19,8%
-24,1%
15,6%

6,0%

-17,1%
-10,5%
1,9%
2,2%

-7,6%
3,7%
523,0%
-93,3%

-9,9%
63,5%
20,8%
1,1%

4,9%
5,9%

1,7%
13,2%
11,9%

705,2

726,9

721,8

-5,1

-0,7%

16,5

2,3%

966,8

1.220,3

-6,4%

72,4
9,8
-3.390,6

·14,7%
1,0%
-68,7%

175,9
· 159,4
36,2
495,5

18,2%

-493,4
952,2
4.938,3

1.142,7
-420,9
962,0
1.547,7

-77,5

-261,6
925,8
1.052,2
0,0
14,5
86.637,S

0,0
17,0
87.762,6

0,0
18,3
88.332,2

0,0
1,3
569,S

7,5%
0,6%

0,0
3,8
1.694,6

60,9%
3,9%
47,1%
26,4%
2,0%
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Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

-

Disct1minação
1. RECEITA TOTAL
1.1 • Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 IPI
1.1.2.1 IPI
1.1.2.2 IPI
1.1.2.3 IPI
1.1.2.4 IP!

- Fumo
- Bebidas
- Automóveis

- Vinculado à importação
IPI - Outros

1.1.2.5
1.1.3 Imposto de Renda

1.1.3.1 l.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
1.1.3,3.4

IRRF - Remessas ao Exterior

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

IRRF - Outros Rendimentos
IOF
Cofins

P15/PA5EP
CSLL
CPMF
CIDE Combustíveis
Outras

1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Líquida 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
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-EE
11.2 Fundos Constituciõnais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11 .3 Contribulçãõ do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.S CIOE - Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA lÍQUIOA {1·11)
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TESOURONACIONAL
2018
•
Maio

Junho

Diferença Variação{%)
Jun/18
Maí/l 8

Diferença

Jun/17
-519,2

109.359,4

114.168,6

108.840,l

-5.328,S

-4,7%

66.760,8

67.910,2

-851,3

-1,3%

298,1

2.816,1

3.261,0

3.639,1
465,7
250,6
386,6
1.195,7

4.895,4
418,2
141,1
436,8

323,9
-784,8
-83,0

9,9%
-16,0%

53,2
-45,8
232,9

37,7%
-10,5%

768,8
471,4
-130,4
-56,3

1.340,6

2.504,1

67.058,9
3.584,9
4.110,6
335,3
194,3
391,0
1.628,0
1.561,9

-942,1

-37,6%

221,4

28.482,4

28.530,8

25.418,0

-3.112,7

-10,9%

-3.064,3

2.830,9

3.693,0
9.098,4

3.118,0

-575,0
-2.284,7

-15,6%

287,2

-25,1%
-1,6%

6.387,8
19.263,7

1.395,2

6.813,6
15.486,4

-19,8%

16,7%

Variação (%)

Jun/18

4,4
432,3

-0,5%
0,4%
27,3%
13,0%
-28,0%

-22,5%
1,1%
36,2%
16,5%
-10,8%
10,1%
6,7%
-19,6%

5.728,7

15.739,4
9.497,8

4.402,5

-253,0
-5.095,3

-53,6%

425,8
-3.777,3
-1.326,2

10.759,1

3.052,0

7.827,1

4.775,1

156,5%

-2.932,0

0 23,2%
-27,3%

1.851,0

1.954,1
1.235,6

2.232,9

278,8

20,6%

1.023,9

-211,6

14,3%
-17,1%

381,9

924,9

99,0

10,7%

3.046,8
17.753,4
4.505,7
4.026,5
0,0
477,8
2.012,9
0,0

2.888,3
21.809,9
5.638,7
5.202,1
0,0
451,8
-4.767,6
-1,7

350,5
-2.374,9
-561,6
-1.113,4
0,0
-72,5

12,1%

191,9
1.681,5

6,3%

571,3
62,2
0,0
-98,4
-286,3
0,0

12,7%
1,5%

31.090,9
30.181,5
909,4
11.507,7
195,5
2.075,2
1.248,3
1.702,6
1.395,3
1.649,3
426,2
83,2
2.732,2
18.917,5
16.101,3
736,2
1.009,3
-273,1
966,5
1.098,4
0,0
15,1
90.441,9

30.818,0
29.816,6
1.001,5
15,442,1

3.238,7
19.435,0
5.077,0
4.088,7
0,0
379,4
1.726,6
0,0
30.349,7
29.544,4

-272,2
-196,1

473,6
4.873,9
1.075,0
2.391,4
1.270,2
1.623,3
890,6
85,5
2.758,5

25.300,2
18.582,1
736,0
1.235.6
-499,6

964,2
5.000,5
0,0
17,3
88.868,4

805,3
11.431,6
1.166,4
133,5
1.077,6
2.667,4
1.615,0
1.597,1
428,1
84,4
2.662,0

20.508,0
17.258,2
721,8
1.142,7
-420,9
962,0
1.547,7
0,0
18,3
88.332,2

6.494,2
1,7
-468,3

-4,010,5
692,9
-4.740,4
2,6
276,0
344,9
-26,2
-462,5
-1,2
-96,6
-4.792,2
-1.324,0
-14,3
-92,9
78,7
-2,2
-3.452,8
0,0
1,1
-536,3

-10,9%
-10,0%

-21,4%
-16,0%

-100,0%
-1,5%
-0,9%

-19,6%
-26,0%
146,3%

-97,3%
0,2%
11,5%
27,1%
-1,6%
;.51,9%

-1,4%
-3,5%
'18,9%
-7,1%
-1,9%

-741,2
-637,1
-104,0
-76,1
971,0
-1.941,7
-170,6
964,8
219,7
-52,2
1,9
1,2
-70,3
1.590,5
1.156,8
-14,4

9,5%

-20,6%
~14,2%

-2,4%
-2,1%
-11,4%

-0,7%
496,8%
-93,6%
-13,7%
56,7%
15,7%

-3,2%
0,5%
1,4%
-2,6%
8,4%

7,2%
-2,0%

-7.5%
-15,7%
-0,2%
-69,0%

133,5
-147,9
-4,4
449,3
0,0

13,2%
54,2%
'0,5%
40,9%

6,2%
-0,6%

3,2
-2.109,7

21,1%
-2,3%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil -Acumulado no Ano
R$ Milhões - A Preços Corrent es

TESOURONACIONAL

1. RECEITA TOTAL

1.1.1 Imposto de Importação
1.1.2 !PI
1.1.2.1 IP! Fumo
1.1.2.2 IP! - Bebidas
1.1.2.3 IP! -Automóveis
1.1.2.4 IPI - Vinculado à importação
1.1.2.S 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.S 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 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-Pa rte de Compensaçõe s Fina nceiras
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 8 1 e 8 2)
1.4.6 Contribuição do Sa lário Educação
1.4.7 Comple mento pa ra o FGTS (LC n2 110/01)
1.4.8 Ope rações com Ativos
1.4 .9 Dema is Re ce itas
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Tot al
11.2.2 Supe rávi t dos Fundos
11.3 Contribuição do Sa lário Educação
11.S CIDE - Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
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2018

Jan-Jun

Jan•Jun

664.284,7

1.1 - Receita Administrada pela RFB

11.4 Com pensações Financeiras

2017

Diferença

Variação{%)

Jan-Jun/18
Jan--Jun/17

418.046,2

729.105,2
464.369,8

64.820,6
46.323,5

14.941,9
21.004,4
2.452,3
1.439,8
2.044,3
6.352,2
8.715,8
185.018,5
19.165,0
64.360,2
101.493,3
52.544,4
30.297,2
13.492,1
5.159,6
17.069,5
101.512,0
27.486,6
38.677,6
0,0
2.831,0
9.504,6
-17,4
174.770,2
170.604,9
4.165,2
71.485,6
2.600,7
4.302,7
6.291,4
18.198,6
7.034,9
10.552,3
2. 191,4
500,6
19.813,1
116.598,4
93.931,2
. 4.099,4
6.198,8
-2.099,3
6.314,9
11.127,2
829,9
295,7
547.686,3

19.212,4
27.274,7
2.589,3
1.325,5
2.376,8
8.177,9
12.805,3
195.017,6
20.178,4
71.709,6
103.129,7
55.849,7
26.171,8
14.941,8
6.166,4
17.910,1
121.580,9
32.553,2
42.537,4
0,0
2.567,2
5.716,4
-1,6
181.888,4
176.924,4
4.964,1
82.848,7
2.605,3
5.652,7
6.408,5
25.460,2
7.405,6
10.851,2
2.559,3
530,6
21.375,3
129.475,4
102.408,9
4.123,8
6.791,2
-2.667,4
6.533,8
15.330,1
797,4
281,4
599.629,8

4.270,4
6.270,3
137,0
-114,3
332,5
1.825,7
4.089,5
9.999,1
1.013,3
7.349,4
1.636,4
3.305,3
-4.125,4
1.449,7
1.006,7
840,5
20.068,8
5.066,7
3.859,8
0,0
-263,8
-3.788,2
15,8
7.118,2
6.319,4
798,8
11.363,0
4,6
1.350,0
117,1
7.261,6
370,8
298,9
367,9
30,0
1.562,2
12.877,1
8.477,7
24,3
592,4
-568, 1
218,9
4.202,9
·32,4
-14,3
51.943,5

9,8%

11,1%

28,6%
29,9%
5,6%
-7,9%
16,3%
28,7%
46,9%
5,4%
5,3%
11,4%
1,6%

6,3%
-13,6%
10,7%
19,5%
4,9%
19,8%
18,4%

10,0%
-9,3%
-39,9%
-90,6%
4,1%
3,7%

19,2%
15,9%
0,2%
31,4%
1,9%
39,9%

5,3%
2,8%
16,8%
6,0%
7,9%
11,0%

9,0%
0,6%
9,6%
27, 1%
3,5%
37,8%
·3,9%
4 ,8¾
9,5%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

Discriminação
1. 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 à 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 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
li. 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
Il i. RECEITA LÍQUIDA (1 ·11)
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2018

Jan-Jun

Jan-Jun

695.165,7
437.553,8
15.631,5
21.975,9
2.564,2
1.507,0
2.138,8
6.645,0
9.120,9
193.682,9
20.036,0
67.435,7
106.211,2
54.995,3
31.693,6
14.122,8
5.399,4
17.858,8
106.214,2
28.762,0
40.529,2
0,0
2.961,9
9.937,4
-18,2
182.830,1
178.474,2
4.355,9
74.800,0
2.718,9
4.495,5
6.581,9
19.057,9
7.357,3
11.047,4
2.290,7
523,8
20.726,6
121.994,4
98.279,3
4.288,9
6.485,7
-2.196,8
6.608,7
11.636,9
870,3
310,3
573.171,4

TESOURONACIONAL

Diferença

740.554,4
471.782,5
19.496,4
27.697,1
2.630,9
1.347,0
2.412,5
8.296,5
13.010,2
198.188,9
20.466,1
72.961,6
104.761,2
56.800,0
26.516,1
15.183,8
6.261,1
18.177,2
123.444,8
33.056,7
43.283,5
0,0
2.607,0
5.830,8
-1,7
184.634,2
179.596,3
5.037,9
84.139,4
2.630,8
5.726,2
6.505,2
25.890,6
7.509,8
11.025,7
2.596,0
538,8
21.716,4
131.444,0
103.955,7
4.185,3
6.893,7
-2.708,5
6.636,6
15.566,0
813,4
287,0
609.110,4

705

Variação (%)

Jan-Jun/18
Jan-Jun/17
45.388,7
34.228,7
3.864,8
5.721,2
66,7
-160,0
273,7
1.651,5
3.889,3
4.506,0
430,1
5.525,9
-1.450,0
1.804,7
-5.177,5
1.061,0
861,7
318,4
17.230,7
4.294,7
2.754,3
0,0
-354,9
-4.106,6
16,5
1.804,0
1.122,0
682,0
9.339,4
-88,0
1.230,7
-76,8
6.832,7
152,6
-21,7
305,3
15,0
989,7
9.449,6
5.676,4
-103,6
408,0
-511,6
27,9
3.929,1
-56,8
-23,3
35.939,1

6,5%

7,8%
24,7%
26,0%
2,6%
-10,6%
12,8%
24,9%
42,6%
2,3%
2,1%
812%

-1,4%
3,3%
-16,3%
7,5%
16,0%
1,8%
16,2%
14,9%
6,8%
-12,0%

-41,3%
-90,9%
1,0%
0,6%
15,7%
12,5%
-3,2%
27,4%
'1,2%
35,9%
2,1%
-0,2%
13,3%
2,9%
4,8%
7,7%
5,8%
-2,4%
6,3%
23,3%
0,4%
33,8%
-6,5%
-7,5%
6,3%
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Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Mensal

-----sf..-

R$ Milhões - A Preços Correntes

Distriminaçâà

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil

BNB
BNDES

-

. }J \
2018
Maio

TESOURONACIONAL
Diferença

Variação{%)

Jun/18

Junho

Jun/17
1.987,9

4.813,2

133,5

·4.679,8

-97,2%

-1.854,4

-93,3%

114,2

311,0

112,2

-198,8

·63,9%

-2,0

-1,7%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.848,3

1.500,0

0,0

-1.500,0

-100,0%

-1.848,3

Caixa

0,0

2.804,3

0,0

-2.804,3

-100,0%

0,0

Correios

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IRS

0,0

0,0

0,0

0,0

Petrobras

0,0

187,0

0,0

-187,0

-100,0%

0,0

25,4

10,9

21,3

10,4

95,6%

·4,1

Demais

-100,0%

0,0

-16,2%

Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

Diferença

Variação{%)
Dez/16
Nov/16

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil

BNB
BNDES

Caixa

•

Diferença

Variação(%)
Det/16
Dgz/15

2.075,2

4.873,9

133,5

-4.740,4

-97,3%

-1.941,7

-93,6%

119,2

314,9

112,2

-202,7

-64,4%

-7,0

-5,9%

0,0

0,0

0,0

0,0

1.929,5

1.519,0

0,0

-1.519,0

-100,0%

-1.929,5

0,0

2.839,7

0,0

-2.839,7

-100,0%

0,0

0,0

Correios

0,0

0,0

0,0

0,0

o.o

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IRB

o.o

0,0

0,0

0,0

Petrobras

0,0

189,4

0,0

-189,4

-100,0%

0,0

26,5

11,0

21,3

10,3

93,2%

-5,2

Demais
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-100,0%

0,0

-19,7%
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à União - Brasil - Acumulado no Ano

R$ Milhões - A Preços Correntes

TESOURO NACIONAL
2017

2018

Jan-Jun/18

Discriminação

Jan-Jun
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BNB

Variação (%}

Diferença

Jan-Jun

Jan-Jun/17

4.302,7

5.652,7

1.350,0

522,6

899,0

376,5

0,7

62,5

48,8

-13,7

-0,2
-0,6

3.412,4

1.500,0

-1.912,4

Caixa

0,0

2.804,3

2.804,3

Correios

0,0

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

52,6

59,9

7,3

0,0

187,0

187,0

252,5

153,6

-99,0

BNDES

IRB
Petrobras
Demais

31,4%

0,1

-0,4

Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Acumulado no Ano

R$ Milhões - Valo res de Jun/18 - IPCA
2017
Discriminação

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BNB

2018

Diferença

Variação (%)
Jan-Dez/16

Jan-Jun

Jan-Jun

Jan-Dez/15

5.726,2

1.230,7

545,2

911,9

366,7

0,7

65,3

49,6

-15,7

-0,2
-0,6

3.565,9

1.519,0

-2.046,9

Caixa

0,0

2.839,7

2.839,7

Correios

0,0

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

55,0

60,9

5,9

0,0

189,4

189,4

264,1

155,8

-108,3

BNDES

IRB
Petrobras
Demais
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27,4%

4.495,5

0,1

-0,4
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Tabela 4.1. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - Mensal

/;;f-.,

R$ Milhões - A Preços Correntes

•/ \

Discnm1nação
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Benefícios Previdenciários
!V.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV .2 Pessoal e Encargos Sociais
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV .3 Outras Despesas Obriiatórias
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
Abono
Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados
!V.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio CDE
IV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judicíaís e Precatórios
IV.3.7 Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC)
lV.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)
!V.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.15 FOA/FDNE
IV.3.16 lei Kandir (LC nº 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3,19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, 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 Política de preços agricolas
Equalização Empréstimo do Governo Federal
Equalização Aquisições do Governo Federal
Garantia à Sustentação de Preços
!V.3.20.1.4 Pronaf
Equa/ização 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 especlal de saneamento de ativos {PESA)
IV.3.20.1.7 Álcool
IV.3.20.1.8 Cacau
IV.3.20.1.9 Programa de subsídio à habitação de interesse social {PSH)
IV.3.20.1.10 Securitlzação da divida agrícola (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 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 ltaipu
IV.3.20.1.21 Subvenções Econômicas
IV.3.20.1. 22 Equalização dos Fundos FOA/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
!V.3.20.4 PRODECER
IV.3.21 Transferências ANA
lV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárias- Todos os Poderes
IV.4.1 Discrícionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
!V.4.1.2 Doações e Convênios
IV.4.1.3 Demais
Min. da Saúde
Mín. do Oes. Social
Min. da Educação
Demais
lV.4.1.4 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Legislativo
Judiciário
Demais
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2018

Maio

Diferença

Junho

Jun/17

173,9

198,1

21.967,5

7.1..580,6

241,6
21.038,2
3.584,5

372,5
12.084,4
3.636,7

205,2
22.699,4
135,5
12.213,8
3.240,1

118,9
-237,0
12.9,4
-396,7

300,0
3.284,5

60,S
3.576,3

190,0
3.050,1

163,5
13,3

329,1
12,6

0,0

0,0

380,3
12,2
0,0

o.o

o.o
o.o

0,0
51,6
4.685,4
92,1
860,5
22,3
1.160,4

º·º
º·º

65,0
963,9
122,0

162,5

º·º

77,3
963,9
116,3
0,0
159,2

o.o

o.o

0,0
8.436,5
213,5

0,0
156,2
184,5
237,1
7,2
0,4
-2,5
0,0
-31,6

o.o
o.o

118,S

172,3
11,7
2.6
48,6
0,0
24,1
24,5
14,3
22,4
-8,1

29,1
3.8
7,7
-3,8
0,0
65,8

2.992,5
-667,4
-621,6
18,0
-45,8

7,1

31,4

18,0%
-43,9%
-41,9%

129,6
-526,2

214,3%
-14,7%

-110,0
-234,4

-9.6%
-36,7%
-7,1%

51,2
-0,4

15,6%
-3,2%

216,8
-1,1

132,6%
·8,1%

0,0

5.7

o.o

o.o
0,0
0,0
0,0
3,6
174,2
51,6
-1,1
14,9
8,6
0,0

3,4

86.9

o.o

o.o

o.o
-1,1%
0,1%
8,3%
92,4%
-39,0%
34,1%

-15,9%
0,0%
4,9%
0,0%

3.S
200,7
12,4
452,2
-38,4
-78,2
-16,4
-8,5
-11,6
45,0
3,S
0,0
-3,3

2,3%
94,4%
21,8%
-15,4%

-10,9%
17,8%
381,6%
209,4%
37,8%
-81,3'¼
15,5%

0,0
-8.276,8
145,2
116,4
-5,7
12,7
-42,5
0,0
-52,3
9,8
4.1

1,4
1,7

0,0
30,2
40,9
-10,7

343,3%

o.o

o.o

o.o

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

0,0
0,0

0,0
· 12,7
14,3

0,0
11,1

o.o
o.o
30.0
6.3

o.o
2.5

12,0

,.s

-10,S

o.o

o.o

o.o

42,8

•87,4%

·1.0

o.o

·8,0

0,0
0,0

o.o
0,0

0,0

o.o

o.o

o.o

103,0

140,2
0,0
0,0

lOS,O

-35,1

o.o
o.o

o.o

o.o

º·º
º·º
·23.S

0,0
0,9

0,0
0,0
0,9
0,0

0,0
0,0
0,9

41,2

º·º

19,3
69,7
1.159,6
0,0
20.853,1
19.842,5
2.312,6
510,5
0,0
17.519,7
8.423,0
2.878,0
2.525,7
3.693,0
10,2
1.010,6
197,0
643,5
170,1

0,0
·52,6
0,0
17,7
139,1
540,3
0,0
22.087,6
20.994,4
1.778,0
284,4
21,5
19.194,8
9.440,4
2.815,3
3.504,3
3.434,8
0.1
1.093,2
178,2
742,9
172,2

o.o
-0,1
70,0

o.o
0,0
18,2
0,0
334,6

o.o
25.499,3
24.502,3
1.866,5
357,3
15,5
ZZ.620,3
10.930,9
2.802,5
2.051,4
6.835,4

o.o
997,0
123,5
680,1
193,3

-25,1%

2,0

156,9%
24,4%

-55.9%
-40,3%

-99,4%

·0,1
70,0

·100,0%

-41,2

2,7%
-100,0%
-38,1%
15,4%

16,7%
5,0%
25,7%
-27,7%
17,8%
15,8%
-0,5%
-41,5%
99,0%
-100,0%
-8,8%
-30,7%
-8,4%
12,3%

l,9%

º·º

23,4

-139,1
-205,8
0,0
3.411,7
3.508,0
88,S
73,0
-5,9
3.425,4
1.490,5
-12,8
-1.452,9
3.400,6
-0,1
-96,3
-54,6
-62,8
21,1

6,2%
-34,1%

o.o
o.o
o.o

70,0
52,6
0,0

o.s

40,0%
28,8%

o.o

0,0

0,0

-98,1%
68,0%
67,5%
-48,4%
481,3%
-87,5%

o.o
171,1%
104,0%

o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o

-2,1%

81,0

o.o

3,1
0,0

7,3%
4,5%
15,5%
110,8%
-63,2%
-6,3%
-100,0%
-100,0%
-15,2%
4,9%
2,9%

o.o

0,0

0,0
19,0
3,2

3,3%

0,0

o.o
-0,6
5,8
7,0
413,4
-14,3
295,3
0,0
0,0
-12,3
0,0

S,9

58,0

134,5
266,5

-1,1%
5,3%
5,9%
21,4%
2,9%

731,9
-106,1
-8.824,4
-344,4

-54,7

-44,0

2.239,8
1.973,3

0,5%

7.8
19,6

º·º

-l.2'.06,5

-63,6%
1,1%
-10,9%

5,2
14,6
16,1
•l,5
0,0
·53.5
9,0
-61,5
67,3

-17,9
26,1

2,9%
-1,5%
-1,7%
2,4%
-0,5%

3,6%

159,2

159,7
358,7
288,7
6.1
15,3
6.1
0,0
-28,2
34,2
18,5
23,8
-5,3
0,0
12.3
67,0

Variação{%)

Jun/18

105.275,3
44.862,7
35.407,4
764,0
9.455,4

52,2
4.679,6
85,1
447,1
36,6
865,2

Diferença

Ma;/18

102.282,7
45.530,2
36.029,0
746,0
9.501,2

o.o

TESOURONACIONAL

Jan/18

106.481,7
42.622,9
33.434,0
629,5
9.188,9

48,1
4.484,7
79,8
408,2
60,8
1.238,6
16,4
8.S
76,6
919,0

Variação {%}

0,0
-1,1
-69,7
-825,0
0,0
4.646,2
4.659,8
-446,1
-153,2
15,5
5.100,6
2.507,8
-75,4
-474,3
3.142,5
-10,2
-13,7
-73,5
36,6
23,2

·100,0%
-5,5%
-100,0%
-71,1%
22,3%

23,5%
-19,3%
-30,096
29,1%
29,8%
-2,6%
-18,8%
85,1%
-100,0%
-1,4%
-37,3%
5,7%

13,7%
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Tabela 4.1. Despesa!. Primárias do Governo Central• Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores de Jun/18 - IPCA

_

!

01scnmmaçao
1

IV. DESPESA TOTAL
!V.1 Benefícios. Previdenciârios
lV.1.1 Benefídos Previdenciários. - Urbano
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.1.2 Beneficias Previdenciários - Rural
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV .3 Outras Despesas Obrigatôrias:
IV.3.1 Abono e Seguro Desemprego
Abono
Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE
IV.3.5 Benefícios de legislação Especial e Indenizações
lV.3.6 Beneficios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
lV.3.7 Complemento do FGTS (lC nº 110/01)
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 FUNDES {Complem. União)
lV.3.14 Fundo Constitucional DF
IV.3.15 FOA/FDNE
IV.3.16 lei Kandir {LC n2 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fôsseis
IV.3. 19 Sentenças Judiciais e Precatôrios - 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 Equa!ização de invest. rural e agroindustrial
IV.3.20.1.3 Politica de preços agrícolas
Equa/izoção Empréstimo do Governo Federo/
Equa/izoção Aquisições do Governo Federal
Garantia à Sustentação de Preços
IV.3.20.1.4 Pronaf
Equalizaçõo Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento
Aquisição
IV.3.20.1.S Proex
Equa/izaçõo 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 subsídio à habitação de interesse social {PSH)
IV.3 .20.1.10 Securitização da dívida agrícola {LEI 9.138/1995)
IV.3.20.1.11 Fundo da terra/ INCRA
!V.3.20.1.12 Funcafé
IV.3.20.1.13 Revitaliza
lV.3.20.1.14 Programa de Sustentação ao Investimento- PSI
IV.3.20.1.1S 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)
!V.3.20.1.19 Capitalização à Emgea
IV.3.20.1.20 Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de ltaipu
lV.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.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes
!V.4.1 Oiscricionárias Executivo
tV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
!V.4.1.2 Doações e Convênios
!V.4.1.3 Demais
Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Min. da Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões de TDA
IV.4.2 LEJU/MPU
Legislativo
Judiciório
Demais

Página 171 de 248

2018

2017
h
Jun o

I

M

1

J h
un o

aio

Variação{%)

Diferença

Jun/18
Mài/lS

111.157,5
44.494,5
34.902,2

103.571,5
46.103,8
36.483,0

105.275,3
44.862,7
35.407,4

657,2

755,4

764,0

9.620,9

9.455,4
205,2
22.699,4

1.703,7
-1.241,1
-1.075,6
8,6
·165,5
4,6
-165,7

9.592,4
181,5

200,6

?2.932,1
252,2
21.962,0
3.741,9

2:2.865,1
377,2
12.236,7
3.682,5

313,l
3.418,7
170,7

1

1

:

TESOURONACIONAL
Diferença

Variação(%)
Jun/18
Jun/1 7

·5,882,2
368,2
505,2

·5,3%

-2,7%
-2,9%
1,1%

106,8

16,3%

-1,7%

-137,D

1,6%

-15,8%

-113,1
-378,7

14,1%

209,6

-4,4%

-1,7

-12,0%

23,7

-232,7

135,5

-241,7

-64,1%

-116,8

12.2.13,8

3.240,l

-22,8
·442,5

-9,748,2
~501,8

61,2
3.621,3
333,3

190,0
3.050,1
380,3

128,8
-571,3
47,0

-0,2%
-12,0%
210,4%

13,8

12,8

12,l

-0,6

0,0
0,0
50,2
4.681,6
83,3
426,2
63,4
1.293,0
17,1

0,0
0,0
52,8
4.738,S
86,2
4S2,8
37,1
876,1
D,O
D,D
78,3
976,l

0,0
0,0
51,6
4.685,4
92,1
860,5
22,3
1.160,4

0,0

-1,2
-53,1
6,0
407,7
-14,7
284,4

117,7

0,0
0,D
65,0
963,9
122,0

0,0
-13,3
-12,l
,,3

D,0

0,0

0,0

161,2

159,2

-2,0

o.o

0,0

0,0

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0

0,0

8.807,0
222,9
179,9
12,2
2,8
50,7

158,1
186,8
240,1
7,2
0,4
-2,6
0,0
·32,0

159.7
358,7
288,7
6,1
15,3
6,1
0,0

1,6
171,9
48,6
-1,2
14,9
8,6
0,0

8,8
80,0
959,3
123,7
0,0
169,6
0,0

0,0
15,1
25,5

15,0
23,4
-8,4

0,0
-18,7
27,2
-45,9

6,1
0,0
0,0

0,0
0,0
-13,3
14,9
0,0
2,6

o.o
0,0
0,0
107,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

o.o
43,0
0,0

20,1
72,7
1.210,5
0,0
21.768,8
20.713,8
2.414,2
532,9
0,0
18.289,0
8.792,9
3.004,3
2.636,6
3.855,1

10,7
1.055,0
205, 7
671, 8
177,5

29,4
3,9
7,8

-3,9
0,0

66,7
58,8
7,9
19,8
0,0

1,0%
92,0%
20,2%
·16,4%

-8.647.2
135,8
108,8
-6,2
12,6
-44,6
0,0
~53,3
8,7
3,5
0,4
3,1
0,0

~12.on

16,3%
375,6%

23,8
-5,3
0,0

16,0
-1,4
0,0

205,6'6
36,1'6

12,3
67,0
.54,7

-54,4

-81,5'6
14,1¾

-62,6

86,9
0,0

o.o

12,1
0,0

1,5

o.o

-17,0%

4,8

o.o

22.365,9
21.2S8.9
1.800,4

·6,2%

90,1%
-39,7%
32,5%

3,8

30,0
6,3

0,0
-23,8
0,0
-53,3
0,0
18,0
140,8
547,1

0,0
-10,5

6,9'6

14,6

11,2
3,1

o.o
o.o

· 1,2%

-1,1%

18,5

0,0

0,0
141,9
0,0
0,0

101,9%
-64,8%
-10,3%
-100,0%
-100,0%
-18,7%
0,5%
-1,4%

-2,3%

-28,2
34,2

o.o
o.o
o.o

o.o

· l,2%
3,6%

0,0
0,0
1,4
3,8
8,9
434,3
-41,1
-132,6
-17,1
-8,8
-15,0
4,6
-1,7

O,D

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

105.0

8,3

67,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,8
3,2
0,0
-10,6
0,0
0,0
0,0
-36,9

o.o
0,9

0,0
-0,1
70.0
0,0

337,8%

167,7%
101,S%
-87,6%

23,7
70,0
53,3

43,3
·8,6
0,0
·1,1

-26,0%

0,0
·2,5
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0

34,196

23.4%
1,7%
-36,9'¼

146,1 %
19,2%

-57,8%
-42,8%

-2,3%

-99,4%

-0,1

691,5%

-100,0%

70,0
-43,0

·100,0%

0,0

0,0

0,0

0,3
-140,8
-212,6
0,0
3.133,4
3.243,4
66,1

1,4%
-100,0%
-38,9%

-1,9
-72,7
-875,9
0,0

14,0'¼
1S,3%
3,7%

3.730,5

334,6
0,0
25.499,3
24.502,3
1.866,S

-98,2%
60,9%
60,S%
-50,6%
456,8%
-88,0%

31,0
39,8
-8,8
80,7
0,0
0,0
0,0
0,0

18,2

o.o

2,8%
0,1%
10,6%

o.o
o.o

0,0
0,0
0,0
0,9
0,0

0,0
0,0

0,8%
1,4%
· l,4%
13,H6
•l,0%
-46,39'
-44,4%
-13,4%
-39,3%
·11,0%
122,8%

2,3%

-0,7%

o.o

3.788,S
-547,6

-9,5%
-100,0%

-72,4%
17,1%
18,3%
· 22,7%
-32,9%

287,9
11,7

357,3
15,5

69,4
-6,2

24,1%
-28,6'¼

-175,6
15,5

19.436,7

22.620,3

3.183,6

16,4%

4.331,3

23,7%

9.559,4
2.850,7
3.548,5
3.478,1
0,1

10.930,9
2.802,5
2.051,4
6.835,4
0,0

1.371,5
-48,2
-1 .497,1
3.357',3
-0,1
-110,1
-56,9
-71,1
18,9

14,3%
-1,7%
-42,29'
96,5%

2.138,0
-201,8
-585,1
2.980,3

24,3'¾
·6,7%
-12,29'
77,3%

-100,0%
-9,9%

-1Ci,7
-58,0

-100,0%
-5,5%

-31,5%
-9,6'6

-82,l
8,3

-39,9%
1,2%

10.9%

15,8

8,9%

1.107,0

997,0

180,4

12.3,5

752,2
174,4

680, 1
193,3

709
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Tabela 4.2. Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano

21 Novembro 2018

/

Oisc:riminação
IV, DESPESA TOTAL

-604.165,1

IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano

'·t

_,..-;::

R$ Milhões - A Preços Correntes

257.637,3
201.958,0

TESOURONACIONAL
Diferença

Variação(%)

Jan-Jun/18

lan•Junll1

636-518,1
272.709,8

32.353,0
15.072,S

"
5,4%

215.055,9

13.097,9

5,9%
6,5%

6.365,6

7.117,6

752,0

11,8%

IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural

55.679,3

57.653,9

1.974,6

3,5%

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
!V.3.1 Abono e Seguro Desemprego
Abono

1.744,8
136,646,8
5.448,0

1.913,9
141.848,6

169,1
5.201,8
·880,8

9,7%
3,8%

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE
JV.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
tV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
IV.3. 7 Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
!V.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 FUNDES (Complem, União)
!V.3.14 Fundo Constitucional OF
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 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
lV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios-OCC
!V.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.20.1 Operações Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos

98.323,1

28.150,0
8.300,8
19.849,2
1.965,6
93,6
0,0
0,0

4.567,2
98.007,7
26.981,4
8.226,9
18.754,6
2.188,1
83,8
0,0

-315,4

·l.168,6
-74,0
-1.094,7
222,6
-9,9

·16,2%
·0,3%
·4,2%
-0,9%
-5,5%
11,3%
-10,5%

0,0

0,0

0,0

26.704,7

295,6
27.965,7

1.261,0

4,7%

530,4

520,8

·9,6

-1,8%

367,9
-251,5
-469,0
-93,5

16,8%
-58,9%
-5,7%
-100,0%

288,4

7,2

2,5%

2.191,4

2.559,3

426,7
8.275,3
93,5

175,2
7.806,3

32,9
340,4

0,0
323,2
8.031,1
681,3
0,0
955,0

-32,9
-17,2
507,6
-44,6

-100,0%
-5,1%
6,7%
-6,1%

0,0
-20,0

-2,1%

0,0
0,0
12.804,4

0,0
0,0
3.120,6

7.240,3

-2.441,2
-2.205,4

7.523,5
725,9
0,0
975,0
0,0

0,0
9.683,9
9.681,5
9.432,0

0,0

7.226,6

32,2%
-25,2%

!V.3.20.1.1 Equalização de custeio agropecuário

1.158,9

637,9

-521,0

-23,4%
-45,0%

IV.3.20.1.2 Equa!ização de invest. rural e agroindustrial
IV.3.20.1.3 Política de preços agrícolas

1.182,0
-205,7

863,1
178,8

-318,9

·27,0%

Equafização Empréstimo do Governo Federal
Equalização Aquisições do Governo Federal
Garantia à Sustentação de Preços
IV.3.20.1.4 Pronaf

40,8
-281,8
35,4
2.171,1

37,5
-16,8
158,1
1.565,4

2.166,7
4,4

1.567,5
-2,1

0,0
230,1
271,6
·41,5
117,8
25,6
0,0
0,0
0,0
20,8

0,0
318,7
371,1

-3,3
265,0
122,7
-605,8
-599,2
-6,5
0,0
88,6
99,5
· 10,9
186,3
-9,3
0,0
0,0
0,0
50,4
·5,2
·3,8
-1.534,3
0,0
0,2
0,0

Equalização Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento
Aquisição
IV.3.20.1.5 Proex
Equofização 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 su bsidio à habitação de interesse social (PSH)

IV.3.20.1.10 Sccuritização da dívida agrícola {LEI 9.138/1995)
IV.3.20.1.11 Fundo da terra/ INCRA
IV.3.20.1.12 Func.ifé
JV.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 (FNO)
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

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
lV.3.22 Transferências Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
!V.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV.4 Despesas Discricionárias-Todos os Poderes
IV.4.1 Oiscricionárias Executivo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.1.2 Doações e Convênios
IV.4.1.3 Demais
Min. da Saúde
Min. do Des. Social

Min. da Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões de TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
Legislativo
Judiciário
Demais
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54,1

9,2
4.378,4
0,0
3,2
0,0
262,5
0,0

·52,4
304,1
16,3
0,0
0,0
0,0
71,2
48,9

384,5

-8,1%
-94,0%
346,5'¼
•27,9%
-27,7%

38,5%
36,7%
26,4%

158,2%
-36,4%

242,0%
·9,6%

0,0
23,9
0,0
0,0

S,4
2.844,2
0,0
3,4
0,0
380,2
0,0
0,0
0,0
23,1
0,0
-33,9

369,5
-120,0

70,0
-56,3

·299,5
63,7

-81,1%
-53,1%

0,0
122,3
450,6

0,0
138,7
443,3

2.563,4
0,0

1.523,1

0,0
16,4
-7,3
-1,040,3

-40,6%

o.o

111.S57,8
106.364,6
10.337,6
1.407,7
0,0

0,0
123.951,9
118.033,7
9.183,3
1.072,6

0,0
0,0
0,0
· 0,9
0,0
-33,9

0,0
12..394,2
11.669,1
-1.154,3
-335,1

113,0

96.016,8
47.570,0

108.725,4
53.748,5

12.708,6
6.178,6

16.479,3
13.751,3
18.216,3

16.694,9
13.408,6
24.873,4

10,2
5.193,2

12,0
5.918,2
857,1
4.100,9

215,6
-342,7
6.657,1
1,8
725,0
49,1

960,3

7,1%

117,7

113,0

808,0
3.447,6
937,6

-41,2%

·35,0%

653,3
22,7

·3,6%

13,4%
-1,6%

11,1%
11,0%
-11,2%
-23,8%

13,2%
13,0%
1,3%
-2,5%

36,5%
17,6%
14,0%
6,1%
18,9%
2,4%
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Tabela 4 .2 . Despesas Pri márias do Gov ern o Central - Brasil - Acumulado no Ano

R$ Milhões•· Valores de Jun/18 - IPCA

IV. DESPESA TOTAL
JV.1 Benefícios Prevíden ciár ios
IV.1.1 Benefícios Previdenciários~ Urbano

d/q Sentenças Judiciais e Precatórios
lV.1.2 Benefícios 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
lV.3.1 Abono e Seguro Desemprego

Abono

Seguro Desemprego
d/q Seguro Defeso
IV.3.2 Anistiados

IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
lV.3.4 Auxílio CDE
IV.3.5 Benefícios de legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
d/q Sentenças Judiciais e Precatórios

IV.3. 7 Complemento do FGTS (LC n' 110/01)
IV.3.8 Créditos Extraordinários {exceto PAC)
IV.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
!V.3.10 Convênios
IV.3.11 Doações
!V.3.12 Fabricação de Cédulas e Moedas

IV.3.13 FUNDES (Complem. União)
!V.3.14 Fundo Constitucional DF

IV.3.15 FDA/FDNE
IV.3.16 lei Kandir (LC n' 87/96 e 102/00)
lV.3.17 Reserva de Contingência
IV.3.18 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proagro
!V.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 Política de preços agrícolas
Equalização Empréstimo do Governo Federal

Equafizaçãa Aquisições do Governa Federal
Garantia à Sustentação de Preços
IV.3.20.1.4 Pronaf
Equalizaçãa Empréstimo do Governa Federal

Concessão de Financiamento
Aquisição

IV.3.20.1.5 Proex
Equolizoçõo Empréstimo do Governo Federal
Concessão de Financiamento
IV.3.20.1.6 Programa especia l de saneamento de ativos {PESA)
IV.3.20 .1.7 Álcool

IV.3 .20.1.8 Cacau
IV.3.20.1.9 Programa de subsídio

à habitação de interesse social (PSH)

IV.3.20.1.10 Securitização da dívida agrícola (LEI 9.138/1995)
IV.3.20.1.11 Fu ndo d a terra/ INCRA
IV.3.20.1. 12 Funcafé
IV.3.20.1.13 Revit aliza
IV.3.20.1.14 Programa de Sustent ação ao Investimento- PSI
IV.3.20.1.1S Operações de Mlcrocredito Produt ivo Orientado (E_
Q MPO)
IV.3.20.1.16 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD)
IV.3.20.1.17 Fundo nacional de desenvolviment o (FNO)
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 ltaipu
IV.3.20.1.21 Subvenções Econômicas

IV.3.20.1.22 Equalização dos Fundos FDA/FDNE/FDCO
IV.3.20.1.24 Receit as 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.3.23FIE5
IV.3.24 Financiamento de Campanha Eleitoral
IV .4 Desp esas Discricion ârias ~ Todos os Poderes

IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV
lV.4.1.2 Doações e Convênios
lV.4.1.3 Demais

Min. da Saúde
Min. do Des. Social
Min. da Educação
Demais
IV.4.1.4 Emissões de TDA

IV.4.2 LEJU/MPU
Legislativo
Judiciário
Demais
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632.053,7
269.511,0

646.188,0
276.848,4

211.263,6
6.640,7
58.247,4
1.820,2
142.961,8
5.678,3
102.923,9
29.471,4
8.705,1

218.317,9
7.232,7
58.530,5

20.766,3
2.057,7
98,0
0,0
0,0
301,7
27.937,6
554,0
2.290,7
446,6
8.654,8
97,8
34,4
355.6
7.881,2
759,4
0,0
1.020,1
0,0
0,0
10.109,1
10.181,5
9.920,6
1.218,9
1.243,7
-215,2
42,9
-295,1
37,0
2.283,7
2.279,1
4,6
0,0
241,8
284, 1
-42,3
123,1
27,0
0,0
0,0
0,0
21,5
56,6
9,7
4.607,2
0,0
3,3
0,0
274,1
0,0
0,0

o.o
25,2
0,0

IV.3.20.1.23 Sudene

!V.4.1 Discridanárias Executiva

-. /~

Oistri1nir:1ação

711

º·º

386,8
-125,8
0,0
127,9
471,3
2.684,8
0,0
116.657,0
111.227,0
10.802,4
1.470,0
0,0
100.414,0
49.745,9
17.240,6

14.381,4
19.046,1
10,7
5.430,0
844,S
3.605,0
980,5

1.944,9
144.034,6
4.648,5
99.599,3
27.428,5
8.390,3

T ESOURON ACIONAL
Difél'éliÇà
Vát1ação 1%}
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17
14.134,4
2,2%
7.337,4
2,7%
7.054,2
3,3%
B,9%
591,9
283,2
0,5%
124,6
6,8%
1.072,8
0,8%
-1.029,9
-18,1%
-3.324,6
-3,2%
-2.042,9
·6,9%
-314,8
·3,6%

19.038,2

·1.728,1

·8,3%

2.220,7
85,1

163,0
-12,9

-13,2%

0,0
0,0
300,0
28.388,6
528,4
2.590,5
177,9
7.923,9
0,0
0,0
327,6
8.168,8
691,4
0,0
969,5
0,0
0,0
13.018,7
7.394,4
7.381,4
652,3
882,6
182,2
38,3
·16,4
160,3
1.600,6
1.602,7
-2,1
0,0
324,4
376,6
·52,2
308,7
16,7
0,0
0,0
0,0
71,7
49,7
5,6
2.909,6
0,0
3,5
0,0
384,S
0,0
0,0
0,0
23,6
0,0
-34,4
70,0
-57,0
0,0
140,9
450,9
1.542,7
0,0
125.705,8
119.699,9
9.310,1
1.084,3
114,8
110.262,8
54.516,2
16,946,0
13.602,5
25.198,1
12,2
6.005,8
870,1
4.161,9
973,9

0,0
0,0
-1,7
451,0
·25,6
299,8
·268,7
·730,9
·97,8
-34,4
-28,0
287,6
-68,0
0,0
-50,6
0,0
0,0
2.909,6
-2.787,2
-2.539,2
·S66,6
-361,1
397,5
-4,6
278,7
123,3
-683,1
-676,4

7,9%

·0,6%
1,6%
·4,6%
13,1%
-60,2%
-8,4%
-100,0%
-100,0%
-7,9%
3,6%
·9,0%
·5,0%

28,8%

·27,4%
·25,6%
-46,5%
-29,0%
·10,6%
-94,4%
333,6%

-29,9%
-29,7%

-6,7

0,0
82,6
92,5
·9,9

185,6
·10,3
0,0
0,0
0,0
S0,3
·6,9
-4,2
-1.697,6
0,0
0,1
0,0

34,2%
32,6%
23,3%
lSô,7%
·38,1%

234,4%
-12,2%
•42,8%
·36,8%

4,1%

110,4

º·º

0,0
0,0
-1,6
0,0
-34,4
-316,8
68,8
0,0
13,0
-20,4
-1.142,1
0,0
9.048,7
8.472,9
-1.492,3
-385,7
114,B
9.848,9
4.770,3
-294,6
-778,8
6.152,0
1,6
575,8
25,5
556,9
-6,6

-6,3%

-81,9%
-54,7%
10,2%
-4,3%

-42,5%
1,8%

7,6%
-13,8%
·26,2%
9,8%
9,6%

-1,7%
-S,4%
32,3%
14,6%
10,6%
3,0%
15,4%
-0,7%
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Tabela 5.1. Investimento do Governo Federal por Órgão
R.$ Milhões - a Preços Correntes

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1/

21 Novembro 2018

•Brasil• Acumulado no Ano

Câmara dos Deputados

f...
i,:, \ TESOURONACIONAL

/"1. .

130,3

6,8

2, 1

2,0

9,7

118,7

17,6

2,7

2,6

4,8

7,4

Senado Federal

30, l

6,5

1,2

1,2

5,1

6,3

49,6

10,1

3,4

3,3

5,8

9,1

Tribunal de Contas da União

61,6

6,4

1,6

1,6

36,9

38,S

22,4

15,8

1,2

1,2

5,8

Supremo Tribunal Federal
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal
Justiça Militar

26.5

4,0

u

2,1

7,7

0,5

2,6

41,4

6,4

0,7

0,7

9,1

7,0
9,8

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

30.2

2,9

0,3

0,3

3,4

3,7

33,5

5,8

1,4

1,3

6,4

7,8

472,9

962,4

935,4

935,2

69,8

1.005,0

294,6

852,8

830,5

830,S

115,4

945,9

6,9

0,3

0,1

0, 1

0,4

0,5

9,1

0,8

0,1

0,1

1,1

1,2

Justiça Eleitoral

S05,1

24,7

4,4

4,0

29,2

33,1

470,2

151,8

10,8

10,S

38,6

49,1

Justiça do Trabalho

649,4

99, 1

19,5

19,4

58,6

78,0

705,9

296,6

193,4

192,3

156,4

348,7

Justiça do Trabalho do Distrito Federal e dos Territórios

127.7

1,9

0, 1

0,1

8,2

8,3

25,l

5,8

0,2

0,2

19,5

19,8

Conselho Nacional de Justiça

46.0

0,3

0,2

0,2

1,2

1,4

49,9

0,1

0,1

Presidência da RepUblica ' 1

1.218,6

109,9

6,0

5,3

100,7

106,0

1.461,7

189,3

24,4

22,1

196,0

218,1

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

1.200, 1

153,7

104,5

104,5

78,0

182,S

625,5

231,0

207,2

207,2

68,3

275,5

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência e Tecno!ogía

1.058,4
1.292.1

167,0
260,9

0,2

0,2

193,0

169,0

156,9
164,5

157,1
333,6

1.091,3

0,6

487,4

0,1

7,1

4,8

420,8

0,2

425,6

336,3

227,5

198,S

164,2

362,7

Ministêrio da Fazenda

1.905.0

141,4

65,2

65,1

239,0

304,1

1.140,2

927,7

841,1

839,8

161,9

1.001,7

Ministério da Educação

6.414,7

696,8

238,1

191,S

1.608,4

1.799,9

4.S40,0

1.059,4

283,3

249,8

1.480,5

1.730,3

Ministério do Desenvolvimento, !ndUstria e Comérclo Exterior
Defensoria Pública da União
Ministério da Justiça
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Previdência Social
Ministério PUblico da União
Minlstério das Relações Exteriores
Ministério da Saúde
Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU
Ministério do Trabalho e Emprego
Minístério dos Transportes
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Ministério das Comunicações

711,1

3,9

1,1

1,1

30,8

6,5

4,4

4,4

6,1

10,5

7,0

2,5

0,1

0,1

5,1

5,2

1.482,6

71,0

3,5

3,4

431,7

435,2

1.338,0

150,1

9,3

9,1

603,9

613,0

73,8

5,3

2,0

2,0

13,4

15,4

79,8

12,7

5,4

5,2

20,9

26,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

261,2

38,9

12,5

12,S

4,4

65,4

5,5

77,8

72,7

101,0

11,3

43,0

2,0

11,2

2,0

11,2

18,7

68,0

20,8

79,2

35,2

2,8

2,4

2,4

18,2

20,S

39,8

3,6

2,8

2,8

21,4

24,2

7.346,9

S85,9

307,8

295,1

1.384,6

1.679,6

S.430,9

2.021,0

803,4

787,6

3.000,7

3.788,3

14,4

0,2

0,2

0,2

2,5

2,7

13,4

0,0

0,0

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

14.078,8

7. 154,8

2.119,1

1.870,4

2.533,8

4.404,2

10.S41,3

6.520,4

1.920,9

1.904,7

2.320,0

4.224,6

113,l

33,7

0,5

41,4

41,9

0,1

0,1

17,7

17,8

S7,7

17,1

1,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ministério da Cultura

364,7

64,3

2S,O

23,5

26,0

49,6

237,6

122,3

11,9

11,0

S5,8

66,7

Ministério do Meio Ambiente

S78.9

20,9

6,3

6,2

28,0

34,2

85,5

20,5

7,6

6,4

27,7

34,1

0,0

0,0

0,0

0,0

15,7

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério do Esporte

0,0

745,6

277,6

1,0

1,0

97,0

98,0

680,7

517,5

8,9

8,7

126,2

Ministério da Defesa

9.810,5

S.3S3,0

1.134,2

1.119,8

1.469,3

2.589,0

9.510,4

7.256,2

2.384,0

2356,2

1.642,8

3.999,0

Ministério da Integração Nacional

S.064,0

934,3

24S, l

172,3

838,1

1.010,3

4.056,6

1.721,9

261,5

230,9

941,9

1.172,8

433.2

16 1,4

0,1

0,0

113,0

113,0

901,6

720,9

0,0

0,0

209,7

Minlstério do Turismo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Ministério das Cidades
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos
Ministério da Pesca e Agricultura
Conselho Nacional do Ministério Público
Advocacia Geral da União
Minítério dos Direitos Humanos

13S,O

209,7

400, l

27,8

0,9

0,7

72,1

72,8

316,9

120,1

14,6

14,5

88,6

103,0

9.498,4

2.840,0

1.516,S

1.516,4

683,1

2.199,6

6.145,3

4.720,9

583,0

542,9

728,1

1.271,1

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

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,4

0,1

0,1

2,1

2,2

5,1

0,2

0,0

0,0

1,1

1,1

20,8

0,4

0,1

0,1

3,1

3,1

15,1

5,4

0,1

0,0

6,7

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96,8

5,9

3,4

3,4

18,2

21,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Obs.: Dados sujeitos a alteração
1/ Corresponde ao lnvesrimen10 dos Poderes Executivo. legislativo e Judlcl~rlo, conu~mplando 11upo ~ <16.,esa lnves!imcmto (GU0 4) e lnve<s~ Fl~nceifn IGNO S), com e.o:c~lodu despes.;,s financ eiras. Inclui despesas com o fundo de Arrendamento Residencial . FAR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV, conforme MP n!i 516/2012

2/ Despesas pagas correspondem aos valores das ordens bancárias emít id.ls no Siafi apma liquídaçio dos empl!nhrn.. Difere co con<ri:o de •gano eletivo• Matado para as infonn;içõe. dil tabel a l.1 porque esse último corresponde ao valor do saque efetuado na conta única.
3/ Inclui Ordens Bancárias do último dia do ar'IO anterior. com impacto no cai><il r>0 ano0l'rcfe ri!ncia. hdui Ou!ens B;intã1ias do ultimo dia do mCs dcrcfec-Cncia, com impa,;to RO ca ixa do !)efiodo seguin te.

4/ Incorpora os efeitos da perda de efic~cla da Medid a Provisória n~ 598/12 em 03 lle junholle J013

S/ Inclui Gabinete da Presidência, Vke·G~blnete da Pre1id!mcia e AdvocilCiaGerat da Unifo.
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Tabela 6.1. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central 11 - Brasil - Mensal
R$ Milhões - a Preços Correntes
2017

Discríminação
1. RECEITAS ORIUNDAS DO BACEN

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 (l · 2)

/)"'
/ \ TESOURONACIONAL

2018

Junho

Maio

9.S09,2
0,0
7.978,7
1.530,5
0,0
0,0

0,0
0,0
9.509,2

13.992,0
5.468,4
7.828,9
694,7
0,0
6.500,0
0,0
6.500,0
7.492,0

713

Diferença

Junho
9.815,3
0,0
9.299,1
516,2
0,0
61.000,0
33.000,0
28.000,0
-51.184,7

Variação (%)
Jun/18

...

Mai/18
·4.176,7
-5.468,4
1.470,2
-178,5
0,0
54.500,0
33.000,0
21.500,0
-58.676,7

-32,0%

-100,0%
18,8%
-25,7%
838,5%

330,8%

306,1
0,0
1.320,4
-1.014,3
0,0
61.000,0
33.000,0
28.000,0
-60.693,9

3,2%

16,5%

·66,3%

Obs.: Dados sujeitos a alteração.
1/ Valores apurados pelo 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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Tabela 6.2. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central 11 - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - a Preços Correntes

2017
Discriminaçãó
1. RECEITAS ORIUNDAS DO BACEN
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 (1 - 2)

.Âf-...
/? \

2018

Jan•Jun

TESOURONACIONAL

Diferença
Variação (%)
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17

JancJun

91.829,8

132.594,7

24.192,7
52.210,3

65.084,6
47.134,6

7.477,6
7.949,2
142.109,8
123.352,9
18.757,0
-50.280,0

5.419,6
14.955,8
175.955,8
111.955,8
64.000,0
-43.361,1

40.764,9
40.892,0

44,4%

-5.075,7

-9,7%

-2.058,0
7.006,6
33.846,0
·11.397,1
45.243,0
6.918,9

-27,5%
23,8%
-9,2%

241,2%
-13,8%

Obs.: Dados sujeitos a alteração.
1/ Valores apurados pelo 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 08' s.
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Tabela 7.1. Dívida líquida do Tesouro Nacional - Brasil - Mensal

1t

R$ Milhões - a Preços Correntes

Dlscnrmhação
1. DÍVIDA INTERNA LIQUIDA

Dívida Interna
DPMFi ~m Poder do Público 11
LFT
LTN
NTN-B
NTN-C
NTN-F
Dívida Securitizada
Demais Títulos em Poder do Público
DPMFi em Poder do Banco Central
LFT

LTN
Demais Títulos na Carteira do BCB
(-) Aplicações em Titulas Públicos
Demais Obrigações Internas
Haveres Internos
Disponibilidades Internas
Haveres junto aos Governos Regionais
Bônus Renegociados
Haveres Originários do Proef (MP 2.196/01)
Cessão de Créditos Bacen (MP 2.179/01)
Reneg. de Dívidas junto aos Gov. Regionais (lei 7.976/89)
Reneg. de Dívidas junto aos Gov. Regionais (lei 8.727/93)
Renegociação de Dívidas Estaduais (Lei 9.496/97)
Renegociação de Dívidas Municipais (MP 2.185/01)
Antecipação de Roya!ties
Demais Haveres junto aos Governos Regionais
Haveres da Administração Indireta
Fundo de Amparo ao Trabalhador {FAT)
Fundos Constitucionais Regionais
Fundos Diversos
Haveres Administrados pela STN
Haveres de Órgãos, Entidades e Empresas Extintas
Haveres de Operações Estruturadas
Haveres Originários de Privatizações
Haveres de Legislação Específica
Demais Haveres Administrados pela STN
2. DÍVIDA EXTERNA LÍQUIDA

Divida Externa
Divido Mobiliória
Euro
Global U5$
Global BRL
Demais Títulos Externos
Divida Contratual
Organismos Multilaterais
Credores Privados e Ag. Governamentais
Haveres Externos
Dlsp. de Fundos; Autarquias e Fundações
3. Dí\/lOA LÍQUIDA 00 TESOURO NACIONAL (1+2)

4. DIVIDA LÍQUIDA 00 TESOURO NACIONAL/PIB 2/

1
l

2017

!

j

Junho

!

Diferença

2018

j

I

!

Jlin/18
Mài/lB

TESOURONACIONAL
Vanação (%)

Diferença

Vanação (%)

'

!

Jun/18
Jun/l7

Maio

Junho

2.119.811,9
4.804.221,1
3.133.654,2
1.025.638,1
812.458,7
907.411,5
84.448,1
354.812,7
7.993,6
40.891,5
1.601.721,6
492.362,1

2.S24.057,1
5.297.101,2
3.573.747,7
1.181.567,3
879.292,0
985.394,4
75.175,1
398.487,9
5.945,3
46.885,7
1.153,442,0
578.828,6

2.558.356,2
5,347.404,1
3.607.308,5
1.207.229,2
883.838,4
992.623,4
78.208,1
392.545,5
5.349,7
47.513,3
1.769,54B,6
581.839,5

34.299,0
50.302,9
33.560,B
25.661,9
4.546,4
7.229,1
2.032,9
-5.941,4
~595,6
627,6
16,106,6
3.011,0

399.028,9

430.258,1

434.219,6

3.961,5

0,9%

35.190,6

8,8%

710.330,5
-38.240,1
7.085,5
2.684.409,3
1.020.571;6
558.634,0
5.124,3
585,6
16.456,6
0,0
9.985,5
491.814,1
32.359,3
2.294,8
13,8
516.951,8
234.824,6
122.112,2
160.015,1
588.251,9
198,9
20.639,7
0,0
543.223,3
24.190,0
122.786,6
123.992,9
112.421,3
3.790,0
97.809,2
10.822,1
0,0
11.571,6
3.702,8
7.868,9
1.206,2
1.206,2
2.242.598,5
35,1%

744.355,4

753.489,5
-33.981,9
4.528,9
2.789.047,9
1.119.344,3
586.892,9
5.922,7
507,3
19.074,4

9.134,1
644,5
-9,0
16.003,8
4.714,5
1.886,2
210,3
-6,6
731,9

1,2%
-1,9¾
-0,2%
0,6%
0,4'6
0,3'6
3,7%
-1,3%
4,0%

43.159,0
4.258,2
~2.556,5
104.638,6
98.772,1
28.258,9
798,4
-78,3
2.617,8

6,1%
-11,1¾
-36,1'6
3,9%
9,7%
5,1%
15,6%
-13,4%
15,9%

-2,3%
0,2%
0,6%
0,1%
-12,5%
1,3'6
1,3%
0,9%
1,5%
0,5¾
0,5%
2,7%

-701,4
27.319,2
-672,2
-1.022,7
-1,8
29.634,4
20.872,5
12.788,8
-4.026,8
-52.027,4
-180,4
-3.189,1

0,4%
0,3%
3,1%
2,7%
3,4%
3,5%
3,6%
0,8%

-47.720,1
·937,9
23.669,1
22.796,2
20.872,9
734,6
20.149,9
-11,S

-8,8%
-3,9%
19,3%
18,4%
18,6%
19,4%
20,6%
-0,1%

0,0
l.923,2
138,1
1.785,1
-872,9
-ll72,9
462:213,4
5,34%

16,6"
3,7%
22,7%
-72,4%
-72,4'6
20,6%
15,2%

-34.626,5
4.538,0

2.773.044,1
1.114.629,9
585.006,7
5.712,5
513,9
18.342,5
0,0
9.504,8
518.155,0
31.493,5
1.271,0
13,7
539,777,6
252.404,6
133.762,0
153.610,9
533.629,9
18,4
16.991,8
0,0
493.443,2
23.176,5
142.053,2
142.967,1
128.959,9
4.371,3
113.864,8
10.723,8
0,0
14.001,2
3.769,8
10.237,4
914,0
914,0
2.666.110,3
40,0%

0,0

0,0

9.284,1
519.133,3
31.687,1
1.272,1
12,0
546.586,1
255.697,0
134.901,0
155.988,2
536.224,5
18,5
17.450,7

-220,7
978,3
193,6

0,0

495.503,2
23.252,1
146.455,7
146.789,1
133.294,2
4.524,6
117.959,1
10.810,5
0,0
13.494,9
3.840,9
9.654,0
333,4
333,4
2.704.811,9
40,4%

1,2
-1,7
6.808,6
3.292,4
1.138,9
2.377,3
2.594,5
0,1
458,8
0,0
2.060,0
75,6
4.402,6
3.821,9
4.334,3
153,3
4.094,3
86,7
0,0
-512,3
71,1
-583,4
-580,6
-510,6
38.701,6
0,4%

1,4%
0,9%
0,9¾
2,2%
0,5%
0,7%
2,7%
~1,5%
-10,0%
1,3%
0,9%
0,5%

715

438,544,3
543.183,0
373.654,3
181.S91,1
71.379,7
85.211,8
·6.240,0
37.733,8
-2.643,8
-1,0
167.827,0
89.477,4

20,7%

11,3%
11,6"
17,7%
8,8%
9,4%
-7,4%
10,6%
-33,1%
16,2%
10,5%
18,2%

0,0

-7,0%
5,6%
-2,1%
-44,6%
-13,2%
5,1"
8,9%
10,5%
-2,5%
-8,8"
-90,7%
-15,5%

0,0

-3,7%
1,9%
-5,7%
-63,5%

-63,5"
1,5%
1,0%

Obs.: Oadt1s sujeitas a alteraçJa.

l/ Inclui tltulos da diulda secur\1!uda e TOA.
2/ Pl8 valor tom:nte , acumul ado em 12 meses.
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Tabela 8.1. Receita Administrada pela RFB - Va lores Brutos - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores Correntes

-

Discriminação
1.1

Receita Administrada pela RFB
1.1.l Imposto de Importação
1.1.2 !PI
1.1.2.1 !PI - Fumo
1.1.2.2 !PI - Bebidas
1.1.2.3 IPI - Automóveis

Maio

67.759,3
2.707,1
4.013,9
446,1
235,4

M.

1.1.2.4 IP! - Vinculado a importação
1.1.2.5 !PI - 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 COFIN5
1.1.6 Pl5/PA5EP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustíveis
1.1.10 Outras
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/'}'t
2018

362,8
1.147,7
1.821,9
30.113,0
2.688,7
6.125,0
21.299,3
8.411,6
10.328,8
1.716,2

842,7
2.921,0
17.391,5
4.606,1
3.609,6
0,0
457,7
1.939,3

68.286,3
3.214,8
4.238,0
413,0
136,8
388,9
1.378,7
1.920,7
26.163,2
3.322,4
7.480,1
15.360,7
9.454,4
2.988,3
1.949,3
968,8
2.796,2
19.661,6
5.150,4
4.113,9
0,0
446,2
2.502,0

Diferença
Junho

TESOURONACIONAL

Variação (%)

Jun/18
Maí/18
4.702,6

6,9%

3.587,7

372,9

4.194,6
335,3
187,4
338,6

-43,4
-77,8
50,6
-50,3

11,6%
-1,0%

20.027,5
9.089,9
7.770,6

2.188,2
978,8
3.227,8
19.854,3
5.279,0
4.054,5
0,0
368,5
2.385,7

Variação i%J

Jun/18
Jun/17

72.988,9

1.630,0
1.703,4
30.036,8
3.026,7
6.982,6

Oiterença

-18,8%
37,0%

5.229,6
880,6
180,7
-110,8
-47,9

7,7%

32,5%
4,5%

-24,8%
-20,4%

-12,9%

-24,2

-6,7%

251,3

18,2%

482,2

42,0%

-217,3

-11,3%

-118,5

3.873,6
0,2
-497,5

14,8%
-8,9%

4.666,8
-364,5
4.782,3
239,0
10,1
431,6
192,7
128,6
-59,4
0,0
-77,8
-116,3

30,4%
-3,9%
160,0%
12,3%
1,0%

-17,4%

-76,2
338,0
857,6
-1.271,8
678,3
-2.558,2
472,0
136,2
306,8
2.462,8
672,9
444,9
0,0
-89,2

-19,5%

-4,6%

446,4

23,0%

-6,7%

15,4%
1,0%
2,5%

-1,4%

-6,5%
-0,3%
12,6%
14,0%

-6,0%
8,1%
-24,8%

27,5%
16,2%
10,5%
14,2%

14,6%
12,3%
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Tabela 8.2. Receita Administrada pela RFB · Valores Brutos - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores Correntes

Discriminação
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 1PI - 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
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....

Diferença

Variação {%)

Jan-Jun/18
Jan-Jun/17

427.156,7

476.850,1

49.693,3

11,6%

15.069,9
22.569,4
2.459,1
1.414,4
1.988,1
6.363,7
10.344,1
188.201,8
19.007,6
64.723,8
104.470,5
56.081,7
29.987,1
13.156,1
5.245,5
17.099,4
103.049,8
28.056,2
38.194,4
0,0
2.828,1
12.087,6

19.220,5
25.798,9
2.589,3
1.286,6
2.195,2
8.186,0
11.541,8
197.369,6
19.402,1
71.085,8
106.881,8
60.445,8
25.891,2
14.713,9
5.830,9
17.732,0
120.070,8
32.131,5
40.491,8
0,0
2.537,0
21.497,9

4.150,6
3.229,5
130,2
-127,8
207,1
1.822,2
1.197,7
9.167,8
394,5
6.362,0
2.411,3
4.364,1
-4.096,0
1.557,8
585,4
632,6
17.021,1
4.075,3
2.297,4
0,0
-291,2
9.410,2

27,5%
14,3%
5,3%
-9,0%
10,4%
28,6%
11,6%
4,9%
2,1%
9,8%

2,3%
7,8%

-13,7%

11,8%
11,2%

3,7%
16,5%
14,5%
6,0%
-10,3%
77,9%
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Tabela 9.1. Transferências e despesas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de "valor pago" - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores Correntes
1

I

Oiscriminação

2017
J h

M

18.526,7

15.424,0

!.2 Fundos Constitucionais
!.2.1 Repasse Total
1.2.2 Superávit dos Fundos
l.3 Contribuição do Salário Educação
1.4 Compensações Financeiras
1.5 CIDE - Combustíveis
1.6 Demais
1.6.1 Concessão de Recursos Florestais
1.6.2 Concurso de Prognóstico
1.6.3 IOF Ouro
1.6.4 ITR
1.6.5 Taxa de ocupação, foro e laudêmio
li. DESPESA TOTAL
11.1 Benefícios Previdenciários
11.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
ll.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural
11.1.3 Benefícios Previdenciários Sentenças e precatôrios
11.2 Pessoal e Encargos Sociais
ll.2.1 Ativo Civil
l!.2.2 Ativo Militar
11.2.3 Aposentadorias e pensões civis
11.2.4 Reformas e pensões militares
ll.2.5 Outros
11.3 Outras Despesas Obrigatórias
H.3.1 Abono e seguro desemprego
ll.3.2 Anistiados
ll.3.3 Apoio Fin. Municípios/ Estados
11.3.4 Auxílio CDE
!1.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
H.3.6 Benefícios de Prestação Continuada da LOA5/RMV
U.3.7 Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
11.3.8 Créditos Extraordinários
11.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
11.3.10 Despesas custeadas com Convênios/Doações
ll.3.11 Fabricação de Cédulas e Moedas
11.3.12 FUNDES {Complem. União)
11.3.13 Fundo Constitucional DF
11.3.14 Legislativo, Judiciário, MPU e DPU
!1.3.15 Lei Kandir (LC n;, 87/96 e 102/00)
ll.3.16 Reserva de Contingência
ll.3.17 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
11.3.18 Sentenças Judiciais e Precatórios OCC
l!.3.19 Subsídios, Subvenções e Proagro
11.3.19.1 Equalização de custeio agropecuário
11.3.19.2 Equalização de invest. ru ral e agroindustria l
11.3.19.3 Equalização Emp réstimo do Governo Federal
11.3.19.4 Equalização Aquisições do Governo Federa l
11.3.19.S Garantia à Sustentação de Preços
11.3.19.6 Pronaf
11.3.19.7 Proex
ll. 3.19.8 Programa especial de saneamento· de ativos (PESA)
11.3.19.9 Álcool
il.3.19.10 Fundo da terra/ INCRA
11.3. 19.11 Funcafé
11.3. 19.12 Revitaliza
11.3.19.13 Programa de Sustentação ao Investimento . PSI
11.3.19.14 Operações de crédito destinadas a Pessoas com deficiência {EQPco:
11.3.19.15 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
11 .3.19.16 Subv. Parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de ltaipu
ll .3.19.17 Equalização dos Fundos FOA/FONE/FOCO
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 ANEE L
ll.3 .22 Impacto Primário do FIES
ll .3.23 Financiamento de Campanha Eleitoral
li.ti Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo
11.4.1 Obrigatórias
11.4.2 Oiscricionárias

IM4ui•ihi,1·1·
Ili. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS PARA O RESUl TAOO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (1+11;
IV. DESPESAS NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CALCULO 00 TETO DA EC 95/2016 (§ 62
IV.1 Transferências constitucionais (Inciso l do§ 6!i!)
IV.1.1 FPM / FPE / IPI-EE
IV.1.2 Contribuição do Salário Educação
IV.1.3 Compensações Financeiras
IV.1.4 CIDE- Combustíveis
IV.1.5 Demais
/OFOum
ITR
FUNDEB (Complem. União)
Fundo Constitucional DF - FCDF

1.052,2

º·º
27,6
0,0
13,1
1,4

13,1

0,0
112.716,S

42.875,S
33.020,0
9.053,0
802,6
28.014,7
11.549,2
2.634,7

8.661,5
4.943,3
225,9
21.701,3
3.219,9
17,9
0,0
0,0
48,0
4.503,2
408,2

61,7
1.238,6
30,4
76,6
919,0
117,4
1.006,2
162,5
0,0
0,0
8.435,7
205,9

11,7
2,6
0,0

24,1
24,5
14,3

•17,9
5,9
0,0
·12,7
6,7
0,0
2,5
0,0
103,0
0,0

º·º

0,0

0,0
41,2
0,0
20,8
69,7
1.159,6
0,0
20.125,0
10.754,2
9.370,8
131.243,2
19.539,6
19.352,5
15.424,0
927,1
1.052,2
0,0
1.949,2
1,4
13,1

FCDF- DCC
FCDF - Pessoal

!V.2 Créditos extraordinários (Inciso li do§ 5;,)
d/q Impacto Primário do FIES
IV.3 Despesas não recorrentes da Justiça eleitoral com a realização de eleições (Inciso Ili do§ 62;
IV.3.1 Pleitos Eleitorais- OCC
IV.3.2 Pleitos Eleitorais - Pessoal
IV.4 Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes (Inciso IV do§ 6;,·
V. TOTAL OAS DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC95/2016 (HI ~ IV'.
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1,095,7
1.357,3
-261,6
927,1

919,0
1.015,7
117,4
898,3
61,7
0,0
9,5
9,2
0,2
116,0
111.703,6

I

h
un o

J

aio

un o

L TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
1.1 f PM / f PE /IPI-EE

/: \
201S

24.844,8
18.350,9
717,4
1.210,8
-493,4
952,2
4.807,2

0,0
17,0
0,0
9,1
1,0
7,0
0,0
102.887,2
45.427,8
35.184,3
9.298,3

945,2
22.523,9
9.997,9
2.183,6
6.397,1
3.692,9

252,5
13.148,3
3.285,4
12,5
0,0
0,0
52,7
4.682,3
879,5
42,5
865,2
24,0
77,3

963,9
115,3
1.099,9
159,2

o.o

o.o
155,4
35,6
7,2
0,4
0,0
·31,6
29,1
3,8
65,8
19,6
0,0
1,1

-4.087,5
-1.092,8
122,6
50,2
72,4
9,8
-3.128,5

º·º
18,3

o,o

0,0
0,0
1,0
17,3
0,0
111.652,6
45.2i2,8
34.916,7
9.326,6
969,5
29.095,5
11.841,4
2.811,6
8.886,6
5.441,2
114,6
12.832,2
3.240,1
17,7
0,0
0,0
53,5
4.714,0
428,1
29,4
1.160,4
14,3
65,0
963,9
122,9
1.010,8
159,2
0,0
0,0
156,2
343,1
6,1
15,3
0,0
-28,2
34,2
18,5

18.350,9
952,2
4.807,2
0,0
2.000,5
1,0
7,0
963,9
1.028,7

115,3
913,4
42,5
0,0
14,2
13,S
0,6
75,0

101.489,4

-100,0%
4,2%
148,1%

8,5%
-0,5%

-0,8%

0,3%
2,6%
29,2%
18,4%
28,8%
38,9%
47,3%
-54,6%

·2,4%
·1,4%
41,6%

1,6%
0,7%
·51,3%
·30,7%

34,1%
-40,4%
-15,9%
0,0%
6,6%
·8,1%
0,0%

0,5%
863,3%
-15,4%

-10,9%

2.230,6
1.834,1

-255,7
-96,3
-159,4
34,9
626,6

0,0
-9,3
-13,1
-0,3
4,2
0,0
-1.063,9
2.337,3
1.896,7
273,7
166,9
1.080,8
292,2
176,9
225,1
497,9
-111,3
-8.869,2
20,1
-0,2
0,0
0,0
5,5
210,8
19,9
-32,2
-78,2
-16,1
-11,6
45,0
5,5
4,7
-3,3
0,0
0,0
-8.279,5
137,3
-5,7
12,7
0,0
·52,3
9,8

12,0%
11,9%
-23,3%
-7,1%
60,9%
3,8%
59,5%
-33,6%
-100,0%
-24,6%
31,7%

-0,9%
5,5%
5,7%
3,0%
20,8%
3,9%
2,5%
6,7%
2,6%
10,1%
-49,3%
-40,9%

0,6%
-0,9%

11,5%
4,7%
4,9%
-52,3%
-6,3%

-53,0%
-15,2%
4,9%
4,6%

0,5%
-2,1%

-98,1%

66,7%
-48,4%

481,3%

17,8%

4,1

-53,5

·81,3%

86,9

67,3

343,3%

o.o

0,0
19,7
0,6
0,0
·10,5

30,2
81,0
0,0
33,5

14,6%

-1,7

·25,0%

-87,4%

0,0
-1,0

•40,3%

1,5

26.242,6
26.110,9

3,4

7,5%

Variação(%)
Jun/18
Jun/l1

12,3

o.o

127.732,0

0,0
0,0
0,8
307,5
-1,1
14,9
0,0

-16,5%
-6,0%
17,1%
4,1%
-14,7%
1,0%
-65,1%

Diferença

381,6%

o.o

18,2
139,l
540,3
0,0
21.787,2
12.247,6
9.539,6

o.o

.
1

TESOURONACIONAL

5,2

12,0

o.o

1,3
0,0
-9,1
0,0
10,3
0,0
8.765,ii
-215,0
-267,6
28,3
24,3
6.571,6
1.843,6
628,0
2.489,5
1.748,3
-137,9
·316,1
-45,3
5,2
0,0
0,0
0,8
31,7
-451,4
-13,0
295,3
-9,7
-12,3
0,0
7,6
·89,0

f

14,6

20,8
5,0

0,0
0,0
·23,S
0,0
· S2,6

Variação(¾)
Jun/18
M<n/lS

20.757,3
17.258,2
840,0
1.261,0
-420,9
962,0
1.678,8

4,4

o.o
o.o

Diferença

o.o

o.o

o.o

100,0
0,0
0,9

100,0

·3,0
0,0
0,9
·0,1
70,0

0,0
0,9
23,4
70,0
52,6

·0,1

70,0

o.o
0,0
18,9

o.o
334,6

0,0
24.512,1
10.046,1
14.466,1
132.409,9
22.016,4
21.913,7
17.258,2
962,0
1.678,8
0,0
2.014,8
1,0
17,3
963,9
1.032,5
122,9
909,7
29,4
0,0
20,2
17,2
3,0
53,0
110.393,6

·99,4%
·100,0%

-41,2

0,6
-139,l
·20S,8
0,0

3,5%
· 100,0%
-38,1%

·69,7
-825,0

2.725,0

12,5%
-18,0%
51,6%

0,0
4.387,2
·708,1
5.095,3

o.o

·2.201,S
4.926,5
4.677,9
-4.226,2
·4.197,2
-1.092,8
9,8
-3.128,5
0,0
14,2
0,0
10,3
0,0
3,9
7,6
-3,7

-13,0
0,0
6,0
3,7
2,3

-22,0
8.904,1

40,0%

28,8%

·2,9%

726,3%

·100,0%

o.o

3,7%
-16,1%
-16,1%
-6,0%
1,0%
-65,1%

·l,9

1.166,8
2.476,8
2.561,2
1.834,1

34,9
626,6
0,0

·9,3%
-100,0%
-71,1%
21,8%
-6,6%
54,4%

0,9%
12,7%
13,2%
11,9%
3,8%
59,5%

0,7%
4,2%

65,6
-0,3

3,4%
-24,6%

148,1%
0,0%

4,2
45,0
16,8

31,7%
4,9%
1,7%
4,6%
1,3%

0,4%
6,6%

·0,4%
-30,7%
694,7%
42,2%
27,0%
360,7%
·29,3%
8,8%

5,5
11,4
-32,2
0,0
10,7
8,0
2,7
-63,0
~1.310,0

-52,3%
219,7%
113,5%
86,7%
·54,3%
-1,2%
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Tabela 9.2. Transferências e despesas primárias do Governo Central apuradas pelo critério de 11 valor pago 11 - Brasil - Acumulado no ano
R$ Milhões - Valores Correntes

o,scnmináção

1. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
1.1 FPM / FPE / IPI-EE
1.2 Fundos Constitucionais
1.2.1 Repasse Total
!.2.2 Superávit dos Fundos
1.3 Contribuição do Salário Educação
l.4 Compensações Financeiras
1.5 CIDE - Combustíveis
1.6 Demais
1.6.1 Concessão de Recursos Florestais
!.6.2 Concurso de Prognóstico
1.6.3 IOF Ouro
1.6.4 ITR
L6.5 Taxa de ocupação, foro e laudêmio
li. DESPESA TOTAL
11.1 Benefícios Previdenciários
11.1.1 Benefícios Previdenciários- Urbano
11.1.2 Benefícios Previdenciários- Rural
11.1.3 Benefícios Previdenciários- Sentenças e precatórios
11.2 Pessoal e Encargos Sociais
H.2.1 Ativo Civil
l!.2.2 Ativo Militar
11.2.3 Aposentadorias e pensões civis
11.2.4 Reformas e pensões militares
11.2.5 Outros
11.3 Outras Despesas Obrigatórias
11.3.1 Abono e seguro desemprego
11.3.2 Anistiados
!1.3.3 Apoio Fin. Municípios/ Estados
H.3.4 Auxílio CDE
l!.3.5 Benefícios de Legislação Especial e Indenizações
l!.3.6 Beneficias de Prestação Continuada da lOAS/RMV
11.3.7 Complemento do FGTS {lC nº 110/01)
11.3.8 Créditos Extraordinários
11.3.9 Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha
ll.3.10 Despesas custeadas com Convênios/Doações
11.3.11 Fabricação de Cédulas e Moedas
11.3.12 FUNDES (Complem. União)
!1.3.13 Fundo Constitucional DF
!1.3.14 legislativo, Judiciário, MPU e DPU
ll.3.15 lei Kandir {lC nº 87 /96 e 102/DO)
ll.3.16 Reserva de Contingência
11 .3.17 Ressare. Est/Mun. Comb. Fósseis
11.3,18. Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
11 .3.19 Subsídios, Subvenções e Proagro
11.3.19.1 Equalização de custeio agropecuário
11.3.19.2 Equalização de invest. rural e agroindustri al
11.3.19.3 Equalização Empréstimo do Governo Federal
11.3.19.4 Equalização Aquisições do Governo Federal
11.3.19.S Ga rantia à Su stentação de Preços
11.3.19.6 Pronaf
11.3.19.7 Proex
11.3.19.8 Programa especial de sa neamento de ativos (PESA)
11.3.19.9 Álcool
11.3.19.10 Fundo da terra/ INCRA
11.3.19.11 Funca fé
11.3.19.12 Revitaliza
U.3.19.13 Programa de Sustentação ao Investimento• PSI
lt .3.19.14 Operações de crédit o destinadas a Pessoas com deficiência (EQPCD)
11 .3 .19.15 Fundo Setorial Audiovisual (FSA)
ll.3.19 .16 Subv. Parcia l à Rem uneração por Cessão de Ene rgia Elé trica de ltaipu
11 .3.19.17 Equa llzação dos Fundos FOA/FDNE/FDCO
11.3.19.18 Receit as 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 Tra nsferências Multas ANEEl
11.3.22 Impacto Primário do FIES
11.3.23 Financiamento de Campanha Eleit oral
11.4 Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo
11.4.1 Obrigatórias
11.4.2 Discricionárias

1

2017

I

1
1

J
an:Jut'I

1

1

1

2018

'

Jan•Jun

I

1

129.475,9
102.408,9
4.123,5
6.790,9
-2.667,4
6.534,5
15.330,1
797,4
281,4
0,0
57,9
6,1
127,4
90,0
640.816,0
273.534,7
208.779,5
55.721,6
9.033,6
145.582,2
63.091,6
13.681,7
40.655,8
23.760,3
4.392,8
104.049,0
26.981,4
89,2
0,0
0,0
308,9
28.023,0
2.559,3
214,4
7.806,3
116,1
323,2
8.031,1
681,0
5.881,6
955,0
0,0
0,0
12.781,7
7.227,0
637,9
863,1
37,5
-16,8
158,1
1.565,4
318,7
304,1
16,3
62,9
48,9
S,4
2.844,2
3.4
375,2

116.340,2
93.931,2
3.824,4
5.923,7
-2.099,3
6.318,6
11.127,2
829,9
308,8
0,0
68,5
8,1
139,6
92,6
608.743,9
258.703,0
196.530,9
54.060,2
8.112,0
140.236,3
61.398,1
12.894,8
38.957,8
21.627,1
5.358,5
103.788,0
28.149,3
98,7
0,0
0,0
292,1
26.777,7
2.191,4
557,1
8.275,3
204,S
340,4
7.523,S
640,6
5.162,4
975,0
0,0
0,0
9.675,9
9.786,S
1.158,9
1.182,0
40,8
-281,8
35,4
2.171,1
230,1
117,8
25,6
20,8
53,0
5,8
4.378,4
3,2
372,0

º·º
º·º
369,5

23,9

·120,0

o.o

TESOURONACIONAL
01ferença

Variação{%)
Jun/18
Mà1/l8

13.135,7
8.477,7
299,1
867,2
-568,1
215,9
4.202,9
-32,4
-27,4
0,0
-10,6
-2,0
-12,3
-2,6
32.072,1
14.831,6
12.248,6
1.661,4
921,6
5.345,9
1.693,6
786,8
1.697,9
2:133,2
-965,7
261,0
-1.167,9
-9,5
0,0
0,0
16,7
1.245,3
367,9
-342,7
-469,0
-88,4
-17,2
507,6
40,4
719,2
-20,0
0,0
0,0
3.10S,8
-2.S59,5
-521,0
-318,9
-3,3
265,0
122,7
-605,8
88,6
186,3
-9,3
42,1
·4,2
·0,4
·1.534,3
0,2
3,2

o.o

o.o

23,1
-33,9
70,0
-56,3

·0,9
·33,9
· 299,5
63,7

º·º

139,1
407,S
l.S23,1

123,S
450,6
2.S63,4

º·º

15,6
-43,1
-1 .040,3

11,3%
9,0%
7,8%
14,6%
27,1%
3,4%
37,8%
-3,9%
-8,9%
-15,5%
-24,1%
-8,8%
-2,8%
5,3%
5,7%
6,2%
3,1%
11,4%
3,8%
2,8%
6,1%
4,4%

9,9%
-18,0%
0,3%
-4,1%
-9,6%

5,7%
4,7%
16,8%
-61,5%
-5,7%
-43,2%
-5,1%
6,7%
6,3%
13,9%
-2,1%

32,1%
-26,2%
-45,0%
-27,0%
· 8,1%
-94,0%
346,5%
-27,9%
38,5%
158,2%
-36,4%
202,1%
-7,8%
-6,1%
-35,0%
7,1%
0,9%
-3,6%
-81,1%
-53.1%

12,6%
· 9,6%
-40,6%

o.o

o.o

106.016,6
61.096,4
44.920,1

117.6S0,l
62.841,4
54.808,8

11.633,6
1.74S,O
9.888,6

11,0%

725.084,1
127.707,8
126.136,2
93.931,2
6.318,6
11.127,2
829,9
13.929,3
8,1
139,6
7.523,5
6.258,0
640,6
5.617,4
557,1

770.291,9
140.592,1
139.550,9
102.408,9
6.534,5
15.330,1
797,4
14.479,9
6,1
127,4
8.031,1
6.315,3
681,0
5.634,2
214,4

45.207,8
12.884,3
13.414,6
8.477,7
215,9
4.202,9
-32,4
550,6
-2,0
-12,3
507,6
57,2
40,4
16,8
-342,7

6,2%
10,1%
10,6%
9,0%
3,4%
37,8%
-3,9%
4,0%
-24,1%
-8,8%
6,7%
0,9%
6,3%
0,3%
-61,5%
-20,2%
-9,1%
-2,9%
-49,6%
-19,1%

º·º

719

2,9%
22,0%

Memorando:
Ili. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL (1+11)
IV. DESPESAS NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO DO TETO DA EC 95/20161§ 6')
IV.1 Transferências constitucionais (Inciso Ido§ 62)
IV.1.1 FPM / FPE / IPI-EE
!V.1.2 Contribuição do Salário Educação
!V.1.3 Compensações Financeiras
IV.1.4 CIDE - Combustíveis
IV.1.5 Demais
IOFOuro
ITR
FUNDEB (Complem. União}
Fundo Constitucional DF FCDF
FCOF- OCC
FCDF - Pessoal
!V.2 Créditos extraordinários (Inciso li do§ 62)
d/q Impacto Primário do FIES
!V.3 Despesas não recorrentes da Justiça eleitoral com a realização de eleições {Inciso Ili do§ 6 2 )
IV.3.1 Pleitos Eleitorais - OCC
IV.3.2 Pleitos Eleitorais - Pessoa!
IV.4 Despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes (Inciso IV do§ 62)
V. TOTAL DAS DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016 (111 - IV)
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º·º

º·º

57,1
52,9
4,2
769,7
629.699,8

62,9
54,S
8,3
951,S
S97.376,3

º·º

-5,7
-1,6
-4,1
-181,9
32.323,5

5,4%
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Tabela 9.3. Transferências e despesas primárias do Governo Central, por poder, apuradas pelo critério de "valor pago"
R$ MIihões - Valores Correntes
Discriminação
1. 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
l.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

Brasil - Mensal

~¾f-..

l\

Junho

131.243,2
126.434,6
1.079,6
425,3

127.732,0
123.038,6
893,6
424,7

132.409,9
127.611,1
1.035,5
434,6

4.677,9
4.572,4
142,0

3,7%
3,7%
15,9%

9,9

475,0

325,4
143,5
3.287,6
46,7
112,8

416,7

91,4
40,7
-63,4
3,3
-3,4

2,3%
28,1%

179.4
3.220,0
48,6
91,2
784,4
46,5

TESOURONACIONAL

•

2018
Maio

1/ -

21 Novembro 2018

825.4
37,8
536,8

184,2
3.224,2
50,0
109,4
829,4

3,9

48,4
548,0

10,6
11,2

28.3%
-1,9%

7,0%
-3,0%

0,5%
28,0%

498,4
1.563,7

1.523,7

176,9
10,2
42,6
466,3
460,l
6,2

195,1
9,3
40,5
471,7
465,6
6,2

1.434,3
194,5
10,3
41,2
497,9
492,9
5,0

·89,4
-0, 6
0,9

0,7

10,2%
1,7%

26,2
27,4
·1,1

5.9%
-18,5%

111.703,6
106.907,0
1.079,6
425,2
475,0
179,4
3.208,0
48,6
90,7
784,2
46,4
488,8
1.562,l
176,8
10,2
42,6
466,3
460,1
6,2

101.489,4
96.810,2
893,6
424,7
325,4
143,5
3.273,4
46,7

110.393,6
105.615,0
1.035,S
434,6
416,7
184,2
3.203,9
50,0

8.904,1
8.804,7
142,0

15,9%

112,8
825,4
37,8
522,6
l.523,7
195,1
9,3
40,S

0,0
829,3
0,0
527,8
1.434,3
194,5
10,3
41,2
497,9
492,9
5,0

2,1%
-5,9%
-0,3%

5,6%

1.166,8
1.176,5
-44,1
9,4
-58,3

0,9%
0,9%
-4,1%
2,2%
-12,3%

4,8
4,2
1,3
18,2
-1,0

20,0%
5,7%

1,9
49,6

4,1%
9,9%

2,7%
0,1%
2,7%

-129,4

-8,3%

17,6
0,0
-1,5
31,6
32,8
-1,2

10,0%
0,1%
-3,4%
6,8%
7,1%
-19,6%

-1.310,0
-1.292,0
-44,1
9,4
-58, 3
4,8
-4,1

·4,1%
2,2%
-12,3%

Memorando:

li. DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016
11.1 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.S Justiça Eleitoral
11 .3.6 Justiça do Trabalho
ll.3.7 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
11.3.8 Conselho Nacional de Justiça
11.4. Defensoria Pública da União
11.S Ministério Público da União
11.5.1 Ministério Público da União
11.5.2 Conselho Nacional do Ministério Público
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471,7
465,6

6,2

9,9

91,4
40,7
-69,S
3,3
-112,8
3,8
·37,8
5.2
-89,4

-0,6
0,9
0,7
26,2
27,4
-1,1

8,8%
9,1%
2,3%
28,1%
28,3%
-2,1%
7,0%
-100,0%
0,5%
-100,0%

1,0%
-5,9%
-0,3%
10,2%
1,7%
5,6%
5,9%
-18,5%

1,3
-90,7
45,0
-46,4
39,0
-127,8
17,7
0,0
-1,5
31,6
32,8
-1,2

·1,2%
-1,2%

2,7%
.Q,1%
2,7%
-100,0%
5,7%
-100,0%

8,0%
-8, 2%
10,0%
0,1%
-3,4%
6,8%
7,1%
-19,6%
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Tabela 9.4. Transferências e despesas primárias do Governo Central, por poder, apuradas pelo critério de "valor pago" ' 1 - Brasil - Acumulado no ano
R$ Milhões - Valores Correntes

DiscrímiMção

1. 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:
li. DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA F..C 95/2016
11.1 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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Diferença
Variação (%)
Jan-Jun/18
Jan-Jun/17
45.207,8
6,2%
43.323,3
6,2%
2,5%
134,5
99,3
4,0%
34,0
1,8%
1,2
0,1%
8,5%
1.555,3

725.084,1
698.517,2
5.343,0
2.491,3
1.936,1
915,5

770.291,9
741.840,6
5.477,5
2.590,6
1.970,1
916,7

18.220,5

19.775,8

268,7
582,4
4.771,3
223,3
2.955,5
8.234,1
1.128,7
56,4
268,0
2.735,4
2.701,2
34,2

287,7
646,4
5.126,3
234,0
3.223,3
8.984,6
1.214,2
59,3
263,1
2.935,0
2.901,7
33,2

19,0
64,1
355,0
10,7
267,7
750,5
85,5
2,8
-4,9
199,5
200,5
·1,0

7,1%
11,0%
7,4%
4,8%
9,1%
9,1%
7,6%
5,0%
~1,8%
7,3%
7,4%
·2,9%

597.376,3
570.917,9
5.332,3
2.480,7
1.936,1
915,5
18.122,7
268,7
579,8
4.767,2
223,0
2.889,5
8.209,8
1.128,2
56,4
268,0
2.735,4
2.701,2
34,2

629.699,8
601.306,8
5.477,S
2.590,6
1.970,1
916,7
19.717,S
287,7
646,0
5.126,2
234,0
3.166,1
8.984, 1
1.214,2
59,3
263,1
2.935,0
2.901, 7
33,2

32.323,5
30.388,9
145,1
109,9
34,0
1,2
1.594,8
19,0
66,2
359,0
11,0
276,5
774,3
86,0
2,8
·4,9
199,5
200,5
·1,0

5,4%

5,3%
2,7%
4,4%
1,8%
0,1%
8,8%
7,1%

11,4%

7,5%
4,9%
9,6%
9,4%
7,6%
5,0%
-1,8%
7,3%
7,4%
-2,9%
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Em junho de 2018 os repasses aos Fundos de Participação de que trata o art. 159 da Constituição Federal do Brasil
apresentaram decréscimo de -6,4% quando comparados aos repasses efetuados no mês anterior.
As transferências a título de FPE/FPM atingiram o montante de R$ 13,4 bilhões, ante R$ 14,3 bilhões no mês
anterior, já descontada a parcela do FUNDEB.
As informações relativas às transferências constitucionais estão disponíveis para consulta no portal da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN (http://www.tesouro.fazenda.gov.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://www.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais, e em 2-Liberações clique no link "Banco do
Brasil".

Distribuição do FPM/FPE

1■■-■■---·
2017

2018

Variação Nominal

FPM

6;690i7

6.166,9

37.560,1

7.321;5

6.856,3

40,747i0

FPÉ

c,.393,4

5.892;9

35,890,1

6.996i1 ·· 6.5$i ,s

38.93$,o

IPI Exp

277,9

279,4

l.694,8

363,1

398,7

2.244,2

,6,4%

9,8¾

11,2%

8,5%

11,2¾

8,5%

42,7%

32,4%

Obs.: va lores já descontados da parcela referente ao Fundeb {20%). Os valores de dezembro incluem o FPM 1%

Previsto X Realizado

St6%

9,8%

Obs.: os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior.

Estimativa Trimestral

ii'W•t•it

Julho

Agosto

Setembro

FPM

-37,7%

24,0%

-10,0%

FPE

-37,7%

24,0%

-10,0%

IPI - EXP

-19,1%

9,5%

7,0%

Obs. 1: Os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior.
Obs. 2: Os percentuais estimados para julho não consideram o repasse relativo ao FPM 1% {EC 84/2014).
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Gráficos
Valores Acumulados (FPM e FPE)
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Realizados 2018

Média 2013/2017

.., , - Rea li zados 2017

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 21/05/2018 a 20/06/2018, conforme demonstrativo abaixo:

Mi411MIMl:■.a0-Mii4,flMMi4i#iliPMMM■
Transferências - ft$ Milhões

Arrecadação Líquida - R$ Milhões

IP
MAl/32 DEC

3.343,0

15.804,2

19.147,2

JUN/12 DEC

3,293,3

3.446,5

267,4

7.007,2

JUN/12 DEC

818,1

6.992,8

7.810,9

JUN/22 DEC

1.343,5

1.406,0

65,4

2.814,9

JUN/22 DEC

823,2

10.309,0

11.132,3

JUN/32 DEC

1.914,7

2.003,8

65,9

3.984,4

Observações:
•
Arrecadação Líquida= Arrecadação Bruta - Restituições - Incentivos Fiscais;
•

Na arrecadação do IR e do IPI estão computadas as receitas provenientes dos acréscimos legais (juros, multas e recebimentos de dívida ativa);

•

Nas transferências regulares foram deduzidos 20% referentes à retenção para o FUNDEB;

•

Não ocorrência de Depósitos Judiciais.

•

Estão incluídos na arrecadação líquida acima R$15.763.681,77 de IR e R$ 2.843.643,92 de IPI, classificados por estimativa com base na Portaria
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Distribuição de Fundos

R$Mil

ESTADOS

IPHxp

Acre

AC

Alagoas

AL

Amazonas

AM

Amapá

AP

30,0
277.078,6

896,8

110.983,7

197.029,1

1.863,1

27.151,6

224.573,3

649,6

Bahia

BA

630.272,7

607.912,8

17.137,7

Ceará

CE

341.137,4

473.714,8

3.764,0

Distrito Federal

DF

11.816,0

44.919,1

508,8

Espírito Santo

ES

122.525,4

105.275,9

16.150,7

Goiás

GO

251.664,5

189.161,4

9.357,3

Maranhão

MA

288.389,0

468.281,4

4.601,3

Minas Gerais

MG

900.599,0

296.123,6

49.522,7

Mato Grosso do Sul

MS

100.681,5

88.824,6

7.269,7

Mato Grosso

MT

125.217,4

151.280,0

5.568,1

Pará

PA

241.077,6

402.396,9

23.899,1

Paraíba

PB

215.442,1

310.890,4

341,9

Pernambuco

PE

337.608,3

446.492,4

5.617,5

Obs.: valores já deduzidos da retenção para o FUNDES (-20%}.

No Diário Oficial da União do dia 5 de dezembro de 2017, foi publicada a Portaria STN nº 999, de 29 de novembro de
2017, contendo o cronograma das datas dos repasses do FPM/FPE para o exercício de 2018, disponível no endereço:
https:ljwww.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais
Coordenação-Geral de Análise, Informações e Execução das Transferências Financeiras Intergovernamentais - COINT
Gerência de Relacionamento e Divulgação de Dados de Estados e Municípios-GERED

Fones: (61) 3412-3051, (61) 3412-1588
Email: coint.df.stn@fazenda.gov.br ou transferencias.stn@fazenda.gov.br
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Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by SIMAO ROBISON OLIVEIRA JATENE:01430904291
Date: 2018.08.10 16:14:27 GMT-03:00
Perfil: Chefe de Ente
Instituição: Pará
Cargo: Governador

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
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Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

''t

,,-·\
/

TESOURONACIONAL

TESOURONAf:IONAL

Processo nº 17944.101798/2018-96
Dados básicos
Tipo de Interessado: Estado
Interessado: Pará
UF:PA
Número do PVL: PVL02.000342/2018-47
Status: Em retificação pelo interessado
Data de Protocolo: 06/03/2018
Data Limite de Conclusão: 20/03/2018
Tipo de Operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentável
Tipo de Credor: Instituição Financeira Internacional
Credor: New Development Bank
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 50.000.000,00
Analista Responsável: Arthur Batista De Sousa
Vínculos
PVL: PVL02.000342/2018-47
Processo: 17944.101798/2018-96
Situação da Dívida:
Data Base:
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Processo nº

TESOURONACIONAL

17944.101798/2018-96

Checkllst
Legenda: AD Adequado (16)- IN Inadequado (13)- NE Não enviado (5)- DN Desnecessário (1)

STATUS
DN
AD
IN

DOCUMENTO

VALIDADE

Anexo nº 1 da Lei nº 4.320/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso
Adimplemento com a União - consulta SAHEM
Violação dos acordos de refinanciamento firmados com a
União

Não informada

NE

Módulo de Registro de Operações Financeiras (ROF)

-

AD

Minuta do contrato de empréstimo (operação externa)

-

AD

Minuta do contrato de garantia (operação externa)

-

AD

Aba "Notas Explicativas"

IN

Demonstrativo de PPP

NE

Análise de suficiência de contragarantias (COAFI)

-

NE

Análise da capacidade de pagamento (COREM)

NE

Manifestação da CODIP sobre o custo

AD

Relatórios de honras e atrasos

AD

Recomendação do Comitê de Garantias
Minuta do contrato de empréstimo negociada (operação
externa)
Versão das normas gerais contratuais aplicáveis (operação
externa)
Risco de adesão ao RRF de que trata a LC nº 159/2017 (só
nara Estados e DF)

AD
AD
IN

-

-

-

AD

RGF da União - montante de garantias concedidas

AD

Limites da RSF nº 43/2001

-

IN

Taxas de câmbio na aba Resumo

-

NE

Módulo do ROF

-

AD

Resolução da COFIEX

-

IN

Dados Básicos e aba "Dados Complementares"

Não informada

AD

Recomendação da COFIEX

Indeterminada

IN

Aba "Cronograma Financeiro"

IN

Aba "Operações não contratadas"

-

IN

Aba "Operações contratadas"

-
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Processo nº 17944 .1o1798/2018-96
DOCUMENTO

STATUS

VALIDADE

IN

Relatórios contábeis do Siconfi

-

IN

Aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo"

AD

Cadastro da Dívida Pública (COP)

-

AD

Autorização legislativa

-

IN

Parecer do Órgão Jurídico

-

IN

Parecer do Órgão Técnico

-

AD

Certidão do Tribunal de Contas

AD

Comprovação de encaminhamento das contas ao Poder
Executivo da União

IN

Aba "Informações Contábeis"

PÁGINAS

Indeterminada

-

--------- --------- --------- Observações sobre o PVL

--------- --------- --------- Informações sobre o interessado

Observar se o Tribunal de Contas atestou TODOS os documentos do ano e não apenas os mais recentes.
Observar que há, no processo17944.001733/2011-75 manifestação do Secretário do Tesouro Nacional no
sentido de aplicar ao Contrato n. 047/2009/SEFA/CEF e seu instrumento de rerratificação mesmo
entendimento dos pareceres PGFN/CAF /N. 575/2011 e 710/2011 que opinam no sentido de reconhecer
que "contratos de cessão de crédito caracterizadores de operação de crédito, nulos, podem subsistir como
cessões definitivas de crédito, afastando a nulidade anteriormente apontada".
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Processo nº 17944.101798/2018-96
Outros lançamentos
COFIEX
Nº da Recomendação:
Data da Recomendação:
Data da homologação da Recomendação:
Validade da Recomendação:
Valor autorizado (US$):
Contrapartida mínima (US$):

RegistrÕdeÕperaçõesFinãnceirasRÕF

-------------··----·-

NºdoROF:

PAFe reflnãnciãmentos

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - ---:· -- ·- ..... .·- .:·-

O interessado possui PAF ou refinanciamentos?

ÕocÜmentÕsacessórios

- - - - - - - - - - - - - -·- - - - -- -- -

Não existem documentos gerados.
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Processo nº 17944 .1o1798/2018-96
Garantia da União

Condições financeiras
Informe as condições financeiras da operação
Modalidade:
Desembolso:
Amortização:
Juros:
Juros de mora:
Outras despesas:
Outras informações:
Taxa interna de retomo-TIR(%a.a.):
Financiamento de políticas públicas:

---------------------------Operação de crédito

Número do parecer da operação de crédito:
Data do parecer da operação de crédito:
Validade do parecer da operação de crédito (dias):
Validade do parecer da operação de crédito (data):
Contrato da operação de crédito já foi assinado?

Cap°ãcldadedepagã°mento- - - - - -

---------------

Dispensa análise da capacidade de pagamento:
Capacidade de Pagamento:

Õocumentosacessórios

---------------------

Não existem documentos gerados.
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Processo nº 17944.101798/2018-96
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Processo nº 17944.101798/2018-96
Dados Complementares
Nome do projeto/programa: Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará
Destinação dos recursos conforme autorização legislativa: Programa Municípios Sustentáveis do Estado
do Pará

Taxa de Juros: Taxa de juros baseada na Libor semestral mais a taxa fixa de 1, 1%
Demais encargos e comissões (discriminar): Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não
Indexador:

Variação cambial

desembolsado;
Comissão de financiamento de 0,25% a.a. sobre o montante
do empréstimo;
Juros de mora de 2,0% a.a. acima dos juros estabelecidos
contrato de empréstimo negociado;
Comissão de Compromisso equivalente a 0,25% aplicado
nos termos abaixo:
i) 12(doze) meses após a assinatura do contrato de
empréstimo, no valor de 15% (quinze por cento) do valor do
empréstimo menos o montante desembolsado;
ii) 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato
de empréstimo, no valor de 45% (quarenta e cinco por
cento) do valor do empréstimo menos o montante
desembolsado;
iii) 36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de
empréstimo, no valor de 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor do empréstimo menos o montante desembolsado; e
iv) 48 (quarenta e oito) meses e depois disso, no valor total
não desembolsado do contrato de empréstimo.

Prazo de carência (meses): 54
Prazo de amortização (meses): 138
Prazo total (meses): 192
Ano de início da Operação: 2018
Ano de término da Operação: 2034
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Processo nº 17944.101798/2018-96
Cronograma Financeiro
O total de amortizações é diferente do valor da operação?
Não

ANO

CONTRAPART.

AMORTIZAÇÃO

LIBERAÇÕES

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

1.250.000,00

15.000.000,00

0,00

229.948,44

229.948,44

2019

6.875.000,00

20.000.000,00

0,00

1.293.607,29

1.293.607 ,29

2020

3.125.000,00

10.000.000,00

0,00

1.771 .747,05

1.771 .747,05

2021

1.250.000,00

5.000.000,00

0,00

1.987.558,85

1.987.558,85

2022

0,00

0,00

0,00

2.003.064,24

2.003.064,24

2023

0,00

0,00

4.166.666,67

1.931.858,65

6.098.525,32

2024

0,00

0,00

4.166 .666,67

1.764.936,63

5.931.603,30

2025

0,00

0,00

4.166.666,67

1.598.014,61

5.764.681,28

2026

0,00

0,00

4.166.666,67

1.431.092,59

5.597.759,26

2027

0,00

0,00

4.166.666,67

1.264.170,57

5.430.837 ,24

2028

0,00

0,00

4.166.666,67

1.097.248,55

5.263.915,22

2029

0,00

0,00

4.166.666,67

930.326,53

5.096.993,20

2030

0,00

0,00

4.166.666,67

763.404,51

4.930.071,18

2031

0,00

0,00

4.166.666,67

609.195,24

4.775.861,91

2032

0,00

0,00

4.166.666 ,67

429.560,47

4.596.227, 14

2033

0,00

0,00

4 .166 .666,67

262.638,45

4.429.305,12

2034

0,00

0,00

4 .166 .666,63

95.716,44

4.262.383,07

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

19.464.089,11

69.464.089, 11

Total:
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Processo nº 17944.101798/2018-96
Operações não Contratadas
Informações de operações de crédito em tramitação na STN ou no Senado Federal e operações de crédito
autorizadas e ainda não contratadas.

------ ------ ------ ------ ---17944.102243/2017-81

Dados da Operação de Crédito
Tipo de operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Fortalecimento Institucional
Credor: Banco lnteramericano de Desenvolvimento
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 35.100.000,00
Status: Encaminhado à PGFN (decisão judicial)

ANO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

195.000,00

5.138.670,50

0,00

163.748,81

163.748,81

2019

195 .000,00

7.659.649,66

0,00

826.420,95

826.420,95

2020

1.365 .000,00

10.820.891,67

0,00

1.480.301,21

1.480.301,21

202 1

1.365.000,00

8.506.449,04

0,00

2.157.787,51

2.157.787,51

2022

780.000,00

2.974.339, 13

0,00

2.549.023,00

2.549.023,00

2023

0,00

0,00

877.500,00

2.684.412,90

3.561 .912,90

2024

0,00

0,00

1.755.000,00

2.626.106,54

4.381.106,54

2025

0,00

0,00

1.755.000,00

2.519.485,90

4.274.485,90

2026

0,00

0,00

1.755.000,00

2.399.393,88

4.154.393,88

2027

0,00

0,00

1.755.000,00

2.273.367,33

4.028.367,33

2028

0,00

0,00

1.755.000,00

2.119.345,90

3.874.345,90

2029

0,00

0,00

1.755.000,00

1.969.355, 70

3.724.355,70
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Processo nº 17944 .1o1798/2018-96
ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2030

0,00

0,00

1.755.000,00

1.849.006,58

3.604.006,58

2031

0,00

º·ºº

1.755.000,00

1.726.284,69

3.481.284,69

2032

0,00

0,00

1.755.000,00

1.601.129,50

3.356.129,50

2033

0,00

0,00

1.755.000,00

1.436.213,90

3.191.213,90

2034

0,00

0,00

1.755.000,00

1.269.107,20

3,024.107,20

2035

0,00

0,00

1.755.000,00

1.136.072,05

2.891.072,05

2036

0,00

0,00

1.755.000,00

1.002.090,08

2.757.090,08

2037

0,00

0,00

1.755.000,00

867.145,50

2.622.145,50

2038

0,00

0,00

1.755.000,00

713.662,85

2.468.662,85

2039

0,00

0,00

1.755.000,00

562.965,39

2.317.965,39

2040

0,00

0,00

1.755.000,00

430.043,45

2.185.043,45

2041

0,00

0,00

1.755.000,00

297.401 ,42

2.052.401,42

2042

0,00

0,00

1.755.000,00

165.041,07

1.920.041,07

2043

0,00

0,00

877.500,00

32.978,20

910.478,20

3.900.000,00

35.100.000,00

35.100.000,00

36.857.891,51

71.957.891,51

Total:

----- ----- ----- ----- ----- --17944.101797/2018-41

Dados da Operação de Crédito
Tipo de operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentável
Credor: Corporação Andina de Fomento
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 50.000.000,00
Status: Processo pendente de distribuição

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

1.168.660,00

18.263.236,00

0,00

609.229,00

609.229,00

2019

973.883,00

14.857.500,00

0,00

1.207.807,00

1.207.807,00

2020

10.227.606,00

14.857.500,00

0,00

1.506.039,00

1.506.039,00
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ANO

AMORTIZAÇÃO

LIBERAÇÕES

CONTRAPART.

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2021

129.851 ,00

2.021.764,00

0,00

2.038.304 ,00

2.038.304,00

2022

0,00

0,00

0,00

2.108.711,00

2.108.711 ,00

2023

0,00

0,00

4.166.667,00

2.033.815,00

6.200.482.00

2024

0,00

0,00

4.166.667,00

1.858.090,00

6.024.757,00

2025

0,00

o.ao

4.166.667,00

1.682.364,00

5.849.031,00

2026

0,00

0,00

4.166.667,00

1.506.638,00

5.673.305,00

2027

0,00

º·ºº

4.166.667,00

1.330.912,00

5.497.579,00

2028

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

4.166.667,00

1.155.186,00

5.321 .853,00

o.ao

4.166 .667,00

979.460,00

5.146.127,00

0,00

4.166.667,00

803.734,00

4.970.401,00

0,00

4 .166.667,00

641.456,00

4.808.123,00

2032

0,00

0,00

4.166.667,00

452.282,00

4.618.949,00

2033

º·ºº

0,00

4.166.667,00

276.556,00

4.443.223,00

2034

0,00

0,00

4.166.663,00

100.830,00

4.267.493.00

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

20.291.413,00

70.291.413,00

2029
2030
2031

Total:

----- ----- ----- ----- ----- --Taxas de câmbio

Foi identificado o uso de moedas estrangeiras nas operações informadas. Para fins de cálculos de limites e
condições todos os valores serão transformados para Reais do Brasil. As taxas de câmbio podem ser
visualizadas e atualizadas na aba de Resumo.
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Processo nº 17944.101798/2018-96
Operações Contratadas
O interessado possui liberações previstas de operações já contratadas?
Sim

Cronograma de liberações
Neste cronograma NÃO estão incluídas as liberações previstas para a operação pleiteada.
Os valores deste Cronograma de Liberações estão consolidados, contendo, dessa
forma, as liberações
referentes à administra ção direta, aos fundos, às autarquia s, às fundações
e às empresas estatais
dependen tes .
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

ANO

OPER. CONT. SFN

OPER.ARO

DEMAIS

TOTAL

2018

949.421.234,00

º·ºº

456.532.569,54

1.405.953.803,54

2019

309 .044.051, 10

0,00

456.532.569 ,54

765.576.620,64

2020

0,00

0,00

175.707.992 ,07

175.707.992,07

1.258.465.285, 1O

0,00

1.088.773.131,15

2.347.238.416,25

Total:

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NÃO estão incluídos os dispêndios da operação pleiteada.
O total das amortizaç ões da "Dívida Consolida da" deve ser compatív el
com o saldo da "Dívida
Consolidada" do final do exercício anterior, informado no "Demonstrativo da Dívida
Consolidada Líquida.
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

DIVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

ENCARGOS

OP. CONTRATADAS
AMORTIZ.

ENCARGOS

TOTAL
AMORTIZ.

ENCARGOS

2018

328.541.997,14

200.786.047,18

27.071.877,42

38.499.849,87

355.613.874,56

239.285.897,05

2019

299.446.009,29

184.735.051,73

93.940.843,89

90.042.919,05

393.386.853, 18

274.777.970,78

2020

239.445.202,24

160.828.595,02

111 .349.155,86

11 2.091.121,49

350.794 .358,1 0

272 .919.71 6,51

2021

189.041.684,07

153 .1 61.836,02

134.718.620,90

117.847.281,56

323.760.304,97

271 .009.117,58

2022

189.985.336,60

143.631.748,01

168 .1 00.41 5,94

115.953.104,80

358.085.752,54

259.584.852,81

2023

193 .080.781,73

134.275.873, 75

182 .503.125,46

99.147.417,23

375.583.907,19

233.423.290,98

2024

359 .397.675,72

121 .766.71 2,72

183 .801.424,17

81.650.821,78

543.199.099,89

203.417.534,50

2025

157 .755.535,10

109.218.144,80

185.177.896,64

64.274 .184 ,77

342.933.431,74

173.492.329,57
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DÍVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

ENCARGOS

OP. CONTRATADAS
AMORTIZ.

ENCARGOS

TOTAL
AMORTIZ.

ENCARGOS

2026

159 .447.387,29

100.637.395,51

179.970.637,43

46.811.517,59

339.418.024,72

147.448.913 ,10

2027

145.931.735,14

92.754.385,93

127 .621.035,30

31.865.585,13

273.552. 770,44

124.619.971,06

2028

131.525.639,46

87.453.098,92

94.331.402,28

26.478.935, 15

225.857.041 ,74

113.932.034,07

2029

127 .994.024,39

82.960.984,46

95.073.182,14

22.510.740,94

223.067.206,53

105.471.725,40

2030

120.862.884,26

78.934.128,70

94.382.053, 11

18.802.298,75

215.244.937,37

97. 736.427 ,45

2031

110.653.089,26

75.568.659,38

86.765.291,92

15.346.692,85

197.418.381,18

90.915.352,23

2032

102.716.198,20

73.263.743,58

82.685.454,33

12.379.293,26

185.401.652,53

85.643.036,84

2033

58 .1 41.572,59

72.683.046,33

75.990.233,91

9.707.393,52

134.131.806,50

82.390.439,85

2034

50.422.889,67

74.319.166,25

76.427.812,01

7.337.256 ,33

126.850.701 ,68

81 .656.422,58

Restante a pagar

633.964.147,52

1.220.540.154,41

347.327.953,54

11.307 .91 1,49

981.292.101,06

1.231 .848.065,90

3.598.353.789,67

3.167.51B.1n.10

2.347.238.416,25

922.054.325,56

5.945.592.205,92

4.089.573.098,26

Total:

------- ------- ------- ----·-- --Taxas de câmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?
Sim

Informe na tabela abaixo as moedas estrangeiras e suas respectivas cotações e datas de cotações.
MOEDA

TAXA DE CÂMBIO

DATA DO CÂMBIO

Dólar dos EUA

3,85580

29/06/2018

Iene

0,03483

29/06/2018

Página 201 de 248

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

740

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SA DI PEM

21 Novembro 2018

Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

,,,}t

TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101798/2018-96
Informações Contábeis

Balanço Orçamentário do último RREO do exercício anterior
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO publicado
Exercício: 2017
Período: 6° Bimestre
Receita de operações de crédito (realizadas até o bimestre): 342.600.770,90
Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre+ inscritas em
restos a pagar não processados):

1.621.343.310,72

---------------------------Balanço Orçamentário do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente) ou Anexo 1 da Lei
4320/1964 publicado junto à LOA do exercício em curso
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3° Bimestre
Despesas de capital (dotação atualizada): 2.872.325.810,60

- - .... - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - ·- - - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do _,
último RREO exigível (ou disponível, se mais recente)
Demonstrativo: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3° Bimestre
Receita corrente líquida (RCL): 18.318.884.642, 16
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Õemonstra'ihio da ÕívidãCÕnsõiidâdã Üquicía dÕ iiiiimÕRGF exigível (óU dlspÕnívãt' s;-mãis recente)- Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Relatório: RGF
Exercício: 2018
Período: 1° Quadrimestre
Dívida Consolidada (DC): 3.541.870.412,26
Deduções: 3.199.895.471,38
Dívida consolidada líquida (DCL): 341.974.940,88
Receita corrente líquida (RCL): 18.292.019.688,60
% DCURCL: 1,87
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Processo nº 17944.101798/2018-96
Declaração do chefe do poder executivo
Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste Pedido de Verificação de Limites e
Condições são verdadeiras.

Operações vedadas no ambito do art. 37 da LRF e operações irregulares
Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art.
29, § 1º e art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não financeiras foram objeto de
análise da STN e devidamente regularizadas?
Sim

---------------------------Operações vedadas no ambito do art. 35 da LRF

O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000, realizou operação de crédito junto a outro
Ente da Federação?
Não

Ações vectãd'asno âmbito dÕ art. 5ÕcJaRSFnº43/2001 - - - - O Ente praticou alguma das ações vedadas pelo art. 5º da RSF nº 43/2001?

Não

---------------------------Operações do Reluz

O ente contratou, sem a verificação prévia pela STN do cumprimento dos limites e condições necessários
à contratação, operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz),
estabelecido pela Lei nº 9.991, de 24/07/2000?
Não
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Processo nº 17944 .1o1798/2018-96

---------------------------Cumprimento da obrigação de que trata a alínea "e" do inciso IV do art. 21 da RSF nº 43/2001

O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em
curso, cumpre o disposto:
a) No art. 23 da LRF (limites de pessoal)?
Sim

b) No art. 33 da LRF (não contratação de operação de crédito realizada com infração do disposto na LRF)?
Sim

c) No art. 37 da LRF (não 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 (publicação do relatório de gestão fiscal - RGF)?
Sim

f) No inciso 111 do art. 167 da Constituição (limite das operações de crédito em relação às despesas de
capital)?
Sim

---------------------------Cálculo dos limites de endividamento

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem operações de Antecipação de Receita Orçamentária
(ARO) contratadas e não pagas?
Não

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso Ili do art. 167 da
Constituição Federal?
Não
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Processo nº 17944.101798/2018-96

Com relação ao EXERCÍCIO CORRENTE, existem despesas de capital
a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que
se refere o inciso Ili do art. 167 da
Constituição Federal?
Não

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF nº 40/2001 e 43/2001

O Ente cumpre os demais limites e condições fixadas pelo Senado Federal
e observa as demais restrições
estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF?
Sim

Limites da despesa com pessoal
O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complem entar nº 101 /2000,
apresenta no quadro abaixo os
seguintes valores das despesas com pessoal.
As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos
e pensioni stas)" e "Inativos e
pensionistas" só devem ser preenchidas se os seus valores não tiverem
sido considerados na linha
"Despesa bruta com pessoal"
Exercício:
Período:
2018

1° Quadrimestre

PODER LEGISLATIVO
DESPESA
COM PESSOAL
Despesa bruta com
pessoal
Despesas não

computadas
Repasses
previdenciários ao
Regime Próprio de
Previdência Social

PODER
ASSEMBLÉIA
EXECUTIVO LEGISLATIVA

TCDO
ESTADO

TCDOS
PODER
MUNICfPIOS JUDICIÁRIO

MINISTÉRIO
PÚBLICO

9.553.914.158,21

302.061.569, 19

151.169.417,03

124.215.793,00

882.838.377,99

437.657.350,83

2.199.105.361,79

55.641.543,50

29.147.702,36

21.069.591,53

152.443.036,44

140.227.003,38

858.369.614,47

25.223.303,49

15.012.302,31

11.029.089,01

106.858.274,84

43.730.046,83

0,00

43.959.770,30

23.832.269,43

21.237 .828,89

0,00

0,00

Contribuicões oatronais
Imposto de renda retido
na fonte - IRRF (ativos,
in:=ttiVOS"' nen.c::innist~c::\
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PODER LEGISLATIVO
TC DO
ESTADO

ASSEMBLÉIA
PODER
DESPESA
COM PESSOAL EXECUTIVO LEGISLATIVA

'

Inativos e pensionistas

...-...- ...... .- .

PODER
TC DOS
MUNICfPIOS JUDICIÁRIO

MINISTÉRIO
PÚBLICO

º·ºº

-

8.213.178.4 10,89

315.603.099,48

160.866.286,41

135.413.119,37

837.253.616,39

341.160.394,28

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

18.290.771.708,83

TDP/RCL

44,90

1,73

0,88

0,74

4,58

1,87

Limite máximo

48,60

1,56

1,16

0,68

6,00

2,00

-

Receita Corrente Liqu ida

(RCL)

Declaração sobre o orçamento
Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 dotações necessárias e suficientes à execução do
Programa/Projet o, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos
encargos da operação?
Sim

Número da Lei Orçamentária Anual(LOA)
8587

Data da LOA
28/12/2017

Informe as fontes e ações do orçamento relativas à operação de crédito

FONTE

AÇÃO

0131 - Operações de Crédito Externa

1415 - Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

0131 - Operações de Crédito Externas

8257 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal
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-----------··-·------------------Declaração sobre o Plano Plurianual (PPA)

O Programa/Projeto está inserido no Plano Plurianual (PPA) do Ente?
Sim

Número da Lei do PPA

8335

Data da Lei do PPA

29/12/2015

Ano de início do PPA

2016

Informe os programas e ações do PPA relativos à operação de crédito

PROGRAMA

AÇÃO

Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

Pav1mentaçao, Recuperaçao e Drenagem de Vias
Urbanas - Asfalto na Cidade

Governança para Resultados

Apoio ao Desenvolvimento Municipal

---------------------------Exercício anterior não analisado pelo Tribunal de Contas

O exercício de 2017 foi analisado pelo Tribunal de Contas?
Não

Em relação às contas do exercício de 2017:

O ente cumpre o disposto no art. 198 da Constituição Federal?
Sim
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Informe o percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde, calculado de acordo com o
estabelecido pelo EC 29/2000
14,90 %

O ente cumpre o disposto no art. 212 da Constituição Federal?
Sim

Informe o percentual da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
26,87 %

O ente cumpre o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000?
Sim

-------------------------------Parcerias Público-Privadas (PPP)

O ente assinou contrato na modalidade Parceria Público-Privada (PPP)?
Não

---------------------------Restos a pagar

Em observância ao disposto no art. 42 da LRF, declaro que o ente não contrairá, nos dois últimos
quadrimestres do mandato do chefe do Poder Executivo, obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que
haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Sim

---------------------------Repasse de recursos para o setor privado

Em observância ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo previsão de repasse de recursos
públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei específica, atenderão às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária do exercício em que
ocorrerem.
Sim
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Conformidade da lista CNPJ da Administração Direta do ente com o CAUC
Estão incluídos no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) todos os
CNPJs da Administração Direta do ente?
Sim
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Notas Explicativas
Observação:

* Uma vez inseridas, as notas explicativas não podem ser editadas ou excluídas.
Nota 4 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Carmo I CPF 234410382151 Perfil Operador de Ente I Data 03/08/201810:
58:30
O total de amortizações do cronograma da dívida consolidada diverge do saldo da dívida consolidada no final do exercício anterior,
decorrente da variação cambial na data base de 29/06/2018.

Nota 3 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Carmo I CPF 234410382151 Perfil Operador de Ente I Data 27/02/201811:
07:43
Retificando o nº do PVL da Nota 2 - 17944.103825/2017-84 - renegociação Lei 9496/97.

Nota 2 • Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Carmo I CPF 23441038215 I Perfil Operador de Ente I Data 27/02/2018 10:
56:44
O cronograma de pagamento relativo ao PVL nº 02.002702/2017-64 referente a renegociação do contrato com base na Lei 9496/97
em tramitação na STN, está incluso no cronograma de pagamento da aba "operações contratadas".

Nota 1 - Inserida por Alba Nazaré Pinto Do Carmo I CPF 23441038215 I Perfil Operador de Ente I Data 26/02/2018 17:
20:45
O Imposto de Renda retido na fonte do Ministério Público de Contas, Ministério Público junto ao TCM, Poder Judiciário e Ministério
Público, constantes no quadro despesa com pessoal anexado na aba documentos, estão computados na despesa bruta com pessoal.
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Documentos anexos
Os usuários que anexaram os documentos e/encados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o
documento anexado foi assinado digitalmente ou é cópia fiel do documento original.

Autorização legislativa

TIPO DE NORMA

NÚMERO

DATADA
NORMA

MOEDA
Dólar dos EUA

VALOR
AUTORIZADO
100.000.000,00

DATA DE
ENVIO

-

CÓDIGO DO ARQUIVO
DOC00.012883/2018-38

---------------------------Demais documentos

TIPO DE DOCUMENTO
Anexo nº 1 da Lei nº 4.320
/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas

DESCRIÇÃO

DATADO
DOCUMENTO

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO DO ARQUIVO

Anexo I LOA

05/02/2018

26/02/2018

DO COO .O 14260/2018-08

TCE

14/06/2018

30/07/2018

DOC00.029876/2018-75

Certidão TCE

05/03/2018

06/03/2018

DOC00.015561/2018-41

Certidão do Tribunal de Contas do
Estado

09/02/2018

14/02/2018

DOC00.012710/2018-1 O

Certidão do Tribunal de Contas

09/02/2018

22/02/2018

DOC00.013902/2018-43

Documentação adicional

Despesa de Pessoal 1° quadr

09/08/2018

09/08/2018

DO COO .030487/2018-92

Documentação adicional

Quadro de despesas de pessoal

31/07/2018

01/08/2018

DOC00.029987/2018-81

Documentação adicional

Liminar

21/06/2018

08/08/2018

DO COO .030455/2018-97

Documentação adicional

Quadro de Despesa de Pessoal

23/02/2018

26/02/2018

DOC00.014261/2018-44

Parecer do Órgão Jurídico

Parecer Jurídico NDB

09/08/2018

10/08/2018

DO COO .030544/2018-33

Parecer do Órgão Jurídico

Parecer do Órgão Jurídico

17/01/2018

22/02/2018

DOC00.013882/2018-19

Parecer do Órgão Técnico

Parecer Técnico

09/08/2018

10/08/2018

DO COO .030543/2018-99

Parecer do Órgão Técnico

Parecer do Órgão Técnico

18/01/2018

22/02/2018

DO COO .013891/2018-00

Recomendação da COFIEX

Recomendação da COFIEX 06/0121

28/04/2017

27/07/2018

DOC00.029788/2018-73

Resolução da COFIEX

RESOLUÇÃO Nº 01/0128

20/12/2017

27/07/2018

DOC00 .029789/2018-18

-------------------------Minutas

Não há tramitações de documentos.
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ÕocÜm~tosexpedido;- -

-

Em retificação pelo interessado - 02/08/2018

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Processo pendente de distribuição - 26/07/2018

Encaminhado para agendamento da negociação - 09/03/2018

DOCUMENTO

NÚMERO

Nota técnica pré-negociação
Ofício de Encaminhamento à SEAIN ao Ministério

DATA

25

08/03/2018

371

08/03/2018

Em retificação pelo interessado - 02/03/2018

Ofício de Exigência (Operações sem Garantia) ao Interessado
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Resumo
Com base nas informações declaradas, e considerando os dispositivos legais que regulam a contratação
de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
côncessão de garantias, seus limites e condições de autorização, foram realizadas as verificações
preliminares a seguir

Taxas de câmbio
Foram identificadas as seguintes moedas estrangeiras. As taxas de câmbio serão utilizadas para a
conversão das operações para reais (R$).

---- ---- -·- ---- ---- ---- ---- -Cronograma de liberações

O cronograma de liberações abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma
financeiro", "Operações não contratadas" e "Operações contratadas".
ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2018

57.837.000,00

1.496.186.874,62

1.554.023.874,62

2019

77.116.000,00

852.398.246,30

929.514.246,30

2020

36.558.000,00

274.718.734,67

313.276.734,67

2021

19.279.000,00

40.594.683,64

59.873.683,84

2022

0,00

11.466.456,82

11.466.456,82

2023

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

0,00

2028

0,00

0,00

0,00

2029

0,00

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

0,00

2031

0,00

0,00

0,00

2032

0,00

0,00

0,00

2033

0,00

0,00

0,00
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ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2034

0,00

0,00

0,00

2035

0,00

0,00

º·ºº

2036

0,00

0,00

0,00

2037

0,00

0,00

0,00

2038

0,00

0,00

0,00

2039

0,00

0,00

2040

0,00

º·ºº
º·ºº

2041

0,00

0,00

0,00

2042

0,00

0,00

0,00

2043

0,00

0,00

0,00

0,00

---------- ---------- --------Cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas
"Cronograma financeiro", "Operações não contratas" e "Operações contratadas".

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2018

886.635,19

597.880.219,45

598.766.854,64

2019

4.987.890,99

676.008.400,09

680.996.291,08

2020

6.831.502,28

635.228.805, 19

642.060.307,47

2021

7.663.629,41

610.948.712,19

618.612.341,61

2022

7.723.415,10

635.629.896, 11

643.353.311,20

2023

23.514.693,93

646.649.040,43

670.163.734,35

2024

22.871.076,00

786.739.563,03

809.610.639,03

2025

22.227.458,08

555.460.017 ,77

577.687.475,85

2026

21.583.840,15

524.760.579,16

546.344.419,32

2027

20.940.222,23

434.902.885,36

455.843.107 ,59

2028

20.296.604,31

375.247.779,53

395.544.383,83

2029

19.652.986,38

362.741.739,12

382.394.725,51

2030

19.009.368,46

346.042.565,57

365.051.934,02
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AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2031

18.414.768,35

320.296.031,58

338. 71 o. 799,93

2032

17.722.132,61

301.794.997 ,05

319.517.129,66

2033

17.078.514,68

245.959. 108,15

263.037.622 ,83

2034

16.434.896,64

236.622.076,31

253.056.972,95

0,00

2.290.737.756,42

2.290.737.756,42

ANO

Restante a
pagar

------ ------ ------ ------ ---Art. 6°, § 1°, inciso Ida RSF nº 43/2001
Exercício anterior
1.621.343.310,72

Despesas de capital executas do exercício anterior

"Inciso 1- Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

1.621 .343.310,72

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada

342.600.770,90

Receitas de operações de crédito do exercício anterior
Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contratada e não paga, do exercício anterior

0,00

342.600.770,90

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada

------ -- - ------ ------ ------ Art. 6°, § 1°, inciso li da RSF nº 43/2001
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Exercício corrente
2.872.325.810,60

Despesas de capital previstas no orçamento
"Inciso

1-

0,00

Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

"Inciso li - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesa de capital do exercício ajustadas

2.872.325.810,60

Liberações de crédito já programadas

1.496.186.874,62
57.837.000,00

Liberação da operação pleiteada

1.554.023.874,62

Liberações ajustadas

------ ------ ------ ------ ---Art. 7°, inciso Ida RSF nº 43/2001

DESEMBOLSO ANUAL (R$)

RCL(R$)

MGA/RCL (%)

LIM. END. (%)

1.496.186.874,62

18.437.980.752,76

8.43

52,68

77.116.000,00

852.398.246,30

18.678.500.837,53

4,98

31,10

2020

38 .558.000,00

274.718.734,67

18.922.158.462,79

1,66

10,35

2021

19.279.000,00

40.594.683,84

19.168.994.557,19

0,31

1,95

2022

0,00

11.468.456,82

19.419.050.583,26

0,06

0,37

2023

0,00

0,00

19.672.368.544,43

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

19.928.990.992,05

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

20.188.961.032,54

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

20.452.322.334,63

0,00

0,00

2027

0,00

0,00

20.719.119.136,71

0,00

0,00

2028

0 ,00

0,00

20.989.396.254,24

0,00

0,00

2029

0,00

0,00

21.263.199.087,32

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

21.540.573 .628,25

0,00

0,00

2031

0,00

0,00

21.821.566.469,31

0,00

0,00

ANO

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2018

57.837.000,00

2019
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ANO

DESEMBOLSO ANUAL (R$)

RCL(R$)

MGA/RCL(%)

LIM. END. (%)

0,00

22 .106.224.810,55

0,00

0,00

0,00

0,00

22.394.596.467,77

0,00

0,00

2034

0,00

0,00

22.686.729.880,48

0,00

0,00

2035

0,00

0,00

22.982.674.120,10

0,00

0,00

2036

0,00

0,00

23.282.478.898,16

0,00

0,00

2037

0,00

0,00

23.586.194.574,70

0,00

0,00

2038

0,00

0,00

23.893.872.166,65

0,00

0,00

2039

0,00

0,00

24.205.563.356,49

0,00

0,00

2040

0,00

0,00

24.521.320.500,85

0,00

0,00

2041

0,00

0,00

24.841.196.639,38

0,00

0,00

2042

0,00

0,00

25.165.245.503,6 1

0,00

0,00

2043

0,00

0,00

25.493.521.525,96

0,00

0,00

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2032

0,00

2033

----- ----- ----- --·-- ----- ---Art. 7°, inciso li da RSF nº 43/2001
ANO

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

597.880.219,45

18.437.980. 752,76

3,25

4.987 .890,99

676.008.400,09

18.678.500.837,53

3,65

2020

6.831.502,28

635.228.805, 19

18.922.158.462,79

3,39

2021

7.663 .629,41

610.948.712 ,19

19.168.994.557, 19

3,23

2022

7 .723.415, 1O

635.629.896, 11

19.419.050.583,26

3,31

2023

23.514.693,93

646.649 .040,43

19.672.368 .544,43

3,41

2024

22.871.076,00

786.739.563,03

19.928.990.992,05

4,06

2025

22.227.458,08

555.460 .017, 77

20 .188 .961.032 ,54

2,86

2026

21 .583.840 ,15

524.760 .579 ,16

20.452 .322.334,63

2,67

2027

20.940.222,23

434.902 .885,36

20.719.119.136, 71

2,20

2028

20.296.604,31

375.247.779,53

20.989.396.254,24

1,88

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2018

886 .635,19

2019
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COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
ANO

PROJ. RCL (R$)

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

19.652.986,38

362.741.739,12

2029

CAED/RCL (%)
1,80

21.263.199.087,32
·.·.

.··.

2030

19.009.368,46

346.042.565,57

21.540.573.628,25

1,69

2031

18.414.768,35

320.296.031,58

21.821.566.469 ,31

1,55

2032

17.722.132,61

301 .794.997 ,05

22.106.224.810,55

1,45

2033

17 .078.514,68

245.959.108, 15

22.394.596.467,77

1, 17

2034

16.434.896,64

236.622.076,31

22.686.729.880,48

1, 12

Média até 2027:

3,20

Percentual do Limite de Endividamento até 2027:

27,85

Média até o término da operação:

2,51

Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação:

21,84

--------- --------- --------- Art. 7°, inciso Ili da RSF nº 43/2001

18.292.019.688,60

Receita Corrente Líquida (RCL)

341.974.940,88

Dívida Consolidada Líquida (DCL)

2.675.366.996,25

Operações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação
Valor da operação pleiteada

192.790.000,00

Saldo total da dívida líquida

3.210.131.937, 13

Saldo total da dívida líquida/RCL

0,18

Limite da DCL/RCL

2,00

8,TT%

Percentual do limite de endividamento

Õperaçõesde crédito pendentesderegularização -

--------- -----

Data da Consulta: 10/08/2018
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ESTADO DO'PARÃ
PROCURÁDORIA-G!RAt. DO ES1ADO
. Setorial BruAUI

PARECER N2:3d3 /2018. PGE.

PROCEsso ADM·. Ni: 201820000003 .(Setorial 'Brâs(ffa)

INTERESSADO: SECRtTA~fA OI ESTADO BA FAZEi'ADA .(S!F4l l SteJ\ETMIIA
',

EXTRAORDINÁRIA DE ESTAOQ DE· GESTÃO: estRAlfGtCA (S15EftS'r).
PROCESSOS RELACIONADOS: 20180080148f) tpCOl'fl

ANÁLISE OE MINUTA CONTRATUAL ,CONTRATO Df

EMPRéSTtMO. ESTADO DO PARÁ E NDB· DEVELOPMENT

B:A NK
0

D,4

:,oo·

MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS

·REGULAJUDADE

E

CHINA.

LE~ALJ.ADE

NEW

PROGRAMA

EST-'DO DO 'PARÁ1t
DAS

CLÁUSUJ.AS,

'

-CONTRATUAIS.
1. bOS FATO$ E DA CONSULTA

cfe ccantr:ato de empréstimo

· Trata-se de análise de minuta·
que o Estado do Pará negocia )t:1nto à NDB- -

NEW' iJEVELOl'ltllfNT BANK DA

CHINA·, tendo em vista ex!gêncfa contida no Contrato (Anexo. A - Condlções
·.

Gerais de Contratação)., de que· seja proferfda :_ manifestaçlo Jurfdléa da,

.

:::::;:io:a::;:~;: ::::.::, ~":ª:=::u:~za:od~;::~
desembolso (-Cláusula 5, a -Anexo A).

Os Instrumentos estão esCrrtos em Ungua ingl·esa (língua
oficial do Ba,nco).. devendo o Mutuário· providencli,lr a tradução Juramên~da
SRTVS. Qd 701, BI. O.SI -401, Bd. NovoCentro Multlcmpnurlal, Cl!P '70.340.000,Bmlli-'DF
Focic: (61132234000 www.p,e..,a.p,v.~
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ESTADO DO PARÁ
PROOURAli>ORlA•GBRAL DO :ES.'ll\00
SetOtflt-llrasIHa

antes. do envio do processo ao Senado Federal, bem como após a assinatura. do
Contrato de Empréstimo {consoante registro Ra. Aj.uda..Memórfa..PréNegociação ).
Trata-se da primetra negociação do NO.B no Br~if, com
garantia soberana. Há necessidade. do mutuári~ -abrir conta bancária na
Jurisdição de qualquer pafs membro do NDB capaz· de. r«eber

otdens de

pagamento diretamente em dólares americano~, nos termos da ata de

negociação.

A presente manlf~stação está .sendo feita com base nos
documentos

constantes na •versão que foi traduzlda pela Secretaria

Extraordtnária de Estadf,Hie Gestão EstrS;téglca (SE~.EST).
ASecretarra Extraordinária de Estado de ~estão Estratéglat
(SEEGESTl, vinculada à Casa tNií, órgão a quem competfrâ a execução do
projeto, encaminhou à PGE documentação necess6rle à' negociação contratual

e emissão do presente parecer,. qual seja, minut, do. contrato a ser firmado
com o NOS, normas gerais do Agente Flna:ncf~dor, projeto e minuta do
contrato de .garantia .a ser prestada pe.la União.

O Procurador subscrevente

participou das re1,.mlões

negociação contratual realizadas entre represantf!$.tio Estado (SEEGEST, SE ,
SEPlAN e PGEi Procuradoria da Fazenda Naciánal, Secretaria· do Teso o

Nacional, Secr:etarJa de Assuntos :Jnternaci0Aa1s d~ MJnlstérfo. do Planejamento
- SEAIN, e delegação representante do NOB, nos fias 16, 17, 18 e 19 de julho
de 2018, na sede d'o Ministério do:PlàtieJamento, e.in Brasília.
SR1'V$,Qd.101, Bt O,SI 401, Ed. N010Ccntto Muldornprcwlil,~EP 70.340-000, Brallla/DE
f'~: {6l)JW-IOOO. WWW.P&o.pl.JOV.br
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l!STAOO .r,o PARÃ
PFtOCURAPORIA-GERAL .DÓ ES'riAE>O
Setorial. sra,rua

As tratatlvas quanto aos ;termos do contrato de

empréstimo foram bem sucedidas e a· versão ffnal foi acordada entre todos c;,s
presentes, tendo

sido enviada ,:>ara a sede d.oi Agente ffnancfador, para

a-provação final.

decorrência da referida reunião foi lavrada .Ata que

Em

acompanha. o presente Pareter ·(versões em tn·glês e portuguê~), na forma dê
anexo.
'

Feitas estas considerações, paS$a"'Sé à amitfse das cláusulas
contratuais.

H. ANÁUSE JURÍDICA. R!GULARIOADE
E EGAUDADE DAS
.
.
L.

CLÁUSULAS ÇON'l'Jb\TUAIS... 0 ......0 DO FINANCIAMENTO
E ASPECTOS ECONÕMtCQS.

A contrata~ão ·do

empréstlmQ' visa financiar ·o. Protrama
,

Municípios Sustentáveis

do Estado do .Pará. O financiamento prestado. pelo

NDB corresponde à 50% do vafor previsto para ex,Jcução do

programa, s

os restantes SO% •financiados por outro ag~te financeiro, a CAF

CORPORAÇÃO ANDrNA OE FOMENTO.

Os tnstr.umentos objeto de -:a-Ajtise .por este Parece .
portanto, correspondem à parte ffnanclável pef() :IIDB - NEW D'EVELOP!VfliNT
BANK DA CHINA.

SRTVS. Qd ~~,. BI.
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ESTA'OO DO PARÁ
PR0CURA00RFA-GERAI:. DO ESTADO
Setortar sruJffà
·

.Q.

Programa

como

um

tlj)do

prevê

os

seguintes.

investimentos; {1} saneamento urbane, (-2) moblll.de e d're11agern urbana, (3)
infraestrutu rà de. telecomunicaçõ~ (4 )· plarteJatrtertf:o· urbat:10.

Neste

contrato

estão

pr~vlstos

componentes

de

mobilfdade urbana .e drenagem, com o.s lnvestfmentos constahtes no-An8J<o B
(descrição do programa).

O Instrumento contratual de ~mpréstlmo versa sobre- a

forma

de des,enibolso ·dos

recursos, es.tabelece at condições de pagameflt-O;

amortização e prazo de liberação, na parte de r.esponsabr~ldadedo NBO.

Detalhamentas relacionados com a taxa de câmbio (data

de cada desembolso que é convertido em dólar-es) será ot>Jeto do MAP Manual de Administração d.o Programa.

Com relaçao ·às ·rnodalidfdes de desembolso, a- ·execu~o: do·
contrato pode se dar por método de reembolSQ1 métQdo antecípado e
pagamento direto (cláusula3-Anex0 A};

A execução do programa ficará s00

a responsablffdade d

Casa □vil, que deverá instituir Unidade de Gerénclamento do Pro.grama (UGP.;

na estrutura administrativa da Casa OvH. Não foi ~xÍgfda -a criação d& unida
orçamentária própria para a UGP.
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e

ESTA1:>0 00: PARÁ
PROCUAADORfA-GER.AL DO S&1ADO
Setorial Srasflla
'
·

Quanto

aos.

aspectos

eeoâõmtcos

relacionados

às

'

condições de amortização e financiamento·, Juros je taxas de remuneração, a

anáHse de tais cláusulas não está. sendo contenfplada .neste parecer, vi$to

tratar-se de matéria que nãô tem cunho· jurídico. 'fais élemen,tos. do contrato

foram deliberados pela equipe técnica do ·estadô {$EFA e SEPLAN) que também
participaram das reuniões de negociação.

Com relação aos aspectos formais e lepfs das chklst1fas

avençadas, não há irregularidades ou Ilegalidades qtie mereçam ser apontadas,

estando as mesmas em conformidade com o orde"amentQ Iurídfco btasnetro,
de modo que o Estado do Pará pode assumir os c~mpromissos elencados. no
contrato.
com efeito, verifíca-se o cumprlmenn, dos requ·tsJtos lega·ts

apllcáve·fs à presente operação de crédlto, lnd~fve quanto ~s cond:Jç<Ses.

previstas na Lei de Responsabilidade-Fiscal e na Re,o1u~ão do Senado .Federal
n.2 43, de 2001, questão que Já foi objeto de anáUst no Parecer n;si 015/2018.,
PGE.

O Estado está devidamente .· ;autorizado a ~ntrair
!

empréstimo, por meio da- Lei Estadual- n.2 8.574/1')17, aprQ.vada .pelo Pode
Legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder Execqth10" tendo sído .atendld ,
,.

portanto, a .exigência do art. 91, li da Constftuíção dct Estado dc:Htará:
'

SRTVS, Qd 701, 81. O, SI '401, Ed. NovoCciiÍttl Mdltl~ál. CEl 1 0 . l ~ r ~
Fone: (60mwtl00 '111'\V'iY,pao,p!í;p,llr ,
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ESTl't)éroo PARA
PROCORAOORfA..GERAL 00 ESl':ADG
S.torfal Smnta

Art. 91. Cabe fJ Assembfela Legfstatlvb, com a sançlJodofSovemador,

ndo exigida esta para o e$fJlr!Clf/cado 110 arr. 92, dlsPot $Obre todas as
:

matérias de compet8ncfa do Estadtt; '('Pedalmente sobre:

...

( )
li • plano p/Urlanual, diretrizes orJJOmenttidas1 orçam~ onuat

operaç&s de crédito, divida ptíbllca-é melo de so/vl,.lâs e -emlssfJô de
letras do tesouro ftstaduál;

O Contrato será firmado pelo : Exmo. Sr.;

-Governador do

Estado, chefe cfo. Poder Executivo e por isso legítJtno representante do ente
estatal (art. 135, f, XXV .e XXVI da Constltulç!o Estadual), detentor de poderes.

para celebrar e executar os termos acordados:
Art• .135. Compete pnvotlvamente ao:f:;oveltJador.:
!

I - re_pr.esentar o Estado per:ante o ,Qnl8e e as demais 11nldades da
Feder.açlJo., bem como em suas iefaçaes JurfdlCO$, polltlcas e·

administrativas, quando a: lei n(Jo atrl4utr estâ represetttaç{1o á outrqs
autoridades;

....

( }

XXV - celebrar ou autorizar contratos, dcordos,. aj.ustes, conv~nlas e
outros Instrumentos

conglneres, ;com entfd(Jdes·

públlcas

parlk•far,,s, "ad refor,,ndum" da ~biela U,f1/$/otlva; ou-çom

e

~

pré~fa autorlzaçllo•desta, nos çr1sos p~vlstolt.Jestrz. Constltt:Jlç{lo;

XXVI - realizar operações de, crédito (1utorbados· pela Assembleia
Legislativa, observando, quando extei-nasj a que também dlip6e(
Const.ftuJçlio Federal;

SRTVS,.Qd 701, 81.
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.R

o

ESTADO·OO PARA
PROCiJRADORtA-Gl:RAL DO ·ES'MOO
Setortat era.ma
·

A Ler Estadual n.2 8.574/2017 ,mbém autorf?ou :o Estado

do Pará a prestar contr-a_g~rantia à União, at~ndencfo, desse modo, à-~

.

exigências constantes do art. 40 da Le'i de Responsa~ilfdade FfscàL

O Anexo "A" do 'Contrato

4e

Empréstlmo, intitulado

Condições Gerafs de Contrataçâ<>, Integra o contratQ e tem apJlca~o :para este
financiamento do NOS. As regras disciplinadas no: Eioturnc:mto não· eonflitam

com a legislação brasileira e podem serhonradas pelo Estado. do Par.á..
lll•CONCLUSÃO

Ante o éxposto, :concluo-pela p,osslbfJiàade de cef ebraçlp

do contrato ora analisado, vez que o mesmo enct>ntr-a•se de acordo com a·
legislação pátria e contempla obrigações ql.lt podem, .por

Jet,, ser assumida&

pelo Estado do Pará,

É o parecer, qu.e submeto.à anâ~e e deflberação 'SUperfor,

SR.TVS, Qd 701, 81. O, SI 401, &I. Novo-Ccntr(I MulClcmprcsariaJ, CJ;P.70.3MMIOO, 8fldWOF
Fone: (61) 3223-8000 www;i,,t;pa.ll)v;bt · ·
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ESTADO DO PARÁ

PROCUAADóRÍA..SERAl DO ES1ADO
Setortaf Broma

·

SUGESTÃO DE INDEXAÇÃO:

CONTRATO OE EMPR~STIMO. NDB - NEW 'DEVEl.pPMENT BANK DA OUNA.
PROGRAMA MUNICÍPros. SUSTENTÁVEIS DO ESTADO- .DO PARÁ. ,ANMJSE

JURÍDICA DA Ml:NUTA CONTRATUAL

1
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Zimbra

Zimbra

c:arla.melem@pge.pa.gov.br

Re: Parece Operação de crédito Municípios Sustentáveis - agente financiador NPB
- - - -- - - -- -- - - - -- - -- - -- - - - - -·-·-· ·'·· •'- . .• .. .
,.

De : Ophír Filgueiras Cavalcante Junior
Ter, 14 de ago de 2018 12:20
<ophir.cavalcante@pge.pa.gov.br>
Assunto : Re: Parece Operação de crédito Municípios
Sustentáveis - agente financiador NDB
Para: Vlviane Ruffeil Teixeira Pereira
<viviane.pereira@pge.pa.gov.br>
Cc : Ophir .Cavalcante Junior
<ophir@cavalcantepereira.adv.br>, Gustavo
Tavares Montéiro
<gustavo.monteíro@pge.pa.gov.br>, Carla Nazare
Jorge Melem Souza <carta.melem@pge.pa.gov.br>,
Amanda Carneiro Raymundo Sentes
<amanda.carneiro@pge.pa.gov.br>

?t'i1\te..Et\ : 3 Q.~ boH
Aprovo o parecer pelas judiciosas razões nele contidas. A PCON para ultimar as
providências.
Ophir Cavalcante Junior
Procurador-Geral
- -- - - - --··········· .. -··

De: "Vivíane Ruffeil Teixeira Pereira" <viviane.pereira@pge.pa.gov.br>
Para: "Ophlr Filgueiras Cavalcante Junior" <ophir.cavalcante@pge.pa.gov.br>, "Ophir
Cavalcante Junior'' <ophir@cavalcantepereira.adv.br>, "Gustavó Tavarés Monteiro''
<gustavo.monteíro@pge.pa.gov.br>, "Carla Nazare Jorge Melem Souza"
<carla.melem@pge.pa.gov.br>, "Amanda Carneiro Raymundo Sentes"
<amanda.cameiro@pge.pa.gov.br>
Enviadas~ Terça-feira, 14 de agosto de 2018 7:40:02
Assunto: Parece Operação de crédito Municípios Sustentáveis - agente financiador NDB
Sr. Procurador-Geral,
Segue em anexo Parecer exarado pelo Procurador Henrique Mouta, a respeito do
contrato de empréstimo que o Estado do Pará pretende celebrar com o NDB - New
Development Bank of China, para financiamento do programa Municípios Sustentáveis.
Referido programa será objeto de co-financiamento, já tendo sido analisado o contrato do
outro agente financiador, CAF - Corporação Andina de Fomento, Parecer Já aprovado por
V.Exa. e já encaminhado à SEFA.
Os termos contratuais do instrumento ora analisado, do banco NDB, em muito se
assemelham aos termos contratuais da CAF, sendo as condições mais benéficas para o
Estado. O Procurador do feito, que participou de todas as reuniões de negociação com o
Banco, Ministério do Planejamento e PGFN, analisou as cláusulas contratuais à luz da
legislação e constituição pátrias e concluiu pela possibilidade de celebração do
instrumento.
Ratifico o Parecer e o submeto à superior consideração.
https:l/mail.pa.gov.brlh/printmessage?ld=8796&tz= GMT-03.00 %20Auto-Oetected&i<"m=
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Zimbra

Copio no e-maíl as Coordenadoras da PCON e CATOS, para providências de posterior
registro, indusão no banco de dados e comunicação à SEFA.
Atenciosamente,
Viviane Ruffeil Teixeira Pereira
Coordenadora da Setorial Brasília

De: "Jose Henrique Mouta Araujo" <henrique.mouta@pge.pa.gov.br>
Para: "Viviane Ruffeil Teixeira Pereira" <viviane.pereira@pge.pa.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 13 de agosto de 2018 10:15:57
Assunto: Fwd: Documentos NDB
Cara Viviane,
Em anexo. remeto o parecer e as minutas do acordo (em português e inglês)- processo
201820000003 - empréstimo NBD - programa Municípios Sustentáveis do Estado do
Pará, para análise e deliberação superior.

Att.

Henrique Mouta

https:/f",1aíl.pa.gov.br/hlprintmessage?id=8796&tz=(GMT-03.00)%20Aulo•Oelected&xim-=1

2/2
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Belém, 14 de agosto de 2018
Processo Adm. 201820000003
Interessado: SEFAe SEEGEST
Assunto: Operação de Crédito NDB - New Development Bank of China

Despacho de Aprovação de Parecer Jurídico

Aprovo o Parecer nº 323/2018- PGE/PA, pelas judiciosas razões nele contidas.
À PCON para ultimar as providências.

Rua dos Tamoios, 1671 -Batista Campos- Belém-PA CEP 66.025-540 Fone: (91) 3344-2746 Fax: (91) 3241-2828
http·//www pge.pa gov.br e-mail: chefiagab@pge.pa.gov.br
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PARECERNº·OJ5/2018-PGE PROCESSO Nº 201800001480
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE ESTAl)Ô DA FAZENDA (SEF'A)

OPERAÇÃO DB CRÉDITO EXTERNA. PARECER DO
ÓllG~O JtJllÍDICO (A.R.1'. 21,. I, DA RESOLUÇÃO Nº
43/2001,DO SENADO.FEDERAL).
Por meio do Oficio de nº 015/2018/GS/SEFA, de ll.01.2018, o l3xmo. Secretário de
Estado da Fazenda solicita a esta Procuradoria-Geral do Estado - .com relação à OPERAÇÃO
DE êRÉD11'0 EXTEJtNA êôM GARANTIA DA t.lNIÃô que o Govern9 <.fo Estado do Pará está
negociando junto à New J)ev~1opment Bank
Çflin11 - NDB para financiar a execução do
Programa M,t1nicípi9s\ ,Sust,ntá:.~is .elo .Esta.d.?)• cl? .rarà, }l(} vaJor •. . de ... US$50.000.000,00
(cinquenta milllfies d~ il~la~esJ -'a elaboração ~e.J)3.r~7et .J~rídieoaf7fr' do éumprimentodos
limites
condiçõe~ ~~tâbetecid~s .
de Jnstruções
Pleitos VERSÃO
(NOV/2017);
Sêcret~ri~-cl~ ·Tesouro··•. Nadpriâl,·
de acordo com.as .Resotuções . nº
40/200 l e n°43/2001, àlterâdas respectivatnente pelas Resoluções nº .()5 de 03/0M2002 e n9 O)
de 02/04/2002 do Senado Federal, bem icomo da Lei Co111ple111entar nº 101/2000 (Lei i/4

ti

da.

e

no Man~~!>

.ªª

er~inda,·.•

de

MIP

Responsabilidade Fiscal-LRF).

Em ateridimênto aódíspôsto füf§ lº do art. j2 da Léfêbffiplementar nó lOl, de2000, e
no inciso I do art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2Qúl, no âmbito de .pleito q()
ESTADO DO PARA pararealizar operação de crédito comN~wIJ~velopmentBank da China
~ ND.B, n.o valor de US$50.000,00ô,0O (cinqüenta milhões de <J61ares), clestidada a financiar
execução do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, dêêlâfü que êste ,ente
fedentti vo atende às seguintes condições:
a) existência de prévia e expressa autorização para a contratação da operação em
análise, no texto da lei orçamentária, em créditos .adiciônais ouJei espêcifiêa: Lei n:º
$.574, d.e 14 de dezembro de2017.
b) inclusão no orçamento: Os recursos provenientes da operação de êtédito pleiteada

;:~::~Q~:;;;i;.:tl~::;!?;~;:mô,

Anual n• 8.~~7,

pt28{1~?1

) .f
Página 232 de 248

Parte integrante do Avulso da MSF nº 110 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

771

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
e) atendimento do disposto no inciso UI do art.. 167 da Constituição,. nos tennos dos.§§
Iº, inciso V, e Jº do art. 32 dá Lei Complernentar nº l Ol, de 2000; e

d) ohserv~ncía çfas dernais disposições estabelecidas na. Lei Complementar nº l Ol, de
2000,. e nas Resoluções nº 40 e nº 43, ambas de .2001, do Senado Federal.

CONCLUSÃO
Ente11do que este Pa.recer atestâ o cumpdmênto do disposto no inciso I do art. 21 da
Resolução do Senadô Federa.Lnº 43,. de 200 l, e d9 .§ lº de> ai:t:.32 da. Le.i Complementar nº l Ol,
de. WOQ, demonstra.ndo o êürnprimento dôs • limites e condições · estabelecidos na legislação
vigente, ern especial na. Lei Complementar nº 101, de 2000, e 11a.5 Résó1uções nº 40 e nº 43,
ambas de 2001, doSénâ<.füFedéral.
..... ,.

Belém, l7 dejat1éiro de·2ôl8'.

. . ·. . . · •· • · •· . ·. . ·. . ... :: i

· ·.•·.• · ·..

~~p
s •~~~

GOVERNAD . ij, .] );STADODOPARÁ
\
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,

......

·

.

,

. . . . ·~

PARECER TECNICO DO ORGAO
1. IDEN'flFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO OBJETO DE AVALIAÇÃO
Em atendimento ao disposto no inciso l.,. do art. 21, da Res<>l~tção c:lo Sena\19 Federal 11°
43/ZOOl, e no § lº, do art. 32, da Lei Complementar 10112000, o presente Parecertefere-se à
contratação pêlo Estado do Pará de Operação de Crédito bxterno com Garantia da União, no
valor de US$ 50.000.000.úõ (cinq~enta 1nilhões de .dôlâtes), junto aô New Develôpmeitt B4nk
- NDB, objetq do PVL .nº 02.000342/201847 cadastrado no Sistema SA.DIPEM junto à
Secretaria do Tesouro Nacional (STNJ, destinada ã viabíliZaçãô do Prqgramâ Munícfpios
Sustentáveis do Estado do Pará. em confqtmidade com a Resolução COF1EX NQ O1/0128,
publicada em 02 • de Janeiro dê 2018, operação que te111 .como ol>jetivo µlavancar a
implementação de ações de infraestrutura de 1nobilidadê ·urba.na em municípios do Estado dó
Pará, para mitigação dos indícadores de pobreza e desiguiüdade. no Pará.
A solicitação de fin.anciâfüe11fü está respáldadá pela. i;ei Estadual Jl~l8.574, de
14/l2/2017, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 33.518, de 15/12/2017, que
autorizou o Estado do Pará à contratar referida Operação de Crédito Externo, junto ao Netv
Development Bank ~ NDB, com a garantia da U11ião, a qual serão vinculadas, como
contragara.11tias, em caráter irrevqgável e irretratável e a modo pro solvendo, as receitas a que
se referem os arts. 157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso II, complementadas pelas receitas
tributárias estabelecidas no art. 155, nos tennos do § 4° do art. 167, todos da Constituíção
Federal, bem con10 outras garantias admitidas em direito.
Osinvestin1entos estão previstos, para .º exercício .de2018, na Lei.Or9amentátiaAnual
(LOA) 8587, de28/l2/2017, publicadano .DOE11º J3528. de29/l2/2017, disgqnfvelno

nº

link:http://www:seplan.pa.gov.br/loa-2018,

2. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO COM
GARANTIADA UNIÃO
2.1. Resumo da Operação de Crédito
O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará é um modelo de
desenvolvimento harmônico e s11stentável, que pretçnde garantir a melhoria da qualidade. de
vida, gerando riqueza para a. população
Estado do Pará. Tem como objetivo prineipal:

do

Recluz~r a Pobreza e.a Desigualdade no Estado do Pará.
Dentre âs ·diversas·ações que>garanHrão a eficâda •do Programa ·estão os comp<)nentes
e subcomponentes (projetos}pleiteados junto ao NDB; ·abaixo listados:

l

- CompQnente•MobilidadeUrbana e l)renagem, com os.subcomponentes:

1.1 Obras Civis;

1.2 Equipamentqs para Manutenção;
1.3 Capacitaçã0;

1.4 Estudos, Projetos e Trabalhos. Sociais e Técnicos.
2 - Componente: Outros gastos, com o subcomponente:
2.1 Comissão de financiarnento (Front-endFee).
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z.2. Valor Total da Operação e Fontês de Recursos
O valor da operação será distribuído pelas fontes de recursos discriminadas da

segµinte forma (Quadro l}:

Quadro 1
Investimento: Fonte e Valor
EmUS$ 1,00

Fonte

Valor

NOll - Opêrâção de Crédito Externo

só;Offit(K)(l,00

Contrapartida T~9uro f;st,it{lual

·12.500,000;00

Total

62,500.000,00

Fonte: Sct:gcst, 2016.

Tend(} ern vista o caráter específico das intervenções propostas, a presente análíse será
realizada de forma global e também específica, por componerite, que envqlve cada
investimento em obras, considerando os benefícios a serem auferidos pela população afetada'.
Em relação à ar1ál.ise financeira dq Program11. (projeção .de cµstos . e teceitas), seni
analisa.do de forma global. Para tanto são cohsiderados 6s custos e benefícios advi11dos do
financíamentó, bemcomo das contrapartidas oferecidas pelo Estado.
Estima-se que o Prdjeto será executado n() praz() de 4(quatro) a11os, na forma do
quadro abaixo (Quadro 2): ·
Quadro 2
Cronograma Estimativo d~ E,cecuçiodQ Programa

1.1

1.2
1.3

OBRAS CIVIS
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO

10

55

25

10

100

10

55

25

10

100

CAPACITAÇÃO

10

&5

25

10

100

2S

25

25

25

too

ESTUDOS. PROJETOS ETRABALHOS SOCIAIS E
1.4
TÉCNICOS

Fonte: Secgcst, 2018.

3. RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCJO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO COM
GARANTIADA UNIÃO
Etn face da natureia do it1vestimento, entendo qµe os benefícios mensuráveis

esperados, conforme a seguír especifica.dos. e, tambéín, os que não são mensurave1s

financeiramente de form~ viável, .superan1 os custos necessários correspondentes à operação
de credito pleiteada.
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A metodol.Qgia de análise de viabilidade escolhidà entênde que pata cada componente,
devem set considerad.is, peló füenos, as seguintes duas opções:
i. .a <opção de nada fazet (cenário de referêntfa sen1 programa ou status quo).
ii. áopção escolhida.
Etn cada componente foj consíderada a população diretamente envolvida e a
população indiretamente beneficiada.
Pata a anális.e finanqeira do programa serão avaliados o Fluxo de Caixã (Despesa ê
R.eçeitas envolvidas) identifiêando-se a Taxa Interna de Retorno e o Valorlltesente Líquído
da operação.
0 equilíbrio êcônôniicó d() progratna patte do pressu~osto que . heneficios auferidos
cubram os custos da Operação e propiciem um retomo dQs .investimentos realizados pela
sociedade (Govetho).
É importante ressaltar que este parâmetro .não pode ser tomado isoladamente na
avaliação da viabilidade de um projeto/programa,. devendo ser considerado sempre em
conjunto com outros como: ó Valor Presente Líquido (VPL), a relação Benefício/Custo (B/C),
que contemplam, respectivamente, o montante do retomo dó capital investido e a razão dos
benefícios S:obre os custos do projeto/programa. Por se tratar de um e1npreeüdin1ento
eminentemente público e relacionado a obras de infraestrutura viária, adotou-se a taxa. de
desêorfü) de 12% ao ano.
Os valores monetários estão expressos em. reais, çorresppndendo à relação US$ l ,00 =
R$ 3,20. O horizonte de análise corresponde a um período de 10 anos.
Cada Componente possui 1.una abrangêncía de atuação, conforme abaixo:
• Componente Môbilidade e Dre11age1n Urbana -- Serão i111phµ1tados . aprQximacta1nente
140 Km de obras de pavimentação e drenagern.pluviaLde vias urb!:ltla:S, heneficia.Q.dQ
pelo menos 9 municípios.
·
• Componente Outros Gastos - Corresponder4 aos gai\tos ci.e comissão de,financiamento
da operação•(front-end Jee).

os

3.l. Custos da Operaçãó de Crédito Externo

OS custos considerados na operação .compreendem ·aqueles associados ao Programa
Municípios Sustentáveis do Estadô · dó Pará e os- relativos às contrapattid~s do Tesouro

~sfüdual vinculados ao Pmgrama.

Custos do .Progtáma
bs . custos ... considerados .·• compreendetn ... aqueles . referentes aos compqnerttes,
subcomponentes e prQdutos apresentados em segui(ia (Quadro 3 ):

3
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Qmtdro3
Síntese dos componentes do Programa
US$1,00

t1

OBRAS CIVIS

1.2

EQlJIPAME;NTOS PARA MANUTE;NÇÃO

58.633,000

46.133.000

12.500.000

58'633.000

2.742.000

2.742.000

o

2.742.000

1.3

CAPACITAÇÃO

250.000

250.000

o

250.000

1.4

ESTUDOS, PROJETOS E TRABALHOS
SOCIAIS ETÉCNICOS

750.000

750.000

o

750.000

footc: Sccgcst ZOl8,

Para esta análise foram considerados os componentes que envolvem obras e que
representam mais ele 94% do custo total do programa.
Qúadro4

Popula~ão ·ditétamen:te impactada pêfos projetos d.o Programa

Mobilidade e drenaO'eín urbana

Total
Fonte; IBGE

3.2. Benêffoios por Componente da Operação de Crédito Externo
3.2.l Componente .Mobilidade enrenagem.Urbana
O Componentet<.'lm por objetivo m<.'llhorar as concliçQes de sal1,1bdoade ehabitabilid;i<;le
da pQpülação, propórcionartdourn fü:ivo padrão de urbaiüíaçãõ que contempla ern uma rnesrna
via urbana intervençoes de ])renagem (garantindo o escoamento adequado das aguas de
chuva), Pavimentação, Calçamento (incluindo acessibilidade) e Sinalização.
A Opção pela pavimentação em CBUQ considetou a realidade local e a declividade do
terreno que contra indicam a utilização de outn1 solução para pavimentação.
O componente foi pensado de modo a atender principahnente as vias de intel'ligação
entre os bairros das cidades, integrando. o sistema viário, aumentando a segurança para
motoristas e pedestres e dando maior fluidez ao trânsito.
As cidades escolhídas, ern sua maioria, são cidades de pequeno porte onde o tempo de
deslocamento ainda não se. configura como um problema, no entanto, são cidades de grande
potencial ecortômíco, concentrando a maior produção de cacau do Brasil, além da pecuária e
do extrativismo míneral e para onde o Estado vem fazendo um esforço de vertic.i.Hzação da

~

4
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produção o que implica em uma previsão de crescimértto popufaéionâl superior à füédia do

Estado.

Situação Atual e Situaçãô Filtµra

O .Est.açlo do Pará possµi .33,2 % q,e rede. de d1;enagçm.plµvial, sendo ·que 669-'q dos
municípios aptesentâm resultado inferior a 25%,
As últimas informações coletadas sobre·drenagem. que subsidiaram o PlanoNadonal
dê Sãúeainentó, davam éóhta que ~penas 58% dos münidpiós pataenses deêlaravarn possuir
sistemas de drenagem subterrânea, e o sístema de.manejo de águas pluviais limitava~se .a
drenagem superficial.
Essas informações foram cottobotâdas pelo IBGE nos dados de pesquisa. sóbre o
entorno dos domicílios urbµ11os quiindo aponta abaixa existçncia deboc.,is de loho e poços de
visita indicativos de siste1nàs dê tlten'âgétn subterrâneos.
Os dados dos municípios envolvidos neste Componente relativos ao Programa
Munícipios Sustentáv~is, qu@do aváfüunos o percentual de vias públicas êofü ·urbariiiâçãó
adequada (ptesettça de bueiro, calçada, pavímentação e meio-fio) demosttam que apenas
1.5% das vias urbanas ,desses municípios possuem padrão de urbanização adequada,

percentual inferior à média do Estado de 3,56% (Fonte: IBGE Cídades).
Quadro 5
Percentual de Urbanização d()s Municípios do Programa

Xin°u
Ta a:·ós

Anapu

24.525

0,45%

Brasil Novo

15.139
98.405

2,40%
2,30%
0,70%
0,10%
0,40%

Itaituba
Medicilãndia

Novo Progresso
Pacajá

Placas
Porto deMoz
Rurópolis
Senador José Porffrío
Trairão
Uruará

Total

29.444
25.169
43:.930
27.700

0,10%

39.991
45.595
12.075
17.880
44.607

4,40%
0,30%
6,30%
0,10%
0,60%

424.460

.l,51%

Nó aspecto clhnático, QEstado do Paráaptesentàa ptedominância dó clima equatorial,
quente e úmido, sofrendo influência direta da floresta amazônica, com chuvas abundantes
durante o ano todo, sem o.c orrência de estação seca, e índice pluviométrico médio anual de
2. 921;70mrn.
As chuvas .frequentes- e abundantes na região contribuem para a ocorrência de
patologias . _no ~~vim.Nento, q~~, d~ _fom1~ geral, en.~~ntn~_-se sem proteção, ª. té mesmo d>a
.·.... ·
camada de 1mpnmaçao que garantma sua 1mpermeab1hzaçao.
•

__s])
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Amllisando a condição de pavimentação das vias urbanas nos municípios escolhidos
verifica~se que• se concentra nas vias principais e nos bâírros centrais não alcançando as zonas
de expansão, onde se concentra a população de mais baixa renda que vive em áreas quase
sempre desprovidas dê infraei:;trutura urbana.
Q investimento proposto no componente pretende dotar cada município de um .novo
padrãQ de urbarlização, ç.01n. vias urbanizadas saindo de lllll patamar de 1,51 % para 30% de
víàs urbanas com Calçada. Dtenagefü, Pavimentação e Meio Fio. Da mesma forma, pretende
ampliar de 29,7% para 45% a Arborização de vias.
As vias esçplhidas são vias em pavitnentaçâo primária o que. provoca no inverno
acúmulo de água e formação de ..lama" e no verão excesso de pôêita.
Em ra:zão disso as prefeituras m1.micipais se veem com a necessidade de reduzir a
poeira em períodós muito secos com canos pipas e com a necessidade de manter a
compactação etrafegabilidade no período de inverno com tratores, .motoniveladotes e rolos.
Os custos associados a essa atividade giram em tomo de R$3.276.000 /ano.
Estima-se a redução em 64% cotn a pavimentação das vias e um ganho adicional de

R$2.096.64Q,OO.

Benefício da. UrbanizaÇ!O
A implantação do Componente dará às cidades contempladas un1 novo padrão de
urbanização com a adequada solução para o escoamento das águas pluviais e eliminação de
pontos de alagâ111tmtos,
O Estado do Pará apresenta características climatológicas basicamente dividídas em
duas esta.ções?; .qtte s:iô •ô.. inVêrtlO, cara~terizâdo
períodQ .tnais·chuvoso compreendi<lo .de
dezembro .a
o :período, com menores índices de .eventos ele precipitação que se estende

a

pelo

maio e

dejunho novembro.
. ..... · . . .·.. .. .· . .· . . .
.. ·. . . .. .. .. . .. . .
.
A pavimentação garantirá o fim da lama em período chuvoso (inverno amazônico) e
da poeira no verão, ·reduúndo .as .internações por doenças.respiratórias nos 1nunicípios.
A implantação de calçadas com ·acessibilidade, alê1l1 de cumprir determit1ação de lei.
tornará a cidade mais inclusiva para os portadores de deficiência.
Gomo já nierici◊nado, · o.s tnunicípio~ contemplados sairão de um percentual de
urbanização de 1,51% para 30%, mudando.signitkativamente seus índices de urbanização;

Impactos na Saúde da população
A ausênciá de drenage111 e pavimentação estij diretan1ente Jigadaa índices de doenças
deconentes dos 'alagamentos urbanos, como a dengue é a leptospirose e doenças dó trato

em

re$ph'atõtfo,
razão da poeira.
Sêndo assim. uma das principais funÇÕes do sanêafüento básico é evitar a
disseminação (le doenças, principalmente nas críanças que são geralmente as mais afetadas já
que ·aproveitam a cheia pata briucar esqu,ecendo Q risco de contaminação de doenças.
Segundo Souza, C. M. N. (2001. .Dissertação de Mestrado UNB: Carência ou Precaríedade
dos Serviços de Drenagem Urbana e Oconência de Doenças de Importância para a Saúde
Pública), as populações que possuem acessu âóS servíços de saneamento têm uma redução,
em média de 55% na mortalidade. infantil e até 70% nas doenças respiratórias provocadas pela

poeira.
Nos• municípios beneficiados com .o componente de mobilidade espera-se a redução de
custos referentes à internação ppr doenças respiratórias e. de veiculação hídrica.
Considerando que, em média, os füunicfpíos terãô 30% das suas vias urbanas
benel'iciadas há a expeetativa d<, que na Zona de Intervenção s,: tenha a re~cus!Qs

"°:
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intemação, a.o longo da execução do investimento efü tô1110 de 50%, e isso implic:tt em mna
redução de custos anuais da ôrdem de R$ 694.1.15,62.

lmpactôs da Valorização Itnobiliâria
A hnplantação de melhorias m·banas, sobretudo saneamento f!• pavirtientação,
impactam fortemente a valorizaçãoimobiliâria, desde o momellto que são realizados.
Em relação aos benefícios relativos à. valod~ção imobiliária, forârrt acrescentados
15% representando uma valorização real média dos· imôVeis 1ia área de influêncíá do
componente. Destaque-se que se assumiu que esta valorização ocorre apartir do segundo ano
do projeto atê o 6º ax1().
Ressalte-se que essa valorização.deve provocar.o .inctementúfiO .ITBl e lP'I'IJ coma
necessidade de•reavalia9ãQ .dos ilnóvei~ nas . ál'eas iU1pactadas pelo projetp.
Observou-se um índice alto de inadimplência relativo ao IPTU nôs municípios/com
uma média de 80%. Considerando o Trabalho Técnico Social a ser implantado, espera~se, na
área impactada, uma füadimplêncfa de hO nnixímo 40% chegando em
pataúfar de
30% de inadimplência~ o que significará um incremento anual de R$ 1.618.880,00, da mesma
forma haverá um inçremento no ITBlde E.$91.$.536,79/ano.
Além disto, esses investimentos proporcionarão um aumento do vafot venal dos
imóveis, o que proporciona. umareavaliação dos mesmos para efeitos de alteraç.ão da base de
cálcülodo IPTU, c◊rn reflexos também no ITBL
Para o cálculo das áreas e da valorização imobiliária foi adotado o seguinte critério:
l~
Foi calculada a populaçã9 itnpactada pelas melhorias no sistemaviárioJ74.400
habitantes);
2~
Foi identificado o valor médio do m 2, partir do que é pratiçadq
mercado
local R$ 1206/m2 .(oi preços •. variatartrentreR$ 31'2 .(nas .cidades de menor
porte. comoBrasffNovo) eR$ 1.800.namajor.cidqde; .Itaituba);
3°
Fôi identJficada iª quantidade de imóveis existentes nos l
km à serem
pavimentados, considerando lotes de 10m x 25m (padrão na maioria dos
munkípios) .equivalente a '37.200 imóveis (18.600 unidades em cada lado da
pista);
4~
Considerou.:se o padrão médio de.65'm7 de ·área constru.ída em cada µrliclade p
que equivale a um total de 2.418.QOOm2 (estitnatiVa conservadora);
5Multiplicou-se, o total de m2 pelo valor médio do m2 chegando~se ao valor de
R$ 2.916.108.000,QO.

sanosa ~rn

de

a

no

86

as

15% .

Consider~ndo
premissas acima, . ter.em~s . .
de Incremento .110 valor venal dos
ímóveis, eqllivalehte a R$ 437Al6.200,00 em cinco anos, a partir do segundo ano.
3.3. AnâUse Financeira e das Fontes Alternativas de Financiamento da Operação

3,3.l. Análise Financeira da Op.eração de Crédito Extern9
Na avaliação socioeconômica do Programa a alternativa considerada foi realizada
através da obtenção dás .figuras de méríto, tais çomo Taxa. Irtte.rna Retomo Ecüüômiêo ~
TIR,. Valor Presente Líquido ~ VPL e. relação Benefício/Custo, obtidas a partir da
çonfrontação dos benefícios e custos, a.pre.seJ1tados n<>st1µxos de caixa tendo como base os
cenários com e sem o programa.
As variáveis que compõem os benefícios e os custos para este programa foram
désêriras anteriortnêl\te g iMlue!Jl os cllstos de éapítal, Orçâfuêl\to de custeio e ~ )

de

. . ÇJ>
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extemalidades, As extemalidades apresentam resultados positivos, computados como
benêfício sociale negativo, considerado como custo de oportunidade,
Para câkulo de cada um dos benefícios considerados, foram estruturados fluxos
diferenciados para o horizonte do Programa (10 anos). Foi considerada uma taxfl de desconto
dê 12% ao ano.
Para a avaliação econômica do Programa s~o consideradas as seg4i11tes figuras de
mérito:
• Valqr presente líquido "' VPL;
• Taxá Intemáde·reto1110 ~ TIR.;
• Relaçãõ B/C.
Onde:

Valor.Presente•Líguido-VPL: Consistena soma détodas as receitas edespesas ocorddasno
período de análise, c.,--ada uma delas descontada para o presente pela taxa dejuros adotada.
Caso esse valor resulte maior do que zero, significa que os l:>enefícios auferidos .durante o
período de análise serão. suficientes para cobrir as despesas operacionais.
Taxa Interna de Retomo - TIR: Em termos de cálculo consídera taxa de juros que aiwla o
VPL Equivale à mâxinw taxa de jµros que se pode pagar por um empréstimo, e assegurar seu
equilíbrio durante o período dê programa. Assim,, se a TIR resulta acitna da taxa de juros do
mercado. o empfoer1dimento é Iltrativo. A TIR é também útil no caso de tomada de
ernprésthno a juros flutuantes, indicando ô m~ximo de flutuação admissível sem afetar a
rentabilidade do en11n:eendimento.
Refação B/C: A cóm,pàraçãq Benefício dividido pelo Custo deve ser maior ou igual a 1.
Qµanto niaior esta relação Jnais mbusta é a viabilidade do programa.

Os resultados da avaliação econ.ômica devem sef vistos sob urna ótica mnpla, ou seja,
se .os mesmos apresentarem a relação Benefício/ Custo superior á utiídade; a TIR for superior
à taxá de desconto ádôfüdã e ô VPL for positivo, o PrQgrama pode ser considerado viável.
Aplicadas â Metodologia o·programa aptesertta o seguinte Resultado:
VPL

R$ 118.Q.39.l.51,Q0

TIR

27,03%
1,04

RELACAQB/C

Análise de sensibilidade.{riseo)
Levando-se em coiitá a possibili(lade de. altt')ração n~ estimativas dos beneffei9s e
custos do Programa, inerente a todo estudo de viabilidade, foram realizados novos cálculos
assumindo-se a.~ seguintes variabilidades:

Cenário 1 - valores de investimeJ1tos25% superiores às estimativas inicíais;
Ce,nârio 2 - valores de.benefícios 10%inferiores às estimativas iniciais;

Cenário J- valores de benefícios l 0% superior às estimatívas iniciais.
Çep.:.irio 4 - valores de benefícios 20% superior e valores. de custos 25% superior às
estimativas iniciais
8
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Cenário 1- valores de investimentos 25% superiores às estimativas ihiciais;

VPL
TIR
RELAÇÃO B/C

R$ 57.419.608,84
17,99%

Cenário 2- valores de benefícios 10%inferíores às esfü11ativasini<.1iais;

VPL

R$ (I.057.091.691)

TIR

RELAÇAQB/C

0,94

Cenário 3- valpres de l:>enefícios 10% superior às estimativas iniciais.

VPL

R$ 1.293.169.992,15

TIR

173,02
1,15

RELAÇAOB/C

Cenário 4 - valores de benefícios. 20% superior e valores de investimentos 25% superior às
estimativas iniciais.

VPL
TIR
RELA . AOB/C

Resumo do pior é melhor cenário:
Gtáficó 1
Indicadores
VPL

TIR

Ponto de Equillbrio

9
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3.3.2. Análise das Fontes Alternativas de :Financiamento da Operação de Crédito
Externo
Para fins da análise g.e fo.rttes alternativas de financiamento e definição do agente
financeiro a ser contratado para. a concretização da Operação de Crédito Externo com
Garantia da Uniã9. p Governo do EstaçlQ do Pará cpnsiderou que, ao iniciar a formulação do
Programa Municípios Susteíltáveis do Estado do Pará e levantar os indicadores sociais e de
infraestrutura municipais, foram identificadas necessidades de investimentos superiores aos
que já estavam programados 110 Plano Plurianual (PPA) do Estado do Pârá e que o Estado
sozinho não será capaz de fazer todos os investimentos necessários a dar à população do
Estado o desenvolvimento que almeja. e merece.
Estruturou-se então o que se denominou de ecossistema de fundos, um modelo que a
partir das necessidaçles de• investimento do Estado identifica a melhor opção de recµrsos que
pode vir do Tesou.ro do Estado, de fundos de compensação arrtbíental, dos chamados Fundos
Verdes, fundos de investimento privados, ações de Parceria Público Privada e também de
financiamentos obtidos pelq Eswdotanto em âmbito ínternocomo externo.
O primeiro olhardo Estado para a operaçãó foi de c011sultaaos bancos brasileiros e as
condições de financiamento apresentlldas foram as seguintes:
• A Cai~a Econômica Federal apresentoµ a seguinte pr<>posta para operação com
Garantia por meío de Aval da União: taxa de juros anual de 118% da taxa do CDI,
taxa de estruturação (FEE): 2% sobre. o valor total da op.eraç.ão (taxa cobrada a título
de tal'ifa, de uma única vez), cóm prazo de amortização de 10 anos com carência de I
ano e sem contrapartida do Tesouro Estadual.
• O Banco do Brasil propôs: taxa de juros 118% da taxa do CPJ, ta,ça de estruturação de
1% ttpfront (à vista, qµ~qo do pdmeiro desembolso dos recursos), comissão de
compromisso de 1% sobre o valor da operação, incidente sobre os recursos
contratados e. não desernboJsados, co.m prazo de .11nortiz~ção ele 8 anos com êatê11cü1
de<2 ânos, valôr da contrapartidadô Estadô de 50%·da operação.
• O BNI)ES ofereceu:· taxa de juros TJLP, taxa de remuneraç~Q, l ,ti% de spread básico
mais 0,1 % de spread de ti~co, pi,:azo de amortização de 10 ~os . com carência de 2
anos, valor da contrapartida do Estado de 50% da. operação decréditO.

Consúltados os bancos irtten1acionais, identiflcou..,se a seguinte situação:

• •condições .~~r~sentadas pelo BID:.t~a.dejuros: Líbor 3.meses mais .spread; prazo
total: 300 myses; . parência: 60 .meses, comissão de compromisso sobre saldo não
desembolsado; 0,75%; comissão de financiamento: até 1% do valor do empréstimo.
• Condiçõespropostas peJo NDB:ta.~a:dejur<.>s: .Libor semestral mais ~preaâde 1,1%;
prazo total: 192 meses; cárência: .54 tn:eses: prazo de amortizaç.ão: 138 meses;
comissão de financiamento (Front~endfee); 0,25% do empréstimo; juros de mora de
2,0 % ª·ª.··•acima dos.juros estabeleêi1os•nO contrato de empréstimo; e comissão de
compromisso: equivalente a0,25%, aplicado sobre a base nos termos abaixo:
(i) •l 2 meses após a assinatura do contrato de empréstimo, no valor d.e 15% do valor do
empréstimo menos o montante desembolsado;
(ií) 24 meses após a assinatura do contrato de empréstimo,. no valor de 45% do valor
do empréstimo menos p montante desembolsado;
(iii) 36 meses após a assinatura do contrato de. empréstimo, no valor de 85% do valor
do empréstimo menos o montante desembolsado; e
(iv) 48 meses e depois disso, no valor total não desembolsado do conttato
empréstimo.

10
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A partir da Jmálise dessas propostas, o Estado identificou que as opções de crêdito
ex temo possuem 1nelhores condíçõt,s que as de. crédifü fütetn<t Coínpârarido-se asi .ptopõStas
de crédito externo vetífica..se que as instítuições são equivalentes em termos financeiros,
set1do que o BID possqi 11,elhores condições de pagamento com carência rn11ior e prnzo de
pagamento mais alongado. Contudo, embora a prestação tenda a set menor ern razão do prazo;
ao finai o pagamento de juros será também maior.. Tratando-se. de recursos atualizados pêla
taxa de câmbio o nívelde incerteza do cenário também se toma maior.
Outro fator analisado diz respeito ao prazo de resposta (ternpo entre a entrada do pleito
e a contratação) das instituições que demonstroµ que a velocidade de atendhnento do NDB foi
a rrtelhor dentre os bancos analisados.
Esse conjunto de negociações somadas fez com que o Estado escolhesse firmar a
operação com o NDB.

4. INTERESSE.ECONÔMICO E.SOCIAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTER1'10
COM GARANTIA DA UNIÃO
Diante do exp.osto nesta análise, fica demonstrada a viabilidade econom1ca do
Prqgrama Munfoipios Sustentáveis do Estaqo d.o Pará, em vista de que os benefícios a serem
auferidos pela população compensam os investh:11entos nece.ssári.os para sua in1plantaç.ão.
O respaldo para essa afirmação foi dado pelos indicadores econômicos calculados a
partir
fluxo de caíxá do programa, onde Sé ressalta
Intêrnàdé Rêtomó (TIR),
substanc.ialmente superior ao custo de oportunidade adotado e o. expressivo Valor Presente
Líquido (VPL)positivo,
A análise de. sensibilidade demonstrá o Risco do Programa, j10 entanto. é importante
ressaltar que a valon1ção dos 1:>enefícios a .serem ~uferi<los fqi bastante conservadora,
considero1He apenas 15% de valorização it:nobiliãti~ quando a média .considerada·.n.a
avaliação de imóveis sltua-sei.mtre 20 e 30%,
Se utilizâ:rmos 18% comõ percentual de valorização imobiliáriá e admitirmos o
aumento dos custos do programa etn''áté 25%,leremos o tesulta:do •do cenário 4; que ainda se
mostra viável..
O programa em análise é essenciálpara. a política pública, principalmer1te pata aqueles
inseridos em sua áre.a de abrangência. S:itua.,se em total convergência com as prioridades
elencadas para o p~ís . n<> eixo de Mobilidade Urbana .e mudará signific~tivamente ós
.indicadores deste componente, nos municípios beneficiados pelo Programa l'vbmkípios
Sustentáveis do Estado do Pará.
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5. CONCLUSÃO

Conforme dêmon~.trado, entendo que este Parecer atesta o cumprimento pelo Governo
do Estado do Pará do disposto no inciso 1, do ;;irt, 21, da Resolução do Senado Federal nº
43/200.1, e do.§
do a1t )2.da Leí Complementar nº 10112000! demonstrando a efetiva

e\

relação custo~benefício e o interesse econômico e social da operação de çré<lito en1 referência.
Belém, 09 de agosto de 2018.

JOS~OLA
Secretário de Estado de Planeja1ne o

~• ~

De acordo.

....

Gove

IMÃ. ·J~NE
· Estado do Pará

1a~
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SEI/MP - 5160168- Resolução/Recomendações

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - C O F I EX
128ªREUNIÃO
RESOLUÇÃO Nº 01/0128, de 20 de dezembro de 2017.

O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuições conferidas pelo Parágrafo Único do art. 7º
do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017,
Resolve,
Autorizar, em substituição à Recomendação n.º 06/121, 28 de abril de 2017 ,com as ressalvas
estipuladas, a preparação do Programa, nos seguintes termos:

1. Nome:
2. Mutuário:
3. Garantidor:
4. Entidades Financiadoras:

5. Valor do Empréstimo:

6. Valor da Contrapartida:

Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará
Estado do Pará
República Federativa do Brasil
Corporação Andina de Fomento - CAF e New Development Bank NDB
pelo equivalente a até US$ 50.000.000,00 - Corporação Andina de
Fomento - CAF e
pelo equivalente a até US$ 50.000.000,00 - New Development Bank
-NDB
no mínimo de US$ 12.500.000,00 para cada financiamento

Ressalva(s):

a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da União estão
condicionadas à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao Ministério da Fazenda para análise
de sua capacidade de pagamento e oferecimento de contragarantia suficiente, em conformidade com os
critérios estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, além de demonstração do cumprimento dos
requisitos da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, das Resoluções do Senado e demais

nonnas aplicáveis à operação de crédito e concessão de garantia da União, visando às autorizações do
Senado Federal e do Ministro da Fazenda; e
b) A contrapartida à operação de crédito externo deverá ser assegurada pelo Mutuário.

Carlos Eduardo Lampert Costa
Secretário-Executivo, substituto

Esteves Pedro Colnago Junior
Presidente

Nota: A autorização concedida por esta Resolução perderá eficácia depois de decorridos vinte e quatro meses, contados a partir da data de publicação desta no Diário Oficial da União.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Lampert Costa, Secretário-Executivo
da COFIEX, substituto, em 27/12/2017, às 11 :30.
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28/12/2017

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR, Presidente da
COFIEX, em 28/12/2017, às 16:45.
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Mensagem no 638, de 2018, na origem, que restitui o autógrafo do Projeto de Lei da Câmara no
32, de 2018, sancionado e convertido na Lei no 13.733, de 2018.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um exemplar do autógrafo.
É a seguinte a Mensagem:

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7650339100293624.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-1 (ANEXO: 001)

788

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

Senhores Membros do Congresso Nacional,

e
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelências que acabo
de sancionar o projeto de lei que "Dispõe sobre atividades da campanha Outubro Rosa". Para o
arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora
convertido na Lei nº 13, 733
, de 16 de novembro de 2018.

de novembro~

Brasília, l 6

~ 2018.

/
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Ofício da Agência Nacional de
Telecomunicações
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SENADO FEDERAL
OFÍCIO "S"
Nº 73, DE 2018
Encaminha Relatório com o Balanço de Gestão da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, referente ao período de 06 de outubro de 2016 a 04 de
novembro de 2018.

AUTORIA: Agência Nacional de Telecomunicações
DOCUMENTOS:
- Texto do ofício

%&41"$)0®$*

•
.

.

Página da matéria
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00100.149558/2018-00

íJ ANATEL
mÈANATEL
Agência
Nacional
A
gência N
a c io n a l de Telecomunicações
SAUS, Quadra
70070-940
Q u adra 6, Bloco H, 10!!
I O 2 Andar, Ala Sul - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 7
0 070-940
Telefone: (61) 22312-2003
3 1 2 -2 0 0 3

Referênciq:
expressamente
n!! 53500.050189/2018-44
R
eferência: Caso responda e·ste
este Ofício, indicar expressam
ente o Processo n®
5 3 5 0 0 . 0 5 0 1 8 9 /2 0 1 8 - 4 4
. Importante:
br/ seiiusu
usuarioexterno)
Peticionamento
Novo ee
Im p o rta n te : O
0 Acesso Externo do SEI (www.anatel.gov.
(w w w .a n a te l.go v .br/se
arioe xterno) possibilita o P
eticion am ento Eletrônico para abrir Processo Novo
lntercorrente,
www.anatel.gov.br/sei
P. esgu isa
In tercorrente, podendo
po d e n d o utilizar a'segunda
a segunda opção para responder este Ofício. Pagina
Página de Pesquisa Pública do SEI
SEI:: w
w w .a n a te l.gov.br/seipesauisa

Ofício n2
n9 34/2018/SEI/PR-ANATEL
A Sua Excelência o se·nhor
Senhor
EUNÍCIO OLIVEIRA
Senador da República
Senado Federal
117^ Pavfmento,
Pavimento, Zona Cívico-Administrativa
Praça dos Três Poderes, Anexo 1172
(EP:
CEP: 70165-900 - Brasília/DF

Assunto: Balanço de Gestão Anatei
Anatel - 06/10/2016 a 04/11/2018.

Senador,
Senhor Sen
ador,

,

1

1.
Tenho aa satisfação
satisfação de
de encaminhar
encaminhar aa Vossa
Vossa Excelência,
Excelência, para
para conhecimento,
conhecimento, relatório
relatório com
com oo
1Tenho
minha gestão frente à Agência Nacional de Telecomunicações, durante o períódo
período de 06 de
balanço de mir,iha
a 04 de novembro de 2018.
2018.
outubro de 2016 a·
Aproveito
ar que
2.
Aproveito aa oportunidade
oportunidade para
para inform
informar
que este
este documento
documento está
está disponível
disponível também
também no
no
form ato QR Code, por meio da imágem
imagem abaixo:
abaixo;
formato

. Anexos:

1I - Balanço de Gestão Anatel
Anatei - 06/10/2016
06/10/2016 a 04/11/2018
04/11/2018 - Mídia Digital

Respeitosamente,

sei! a

» tin a tu ra '- i - '
eletrônica

-----~~t&!ii/!

eletronicamente
Documento assinado eletronicam
ente por Juarez Martinho Quadros .do
do Nascimento, Presidente, em
fundam ento no art. 23, inciso 11,
II, da
01/11/2018, às
à~ 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
Anatel.
Portaria nº 912/2017 da Anatei.

autenticidade d~ste
deste documento pode ser conferida em http
h ttp ://w
w w .a n a te l.gov.br/autenticldade.
://www.anatel.gov.br/autenticidade.
A autentic.jdade
inform ando o código verificador 3433987 e o código CRC 790EOBSB.
790E0B5B.
informando

,

'

R eferência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente
expressam ente o
0 Processo n!!
ns 53500.050189/2018-44
5 3 5 0 0 . 0 5 0 1 8 9 /2 0 1 8 - 4 4
Referência:
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Apresentação
A tendência para os prox1mos
próximos anos indica que teremos mundialmente uma
sociedade cada vez mais conectada. Para tanto, indústrias e operadoras refazem
seus planejamentos estratégicos voltados para loT, mobilidade, 5G, satélites, cabos
submarinos e virtualização, visando mais conectividade.

O ambiente é estimulado por tecnologias disruptivas, como blockchain, cloud
c/oud
computing, inteligência cognitiva e artificial, realidade aumentada, cidades inteligentes,
segurança cibernética, big data e analytics. Entretanto esse ambiente, com acelerado
ritmo
ritm o de interações e competividade, requer regulação eficaz, promotora de inovação
tecnológica, mantenedora dos agentes de mercado estabelecidos e com requisitos de
segurança das redes.
Ao mesmo tempo, os consumidores exigem redução do custo dessa
conectividade. Para tanto, há que se aumentar a produtividade e assim atender ã
à
demanda do mercado, com menores despesas correntes (Opex) e de capital (Capex),
assim como, a redução de encargos inúteis e dispendiosos, incluindo a alta carga
tributária incidente no setor.
setor
As operadoras de telecomunicações, como fornecedoras de conexão, encontramse pressionadas em suas margens pelas empresas "over-the-top"
“over-the-top” que vêm capturando
valor no avanço dos serviços digitais, sinalizando consolidação do mercado, mudança
no modelo de negócios, ou a verticalização da cadeia de valor.
A consolidação pressupõe a fusão entre operadoras de telecomunicações.
Mudança no modelo de negócios pode significar, por exemplo, que a Telco passe a ser
também fornecedora de conteúdo para a internet. A verticalização da cadeia de valor
seria a aquisição de empresas de outros ramos.

Com a queda de rentabilidade enfrentada pelas operadoras nos últimos anos,
o desenvolvimento de conteúdo e de serviços digitais pode ser um caminho para as
teles se reinventarem e gerarem valores para o negócio e aumentar a sua rentabilidade,
bastante deprimida em relação a outros mercados.
Tanto em um cenário de consolidação quanto em um cenário de verticalização,
(Anatel) e o Conselho Administrativo de
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatei)
Defesa Econômica (Cade) deverão se manifestar para garantir que essas possíveis
operações aconteçam dentro dos limites da Lei e da regulação setorial.
Os diversos saltos tecnológicos na telefonia móvel, como não poderiam deixar
de ser, modernizam os serviços entregues aos clientes das operadoras. A segunda
geração (ou 2G) permitiu a transmissão de voz. A terceira geração (3G) permitiu
a revolução dos aplicativos, e a tecnologia 4G adicionou um ganho fabuloso de
velocidade.
Agora, chega a vez da poderosa tecnologia 5G, que no Brasil com o uso de
frequências mais baixas (2,3 GHz e 3,5 GHz) ou milimétricas (26 GHz), irão requerer
menos ou mais infraestrutura de torres, assim como, poderá ser complementada com
tecnologias com fio.
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Testes com as frequências para 5G acontecem pelo mundo, incluindo o Brasil. As
principais preocupações em relação às ondas milimétricas passam por alcance das
antenas, cobertura em áreas densamente arborizadas; handover entre
eutre torres (conexão
com os veículos em movimento); e como transpor paredes e vidros (quando contém
óxido metálico em uma das faces) para permitir
perm itir a cobertura indoor.
Assim, a indústria móvel entra em uma nova era marcada pela conectividade
inteligente, que consiste na combinação de 5G com big data e inteligência artificial.
A tecnologia 5G permitirá uma nova forma de se comunicar e de consumir conteúdo,
com velocidades 100 vezes maiores que em 4G e com baixíssima latência.

Nessa nova era de conectividade inteligente, as operadoras irão prover a
conectividade com o 5G, mas quem trará a inteligência? As teles ou empresas overthe-top? Nota-se um interesse de todos os stakeholders em prover serviços com
inteligência artificial.
No campo profissional, as carreiras do futuro se apresentam. Dentre outras, há
demanda por analistas de loT, engenheiros de cibersegurança, analistas de segurança
e defesa digital, especialistas em big data e engenheiros de software.
Em outubro último a Anatel
Anatei encerrou uma tomada de subsídios para saber quais
seriam as simplificações regulatórias necessárias para estimular a Internet das Coisas
(loT) no Brasil. Essa tomada de subsídios é um instrumento que antecede a consulta
Anatei faz um diagnóstico sobre os principais
pública. Com a tomada de subsídios, a Anatel
entraves para o desenvolvimento da loT no país.
Para destravar o desenvolvimento da Internet das Coisas, outra questão precisa
ser resolvida. São as regras assimétricas que existem entre as outorgas licenciadas
e não licenciadas. É preciso equalizar essas diferenças, pois hoje os serviços que
trafegam nas frequências licenciadas pagam taxas para os fundos, como o Fistel,
enquanto os que trafegam em frequência não licenciada nada pagam. Além disso, o
roaming permanente também precisa de análise.
Em função do breve cenário tecnológico e regulatório aqui exposto, sem
extremismos, mas com incertezas dentro do espaço público que me cabe, destaco a
necessidade de aprovação das políticas públicas, algumas já elaboradas e ansiosamente
Anatei.
esperadas na Anatel.
Dos instrumentos legais afetos às telecomunicações, dois projetos de lei são
necessários e importantes: os que tratam da revisão da Lei Geral de Telecomunicações
(LGT) e da Lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).
Cabe ao Poder Executivo, como também responsável pelas políticas públicas
setoriais, promover junto ao Poder Legislativo o encaminhamento político sobre a
revisão da LGT no sentido de remover as amarras que travam investimentos e adiam
o foco nos serviços que a sociedade realmente deseja, elevando assim a equidade e a
eficiência do setor.
1% sobre a receita operacional bruta decorrente da
O Fust que arrecada 1%
prestação dos serviços, desde o ano 2000, acumula mais de R$ 20 bilhões sem uso. A
Lei permite o uso dos recursos apenas no STFC, onde não se faz necessário.
necessário. Propostas
Executivo,
de alteração da Lei do Fust encontram-se entre os Poderes Legislativo e Executivo,
problema..
que não demonstram vontade política para a equação do problema
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Dos instrumentos infralegais, três projetos de Decretos são relevantes: o Plano
Geral de Metas de Universalização, o Plano Nacional de Conectividade e o Plano
Nacional de loT.
O último Plano Geral de Metas de Universalização foi aprovado em 2011. Por meio
do Acórdão n<2
Anatei aprovou a minuta de novo PGMU que foi encaminhada
n- 4/2017, a Anatel
Anatei aprovou novo encaminhamento
ao MCTIC. Conforme Acórdão n<2
n- 235/2018, a Anatel
ao MCTIC informando o saldo de R$ 3,7 bilhões para as desonerações do PGMU.
dispõem
O Plano Nacional de Conectividade busca substituir os decretos que dispõem
sobre as Políticas
Politicas Públicas de Telecomunicações (2003), o Plano Nacional de Banda
Larga (2010) e o Programa Brasil Inteligente (2016) de forma a consolidar, em um só
ato, o necessário para o Plano de Conectividade. A proposta de Decreto foi submetida
à
ã Consulta Pública, pelo MCTIC, em 2017. A demora na publicação do Plano tem
dificultado o desenvolvimento de projetos direcionados ã
à nova realidade do setor.
Sob demanda do MCTIC e do BNDES, foi realizado estudo para a formulação
do Plano Nacional de loT. No estudo, foi feito o levantamento do mercado de Internet
das Coisas no mundo, a definição dos setores prioritários da economia brasileira
e a formulação de ações voltadas para a implantação do mercado de loT no país.
Com o diagnóstico concluído, aguarda-se o Decreto formalizando o Plano de loT, ato
necessário para efetivar ações junto aos agentes do setor, onde se inclui a Anatel.
Anatei.
Investimentos por parte da iniciativa privada, razão do sucesso das reformas
procedidas no setor de telecomunicações brasileiro a partir do ano de 1998, certamente
não faltarão, mas no decorrer do passado recente e até o momento presente, faltam as
políticas públicas setoriais necessárias para os dias que virão. Os poderes Executivo e
Legislativo precisam prestar atenção à
á velocidade das mudanças em direção ao futuro
das telecomunicações no Brasil.
Futuro esse que envolverá o crescimento de megaplataformas e inovações que
se disseminam não somente com coisas, mas também com negócios e pessoas, em
um mundo moderno hiperconectado pelas tecnologias da informação e comunicação.
As políticas públicas para telecomunicações precisam de pareamento em relação aos
avanços tecnológicos.
Enfim, passamos, nos últimos dias, por mais uma eleição presidencial e, assim,
julgo importante alertar o Presidente da República eleito quanto à
á necessidade de
que o Estado acompanhe esses avanços tecnológicos com a cadência exigida pela
sociedade brasileira.

Brasília, 1'1-2 de novembro de 2018

Juarez Quadros do Nascimento
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Carta aos servidores
Servidores e Servidoras da Anatel,
Anatei,
Na oportunidade em que me afasto do cargo de Conselheiro
C onselheiro e Presidente
Presidente
da A
Agência
gência Nacional
N acional de Telecomunicações
Telecom unicações (Anatei),
(A n a te l), por motivo de conclusão de
mandato, destaco a excelente colaboração e distinção com que fui suportado pelos
Senhores e Senhoras aos quais destino esta Carta Aberta.
Assumi o cargo de Conselheiro e Presidente da Agência em 6 de outubro de 2016
e o exerci com profissionalismo, justiça e equilíbrio, buscando promover melhorias e
Anatei.
inovações nas atividades meios e finalísticas da Anatel.

Enfrentei com tranquilidade
tranqüilidade conflitos e confrontos. Algumas vezes decidi pelo sim,
outras vezes pelo não, mas sem dizer talvez. Coordenei e orientei equipes técnicas
altamente especializadas nos trabalhos da Anatel,
Anatei, tendo como base o interesse público
e como foco o usuário dos serviços de telecomunicações.
Presidi a Anatel
Anatei sem medo de errar e com fé em fazer com que o certo fosse
feito. Zelei pela integridade da coisa pública, de forma responsável, com moralidade,
agilidade, intensidade, densidade, sensibilidade, produtividade, previsibilidade,
comunicabilidade, razoabilidade, equidade, superioridade, visibilidade, estabilidade,
sustentabilidade, autoridade, respeitabilidade, sinceridade, simplicidade e com muita
felicidade.
Nos momentos de pressões para tomadas de decisão, tivessem sido as pressões
que me obrigassem tomá-las, as causas importantes seriam sacrificadas. As pressões
sempre favorecem o ontem; o que aconteceu, contra o futuro; a crise, contra a
oportunidade; o imediato e visível, contra o real; e o urgente, contra o relevante.
Em conformidade com a Lei que criou a Anatel
Anatei e com a força que Deus me dá,
zelei pela autonomia administrativa e financeira da Agência, cuja função é garantir o
cum prim ento das regras aplicáveis ao setor de telecomunicações, de maneira que nem
cumprimento
o poder político nem o poder econômico obstruíssem ou contrariassem o interesse
cum prim ento dessas regras.
público. Continuarei fiel vigilante do cumprimento
Senhores e senhoras, a dedicação de vocês pela busca permanente da inovação
e aperfeiçoamento da regulação das telecomunicações, que neste momento já
dependem de políticas públicas do novo Governo, será de fundamental importância
para o desempenho futuro do País, complementando e valorizando o legado daqueles
que os antecederam, sem esquecer que a Anatel
Anatei não é um organismo de Governo,
mas de Estado.
Os desafios futuros serão grandes e, mais uma vez, vocês terão a responsabilidade
de implementar condições para uma ação integrada em que sejam vencidos os
obstáculos conjunturais e seja continuado o desenvolvimento econômico, político e
social do Brasil, no seio de uma sociedade democrática e republicana.
Agradeço a vocês pelo incansável trabalho realizado e desejo que Deus continue
a iluminar os seus passos e de suas famílias, com a certeza de constantes êxitos.
Obrigado, boa sorte, felicidades e um forte abraço em cada um de vocês.

1-2 de novembro de 2018.
Brasília, 1

Juarez Quadros do Nascimento
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1. Relações Institucionais
1.1
1.1 Estruturação dos processos e do núcleo de tratamento de
demandas institucionais na Assessoria de Relações Institucionais
O
o tratamento das demandas institucionais sempre foi realizado pelas diversas áreas
da Anatel,
Anatei, porém de maneira descentralizada, em que pese ser atividade relevante
para a obtenção de insumos para o aprimoramento do relacionamento institucional da
Agência com seus diversos stakeholders.
Em 2017, no âmbito
âm bito da proposta de um novo Modelo de Relacionamento Institucional
da Anatel,
Anatei, a Assessoria de Relações Institucionais (ARI) foi designada como área
responsável para conduzir o subprocesso "Responder
“ Responder Demandas Institucionais",
Institucionais” ,
tratamento
à Agência,
referente ao recebimento e ao tratam
ento das demandas encaminhadas á
em especial de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério
Público.
Para a realização dessa atividade, foi desenvolvido um módulo no Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), denominado Módulo de Relacionamento Institucional
(MRI), para sistematizar, unificar e padronizar o registro das informações relativas às
demandas institucionais recebidas pela Anatel
Anatei em um mesmo banco de dados.
Em um primeiro momento a utilização da referida ferramenta ficou a cargo da
ARI, que passou também a tratar novas demandas para as quais existisse um discurso
institucional consolidado, bem como servir de área coordenadora entre as diversas
áreas técnicas.
A partir do amadurecimento dos procedimentos de tratamento das demandas,
em março de 2018, o acesso ao MRI foi disponibilizado para as Gerências Regionais
e Unidades Operacionais da Anatel.
Anatei. Posteriormente, em setembro de 2018, as
Superintendências da Sede passaram a utilizar a ferramenta para o controle das
demandas.

Desde abril de 2017 foram cadastradas mais de 7.000 demandas institucionais,
com informações sobre os maiores demandantes da Agência, bem como sobre as
prestadoras de serviços de telecomunicações e os temas mais demandados pelo
público institucional. Tais dados permitem conferir inteligência ao trabalho regulatório
da Anatei,
Anatel, atuando não apenas de modo reativo, mas também de maneira proativa,
entendendo as demandas e fortalecendo o relacionamento institucional da Agência
com seus stakeholders. Como exemplo desse fortalecimento, menciona-se curso
promovido pela Anatel
Anatei para membros do Ministério Público Federal, que receberam
informações sobre os temas mais demandados por aquela instituição.
O grau de maturidade adquirido no decorrer do trabalho possibilitou a designação
de três indicadores do subprocesso no Plano Operacional de 2018, nos quais houve
expressivo aumento de desempenho das áreas da Agência em 18 meses, a saber:
tem po médio de tratamento da demanda; (b) percentual de demandas tratadas
(a) tempo
no prazo; e (c) percentual de utilização do prazo estabelecido para o tratamento
demandas.
das demandas.
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1.2 Memorando de Entendimento sobre o incentivo à pesquisa
firmado com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica

Anatei e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) assinaram, em setembro
A Anatel
de 2018, Memorando de Entendimento com o objetivo de conjugar esforços para
incentivar a pesquisa e cooperação, o intercâmbio técnico, bem como a formação de
recursos humanos e atividades conjuntas na área da Engenharia.
Com a iniciativa, os servidores da Agência terão a oportunidade de trocar
conhecimento e desenvolver projetos em parceria com o ITA durante os próximos
cinco anos.
A Agência firmou, ainda, contrato com a Fundação Casemiro Montenegro Filho,
ligada ao ITA, para a realização de 12 cursos sobre temas relacionados às áreas de
telecomunicações, tecnologia da informação e estatística, sendo que até 2020,
a expectativa é que sejam capacitados 720 servidores da sede e das unidades
descentra
Iizadas.
descentralizadas.

1.3 Candidatura da Anatei
Anatel ao Sistema Brasileiro de Inteligência
O
o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) tem o objetivo de integrar as ações
de planejamento e execução das atividades de Inteligência do Brasil. É um espaço que
reúne 39 órgãos federais para a troca de informações e conhecimentos de Inteligência.
Destaca-se dentre suas características, o histórico de aprofundamento progressivo
dos laços de cooperação entre os órgãos parceiros.
A oportunidade de integrar o SISBIN representa uma importante iniciativa da
Anatel
Anatei de fortalecimento de suas relações institucionais e de profissionalização da
produção de inteligência. A participação no SISBIN permitirá criar laços consistentes
e duradouros com outras instituições, que têm em comum a obtenção de informações
e a produção de conhecimentos de Inteligência para fornecer subsídios ao Presidente
á segurança
da República nos assuntos de interesse nacional, em especial no tocante à
da sociedade e do Estado.
Ademais, a participação no SISBIN permitirá a interação com instituições com forte
tradição e competência na produção de Inteligência, em especial a Agência Brasileira
de Inteligência - ABIN, para estabelecer parcerias para aprimoramento dos processos
internos de produção de conhecimento e capacitação do quadro de servidores da
Agência.
A Agência poderá contribuir para o referido Sistema fornecendo dados e produzindo
informações e conhecimentos de interesse das atividades de inteligência, incluindo
á defesa e segurança nacional.
informações inerentes à

Por essas razões, foi encaminhada, em setembro do ano corrente, a candidatura da
Agência ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
República..
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1.4 Anatei
Anatel passou a integrar o Conselho Nacional de Combate à
Pirataria

O
2004
o Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) foi criado em 2
0 0 4 e tem
por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e proposição de plano nacional
para o combate à pirataria, à sonegação fiscal dela decorrente e aos delitos contra a
propriedade intelectual.
O Conselhoéauxiliado
Conselho éauxiliado por um Painel de Colaboradores, composto
com posto por representantes
de entidades do setor público e da sociedade civil, que atuam profissionalmente ou
possuem notório conhecimento nas áreas de atuação do Conselho. Esses colaboradores,
então, oferecem subsídios para elaboração dos trabalhos e formam uma importante
importante
rede de contatos com interesses em comum.
Nesse contexto, a fim de contribuir para a elaboração de estratégia de formulação
e proposição de plano nacional para o combate à pirataria e aos delitos contra a
propriedade intelectual, a Anatel
Anatei encaminhou ao Ministério da Justiça, em abril de
2018, a indicação de representantes para comporem o Painel de Colaboradores
daquele Conselho, a qual foi aprovada pelo Plenário do CNCP durante sua 22s reunião
ordinária realizada no dia 23 de maio de 2018.

1.5 Aproximação com instituições para pesquisas e cooperação
cooperação
técnica, a exemplo do IBCT

Em outubro de 2018, o Conselho Diretor da Anatel,
Anatei, por meio de Ato de Governança,
autorizou a celebração do Termo de Execução Descentralizada de Créditos entre a
Anatei e o Instituto Brasileiro de Informações
Agência Nacional de Telecomunicações Anatel
em Ciência e Tecnologia (IBICT), assinado em 23 de outubro de 2018.
O objetivo da parceria é a realização de estudos, pesquisas e gestão de dados
para a análise de relações de consumo em telecomunicações no Brasil, com foco no
comportamento
setor. O ajuste tem vigência de
com portam ento do consumidor e de operadoras do setor
24 (vinte e quatro) meses.
Dessa forma, aprimorando o conhecimento da Anatel
Anatei sobre os consumidores
de serviços de telecomunicações no país e melhor conhecendo as práticas de
relacionamento consumeiristas adotadas pelas empresas do setor, refinam-se as ações
regulatórias
regulatõrias e de controle da autarquia sobre o tema.
A decisão observa o contexto atual em que estão sendo cada vez mais comuns a
portam ento
construção de parcerias com pesquisadores atuantes nas áreas de com
comportamento
do consumidor e inovação em serviços, bem como com pesquisadores das áreas de
tecnologia da informação e ciências da informação.

1.6 Relações com o Parlamento

Durante a minha gestão de Presidente da Anatel,
Anatei, houve forte incremento das
relações com o Congresso Nacional. Neste período, toda vez que foi convidada, a
Anatel
Anatei compareceu a inúmeras audiências públicas promovidas na Câmara dos
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Deputados, no Senado Federal e no Conselho de Comunicação Social do Congresso
Nacional. Além dessas audiências, técnicos da Agência estiveram sempre disponíveis
para reuniões com parlamentares, consultores e assessores, visando a discutir o teor
de projetos de lei que causassem impacto no setor de telecomunicações, na prestação
dos serviços e na legislação em vigor.
vig o r
Neste período, foi notória a atuação da Anatel
Anatei no debate de duas matérias
essenciais para o setor.
setor O Projeto de Lei n<2
n- 3.453/2015, que atualiza o marco legal
n<2
setorial, foi aprovado na Câmara dos Deputados e encontra-se no Senado (PLC n79/2016) aguardando para ser deliberado na Comissão de Ciência, Tecnologia,
n<2 6.621/2016
Inovação, Comunicação e Informática (CCT). A outra propositura é o PL n(PLS n<2
n- 52/2013), chamado de "Lei
“ Lei Geral das Agências Reguladoras",
Reguladoras” , cujo debate tem
sido intenso nesses últimos dois anos. A Anatel
Anatei apoia as duas proposições e acredita
que ambas se constituem numa forte contribuição ao aprimoramento do setor e do
aparato regulatório
regulatõrio brasileiro.
Outro ponto forte, nesse período, foram os pareceres sobre os projetos de lei em
tramitação. Atualmente, a Assessoria de Relações Institucionais (ARI) vem monitorando
monitorando
1.300 proposições que fazem referência direta ao setor de telecomunicações, como
aqueles relacionados aos fundos setoriais, acesso e qualidade dos serviços regulados,
carga tributária e defesa do consumidor, entre outras. Nesse sentido, foi editada a
"Agenda
Anatei 2018"
“Agenda Legislativa Anatel
2018” contendo uma mostra com os projetos prioritários
para a Agência. Um dos novos desafios que se apresentam para o futuro são as
temáticas ligadas à
á Internet das Coisas (loT), que terão o acompanhamento ativo da
n<2 9.998/2000), para que
Agência, e as imprescindíveis mudanças na Lei do Fust (Lei nesses recursos possam ser utilizados na expansão dos serviços móveis e da banda
larga, especialmente nas áreas mais remotas do país.
Por fim, vale ainda registrar que não só o relacionamento externo da Anatel
Anatei com
o Poder legislativo foi impulsionado nesses dois anos. A Anatel
Anatei aprovou o Plano de
Relacionamento Institucional (PRIA), que trouxe as linhas gerais do relacionamento
com os públicos estratégicos, entre eles o Legislativo Federal. Também foi realizado,
pela primeira vez na história da autarquia, um curso para assessores parlamentares e
consultores legislativos sobre temas de telecomunicações, com excelentes resultados
para o relacionamento institucional.
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2. Setor
2.1
2.1

Evolução dos números do setor

2.1.1
2.1.1

Telefonia Móvel

A tecnologia 4G já representa 50% do total de contratos de internet móvel
do país, o que corresponde a 118.226.718 clientes em junho de 2018. A tecnologia
começou a ser utilizada no país em 2013 e o 5G está previsto para chegar ao país em
2020. O Brasil registrou um total de 235.076.217 acessos de telefonia móvel no mês
de junho de 2018. O serviço vem seguindo tendência de queda e apresentou redução
de 7.048.232 linhas nos últimos 12 meses, na comparação com maio, a queda foi de
394.230 linhas.

No Brasil existem mais usuários com linhas pré-pagas do que com acessos
pós-pagas, mas se observa a migração de um tipo de serviço para o outro, com a
redução dos acessos pré-pagas e o aumento dos pós-pagas. Em junho de 2018, foram
registrados 141.890.809 acessos pré-pagas, diminuição de 18.305.982 acessos em
12 meses. Os acessos pós-pagos chegaram a 93.185.408 em junho, registrando um
aumento de 11.257.750 em 12 meses.
Os acessos móveis de 4G são as mais utilizadas no país sendo 50% (118.226.718
acessos) do total, seguidas das de 3G com 31
31 % (72.166.311) e 2G com 12% (27.766.023).
Os acessos utilizados em aplicações máquina-a-máquina (M2M) representam 7%
(16.917.165 acessos) do total. Nos últimos 12 meses, apenas as tecnologias 4G (+46 %)
e M2M (+23%) registraram crescimento.
São Paulo continua sendo o estado com o maior número de acessos móveis
do país, com mais de 62 milhões de usuários; seguido por Minas Gerais com mais
22 milhões e Rio de Janeiro com mais 20 milhões. Por outro lado, Roraima, com
aproximadamente 750 mil usuários, e Amapá, com pouco mais de 500
50 0 mil usuários,
são os estados com menor número de acessos móveis do país.
Nos últimos 12 meses, o maior crescimento foi registrado no Amazonas com
saldo de 147.424 acessos. Outros estados que apresentaram aumento foram: Espírito
Santo com saldo de 45.889 acessos, Roraima 26.624 acessos e Amapá com saldo de
15.195. Todos os outros estados tiveram redução no número de acessos móveis.

2.1.2 Telefonia Fixa
o Brasil registrou 39.112.393 linhas fixas em operação no mês de agosto de
O
2018. Em relação ao mês anterior, agosto apresentou diminuição de 233.113 unidades
(-0,59%) e nos últimos 12 meses a redução foi de 1.810.123 linhas (-4,42%).
As concessionárias registraram 22.400.445 linhas fixas, enquanto as autorizadas
linhas. Em 12 meses,
meses, as autorizadas tiveram redução de 207.086
registraram 16.711.948 linhas.
linhas (-1,22%) e as concessionárias queda de 1.603.037 linhas (-6,68%). Comparado
a julho deste ano, houve diminuição de 80.264 linhas (-0,48%) entre as autorizadas e
nas concessionárias a redução foi de 152.849 linhas (-0,68%).
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No mês de agosto, entre as autorizadas, o estado de São Paulo manteve o maior
quantitativo de linhas fixas 5.650.847 unidades (33,81%), seguido pelo Rio de Janeiro
com 1.987.545 (11,89%). Mesma situação entre as concessionárias, 8.980.886 linhas
(40,09%) em São Paulo e Rio de Janeiro com 2.540.089 linhas (11,34%).

2.1.3 Banda Larga Fixa
Em julho de 2018, existiam 30,55 milhões de contratos ativos Brasil, um aumento
2,53 milhões (+9,03%) nos últimos 12 meses. Em relação a junho de 2018, a evolução
foi de mais 118 mil (+0,39%).
As operadoras regionais de banda larga no Brasil são detentoras da quarta
maior fatia do mercado, 5,64 milhões de contratos (18,46%) em operação em julho de
2018. Nos últimos 12 meses, se destacaram em conjunto pelo alto crescimento, mais
1,87 milhão de contratos (+49,43%).

Os três maiores estados com contratos de banda larga fixa ativos foram São
Paulo, com 10,36 milhões; Rio de Janeiro, com 3,29 milhões; e Minas Gerais, com 3,14
milhões. Esses estados apresentaram crescimento de 541 mil (+5,51%), 174 mil (+5,58%)
e 387 mil (+14,06%) respectivamente.
O estado do Maranhão, com um total de 289 mil contratos de banda larga em
operação, apresentou o maior crescimento nos últimos 12 meses entre as unidades da
federação, mais 52 mil contratos ((+22,10%).
+22,10%). O segundo maior crescimento foi registrado
na Paraíba, mais 45 mil contratos (+15,98%), o que permitiu que o estado atingisse 323
mil contratos em operação em julho de 2018. O terceiro maior crescimento ocorreu
na Bahia que, com a entrada de mais 135 mil contratos (+15,95%), registrou 979 mil
contratos em operação no mês.
mês.

2.1.4 TV por Assinatura
O
o Brasil registrou 17,79 milhões de contratos ativos do serviço de TV por
Assinatura no mês de agosto de 2018, diminuição de 536 mil (-2,93%) nos últimos 12
meses. Na variação entre o mês de agosto de 2018 e julho do mesmo ano, a redução
foi de 37 mil assinaturas (-0,21%).
Em agosto de 2018, mais da metade dos assinantes de TV por Assinatura no
Brasil receberam a programação por satélite, 9,71 milhões (54,55% do mercado), por
cabo, 7,48 milhões (42,05%), e por fibra ótica, 605 mil (3,40%).
Apenas os assinantes que receberam a programação da TV por Assinatura por
fibra ótica aumentaram em número nos últimos 12 meses, mais 248 mil (+69,71%). Os
assinantes via satélite tiveram redução de 676 mil (-6,51%) e os que recebem o sinal
por cabo diminuíram em 107 mil (-1,41%).

Nos últimos 12 meses, os estados com maior expansão no serviço de TV por
Assinatura foram Ceará, mais 26 mil contratos (+6,76%), Amazonas, mais 16 mil (+5,54),
Mato Grosso do Sul, mais 5 mil (+2,89%), Piauí, mais 2 mil (+2,63%) e Tocantins, mais
915 unidades (2,13%).

Página 24 de 68

Parte integrante do Avulso do OFS nº 73 de 2018.

22

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

814

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018
00100.149558/2018-00

2.2 Agenda Regulatória

A Agenda Regulatória é um instrumento de gestão que confere maior publicidade,
previsibilidade, transparência e eficiência para o processo regulatório de uma Agência,
possibilitando o acompanhamento pela sociedade e entes regulados dos compromissos
pré-estabelecidos pelo órgão regulador.
A Agenda Regulatória contém todas as normatizações conduzidas pela Anatel
Anatei
no período de referência. Sua elaboração permite um melhor direcionamento dos
trabalhos internos com vistas a resultados externos, facilitando o planejamento, a
coordenação e o controle das diversas ações necessárias à
ã efetivação de cada um
de seus itens e à
ã obtenção dos resultados, além de prover a máxima transparência às
atividades regulatórias.
Além disso, todas as ações dispostas na Agenda Regulatória estão integralmente
alinhadas ao Plano Estratégico da Anatel,
Anatei , aprovado pela Portaria nnee 174, de 11
11 de
fevereiro de 2015, em especial aos objetivos estratégicos de resultado ali previstos.
A Agenda Regulatória do biênio 2017-2018 reúne uma lista de temas a serem
formalizados, por meio de 62 (sessenta e duas) iniciativas, que totalizam 66 (sessenta
e seis) iniciativas regulamentares, envolvendo revogações, alterações e aprovações de
novos regulamentos e normas, consultas à sociedade e estudos de impacto regulatório.
Entre os principais projetos destacam-se as reavaliações dos modelos de regime
e escopo de serviços de telecomunicações, de qualidade, de gestão do espectro,
de licenciamento e outorga e de fiscalização regulatória, além da reavaliação da
regulamentação afeta à competição
com petição e aos direitos dos usuários dos serviços de
telecomunicações. Há ainda diversos projetos sobre certificação, numeração e
destinação do espectro.
Os itens integrantes da Agenda Regulatória são objeto de acompanhamento
trimestral e a Agência divulga os resultados à
á sociedade por meio da publicação de
relatórios trimestrais neste espaço.
Para acessar os relatórios de acompanhamento de execução da Agenda Regulatória,
basta acessar: http://www.anatel.gov.br/setorregulado/agenda-regulatoria
http://www.anatel.gov.br/setorregulado/agenda-regulatoria..
O Anexo I deste Relatório apresenta o escopo de cada uma dessas iniciativas, bem
como o grau de realização alcançado até o final do terceiro trimestre de 2018.

2.3 Implantação
Implantação do Projeto Celular Legal

Todo aparelho celular em uso no país deve ser certificado ou ter sua certificação
aceita pela Agência. Aparelhos celulares certificados passam por uma série de testes
de segurança antes de chegarem às mãos do consumidor para que o produto seja
o mais confiável possível e não cause problemas à saúde, nem afete as redes de
telecomunicações.
telecomunicações.
Além disso, a Anatel
Anatei está trabalhando no combate ao uso de aparelhos celulares
roubados, furtados ou extraviados, em parceria com as prestadoras de telefonia móvel,
a Polícia Federal e as Secretarias de Segurança Pública dos estados. Com essa parceria,
desde maio de 2016, o consumidor pode solicitar o impedimento do seu aparelho
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móvel que tenha sido roubado por meio da central de atendimento das operadoras ou
diretamente nas Delegacias de Polícia dos estados que já aderiram ao projeto.
Nesse contexto, surgiu o projeto Celular Legal, que tem por objetivo fortalecer o
combate a celulares adulterados, roubados e extraviados e inibir o uso de aparelhos
Anatei.
não certificados pela Anatel.
A principal novidade do projeto é a implantação de um sistema informatizado
informatizado
- parceria entre prestadoras, fabricantes e a Anatel
Anatei - que identifica os celulares
irregulares em uso na rede. Com isso, o uso de novos celulares nas redes brasileiras só
vai ser permitido
perm itido se os aparelhos estiverem em situação regular.

O projeto será implementado por fases:
•

is fase: O projeto piloto (1(P fase) começou com o envio de mensagens em
122 de fevereiro de 2018 para os usuários do estado de Goiás e do Distrito
Federal, e o bloqueio começou a realizado a partir do dia 9 de maio. Até julho
de 2018, foram bloqueados por irregularidades 41.827 acessos de telefonia
móvel/internet
m óvel/internet móvel em Goiás e no Distrito Federal, o que representou 0,3%
do total de 12.587.694 de acessos em funcionamento, sendo 5.308.975 no DF
e 7.278.719 em GO.

•

2s fase: ocorrerá nos demais estados da Região Centro-Oeste, nos estados da
2Região Sul e nos estados do Acre, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia
e Tocantins, a partir de 23 de setembro de 2018.

•

3s fase: ocorrerá nos estados da Região Nordeste e nos demais estados da
3Região Norte e Sudeste, a partir de 7 de janeiro de 2019.

Consumidores que estejam utilizando aparelhos irregulares antes dessas datas
não serão desconectados caso não alterem o seu número. Já aqueles que conectarem
à
á rede aparelhos irregulares após essas datas serão notificados por mensagens SMS e,
após 75 dias, o aparelho não irá mais funcionar nas redes de telecomunicações.
Importante destacar que os aparelhos hoje incluídos na lista nacional de terminais
irregulares por roubo, furto ou extravio continuarão impedidos de acessar as redes
móveis nacionais.

2.4 Licitação das sobras

Em março de 2018, a Comissão Especial de Licitação (CEL), responsável pela
condução da licitação das faixas 1.800 MHz, 1.900 MHz e 2.500 MHz, iniciada em
n- 002/2015), publicou decisão que adjudicou 2.133 lotes a
dezembro de 2015 (Edital nsi
prestadores de pequeno porte de Internet.
O aumento do número de lotes adjudicados aconteceu por dois motivos: o primeiro
foi o julgamento de recursos administrativos sobre a classificação de mais de 100
empresas, que estavam com os processos suspensos e o segundo fator foi a adoção
á Comissão rever uma série de
de entendimento do Conselho Diretor que permitiu à
desclassificações anteriores.
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Diretor
Ainda há alguns recursos de empresas que serão julgados pelo Conselho Diretor.
Além disso, a Comissão vem concedendo prorrogação do prazo para entrada em
operação comercial das empresas que realizaram o pedido de forma justificada dentro
dentro
do prazo estabelecido no Edital, dos lotes tipo C.

2.5 Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações

Anatei submeteu à
A Anatel
ã Consulta Pública, em 2018, proposta de um Plano Estrutural
de Redes de Telecomunicações (Pert), que fornece um diagnóstico da infraestrutura
de telecomunicações do País e elenca as principais lacunas do atendimento da banda
larga, da existência de infraestrutura de rede de transporte e de acesso e da prestação
do serviço de telefonia móvel.
O Plano aborda, também, expectativas relativas ao futuro da demanda por serviços
de banda larga, as perspectivas para a tecnologia 5G no serviço móvel e propostas
de projetos que visam preencher as lacunas identificadas para ampliar o acesso aos
serviços de telecomunicações e aumentar a qualidade dos serviços.
Além disso, a proposta do Pert identifica possíveis fontes de financiamento e
instrumentos existentes para a realização de projetos com foco na expansão do acesso
ã banda larga. Com isso, o Plano funcionará como uma importante fonte de subsídios
à
para que o MCTIC possa elaborar políticas públicas focadas em áreas com baixo ou
telecomunicações.
nenhum atendimento por serviços de telecomunicações.

Anatei em parceria
O Plano também apresenta um resumo do estudo realizado pela Anatel
(Ipea) sobre o mercado potencial de
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea)
banda larga brasileiro. Neste estudo, a Anatel
Anatei estimou o mercado potencial de banda
larga no Brasil, usando como medida de dimensionamento o acesso à internet por
meio da banda larga fixa residencial.
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2.6 Recuperação
Recuperação judicial
judicial da
da Oi
Oi

Em junho de 2016, o Grupo Oi requereu recuperação judicial. O Plano de
Recuperação foi aprovado na Assembleia Geral de Credores realizada nos dias 19 e
20 de dezembro de 2017, com o posicionamento contrário da Agência e da AGU que
objetivavam resguardar o interesse relacionado aos créditos públicos. Quanto aos
créditos privados não foi feito qualquer juízo de valor
valor.
Anatei acompanha o processo de recuperação judicial do Grupo e
Além disso, a Anatel
elaborou um plano de contingência destinado a garantir a continuidade da prestação
dos serviços nas regiões atendidas pelo Grupo.
O mercado potencialmente afetado por eventual indisponibilidade dos serviços
prestados pela empresa soma 62 milhões de clientes. No final de 2017, mais de dois
mil municípios eram atendidos exclusivamente pela rede da empresa. Além disso,
outras prestadoras também dependiam da infraestrutura do Grupo em quase 3.200
municípios.
Desde a edição da Medida Cautelar imposta pela Anatel
Anatei em novembro de 2016,
representantes da Agência acompanham as reuniões realizadas pelo Conselho
de Administração do Grupo Oi. As reuniões da Diretoria Executiva passaram a ser
acompanhadas em novembro de 2017, quando a Anatel
Anatei aplicou nova medida cautelar
cautelar.
Anatei criou um grupo interno de acompanhamento especial da situação
A Anatel
econômico-financeira
econõmico-financeira do Grupo Oi e, além disso, representantes da Agência participam
participam
de discussões, assistidos pela Advocacia Geral da União (AGU), sobre os créditos da
Anatei junto ao Grupo Oi e os créditos da banca pública (Banco do Brasil e Banco
Anatel
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Após ter estabelecido um procedimento para análise e aprovação do Plan Support
Agreement
Anatei, no final de 2017, vetou algumas cláusulas da
Agreem
ent (PSA) do Grupo, a Anatel,
minuta de Plano, por meio do Acórdão n<2
n- 601/2017.

O Plano de Recuperação Judicial da Oi foi aprovado em Assembleia Geral de
Credores realizada em dezembro de 2017, com o posicionamento contrário da Agência
e da AGU, quanto ao que foi atribuído nos créditos públicos.

2.7 Termos
Termos de
de Compromisso
Compromisso de
de Ajustamento
Ajustamento de
de Conduta
Conduta (TACs)
(TACs)

Telefônica

o TAC da Telefônica previa compromissos para o ajustamento de condutas
O
para a garantia dos direitos dos usuários e para ações de prevenção às interrupções
telecomunicações, além de investimentos para ampliação do acesso
na prestação de telecomunicações,
á banda larga e desenvolvimento de infraestrutura de Redes de Acesso Ópticas
à
(FTTH).. Entre as exigências do TAC havia a realização de investimentos sem retorno
(FTTH)
á prestadora, a partir da ampliação da infraestrutura de redes de acesso de
financeiro à
país.
telecomunicações em todas as regiões do país.
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Em setembro de 2017, por meio do Acórdão n<2
n- 2.121/2017 o Plenário do Tribunal
de Contas da União (TCU) decidiu acerca da possibilidade de celebração de Termo de
Anatei e Telefônica/Vivo, desde que atendidas
Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Anatel
determinações e oitivas, tais como:
•

aprovação em definitivo de TACs apenas após análise da admissibilidade de
cada Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado)
a ser incluído no processo de negociação e do impacto de cada um deles nas
condições e nos valores do acordo;

•

estabelecimento de metas intermediárias para cada indicador utilizado para
medir o Índice
descumprimento
índice Geral da Qualidade, com previsão de sanções por descumprimento
das metas parciais;

•

garantia de que a soma das sanções aplicáveis à
á operadora em casos de
descumprimento de cada compromisso adicional do TAC, incluindo multas
diárias e a execução do Valor de Referência do item, seja superior ao montante
previsto de investimentos para aquele item; e

•

estabelecimento, em cada minuta de TAC a ser aprovada ou no respectivo
Manual de Acompanhamento e Fiscalização, de todas as condições iniciais
necessárias para o acompanhamento dos compromissos previstos no acordo.

Além disso, na análise de cada TAC a Agência deveria avaliar o impacto do Termo
de Ajustamento no cenário atual de competição
com petição dos serviços de telecomunicações
nas localidades a serem atendidas pelos compromissos adicionais, de modo a reduzir
o risco de que as ações previstas impactem negativamente o nível de competição.

O TCU determinou, ainda, que a Agência avaliasse, após o final da vigência do
primeiro TAC que for concluído,
concluído, a relação custo-benefício em relação à
á arrecadação
direta das multas aplicadas, para analisar se a troca trouxe
trou xe benefícios reais ao interesse
público.
cum prim ento às determinações do TCU, além de ter elaborado procedimentos
Em cumprimento
de fiscalização específicos para o acompanhamento dos compromissos definidos no
Anatel iniciou, em novembro de 2017,
2017,24
TAC, a Anatei
24 ações de fiscalização para levantamento
do estado inicial dos compromissos constantes da proposta de TAC aprovada, com
detalhamento da condição qualitativa e quantitativa de cada uma das metas previstas.

Em abril de 2018, após avaliação da área técnica e ouvida a Procuradoria, o
Conselho Diretor decidiu não celebrar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
com a Telefônica e determinou o arquivamento dos autos.

Sercomtel

Em setembro de 2017, o Conselho Diretor da Anatel,
Anatei, por unanimidade, optou
por não aprovar a proposta de Termo de Ajustamento de Conduta da Sercomtel S.A. Telecomunicações. A decisão da Anatel
Telecomunicações.
Anatei considerou as incertezas sobre a capacidade
econõmico-financeira da concessionária para cumprir
cum prir as obrigações previstas no
econômico-financeira
acordo e a instauração de processo para examinar a possibilidade de decretação
de caducidade da concessão da telefonia fixa e de cassação das autorizações para
prestação da banda larga fixa,
fixa , da telefonia móvel e da telefonia fixa fora da área de
concessão.
concessão.
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Oi

Em outubro de 2017, a Anatel
Anatei decidiu pela não celebração do Termo de
Ajustamento de Conduta com o Grupo Oi, relativamente aos temas Direitos e Garantias
dos Usuários, Fiscalização e Interrupções Sistêmicas.
A decisão foi tomada devido às dificuldades de caráter econômico-financeiro do
Grupo, que levaram a empresa a apresentar, em junho de 2016, pedido de recuperação
judicial à 7s
7- Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

O andamento não satisfatório das tratativas voltadas à construção de um plano
de recuperação judicial sustentável resultou em questionamentos sobre a capacidade
de o Grupo honrar os compromissos que viriam a ser assumidos no âm
âmbito
bito do TAC.
Considerando que as obrigações estabelecidas no TAC devem ser atendidas em, no
máximo, quatro anos, a Anatel
Anatei entendeu não haver condições mínimas de segurança
para a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta.

Tim

Há proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) formulada
pelas empresas Tim Celular S.A. e lntelig
Intelig Telecomunicações Ltda (Grupo TIM), quanto
aos temas Direitos e Garantias dos Usuários,
Usuários, Qualidade,
Qualidade, Universalização e Ampliação
do Acesso,
Adicionais .
Acesso, Fiscalização e Compromissos Adicionais.
Os autos foram convertidos em diligência para que a área técnica ajustasse a
proposta a ser apreciada ao teor do referido Acórdão n<2
n- 2121/2017-TCU-Plenário, no que
for cabível, e ao final do cumprimento
cum prim ento da diligência. Os autos estão sendo apreciados
pela Procuradoria Federal Especializada da Agência (PFE-Anatel), nos termos do art.
9-, 2<2,
2-, do Regulamento de celebração e acompanhamento de Termo de Compromisso
9<2,
de Ajustamento de Conduta (TAC), aprovado pela Res. n<2
n- 629/2013.

Algar

Há também a proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta
formulada pela Algar Telecom S.A Telecomunicações (Algar Telecom), especificamente
Direitosee Garantias dos Usuários (DGU), Fiscalização (Irregularidades
quanto aos temas Direitos
estações). Interrupções e dos respectivos compromissos
técnicas e licenciamento de estações),
nadicionais, em diligência à área técnica para adequação da proposta ao Acórdão n<e
2121/2017-TCU-Plenário.
2121/2017-TCU-Plenário.
Atualmente, o processo está sob a análise jurídica
Procuradoria Federal
Atualmente,
juríd ica da Procuradoria
Anatei.
Especializada junto à Anatel.
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2.8 Desligamento TV Analógica
2.8.1 Estabelecimento da Política Pública do desligamento
desligamento
analógico
O
o desligamento da transmissão analógica dos serviços de radiodifusão de
sons e imagens (TV) e de retransmissão de televisão (RTV) no Brasil se encontra
no contexto de um projeto de governo para a implantação do Sistema Brasileiro de
Televisão Digital (SBTVD), conforme dispõe o Decreto n<2
n- 5.820, de 29 de junho de
2006, sendo, portanto, uma das principais políticas do setor de telecomunicações dos
últimos anos. A digitalização da TV aberta permitirá que os telespectadores assistam
à
ã programação das emissoras com melhor qualidade de som e imagem, além de
trazer importantes inovações como suporte à
ã recepção móvel, multiprogramação e
interatividade.
A partir dessa diretriz estabelecida pelo Governo Federal, foi estipulado pelo
Edital de Licitação n<2
n- 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL, que conferiu o direito de uso
da faixa de 700 MHz para a exploração da telefonia móvel de quarta geração, que as
proponentes vencedoras do processo licitatório ressarciriam os custos decorrentes da
redistribuição de canais de TV e RTV regulamente outorgados na referida faixa. Tratase, portanto, de uma parte de um processo maior da política pública de implantação
do SBTVD no país.

GIRED
2.8.2 Criação do GI
RED e da EAD

Para operacionalizar esse processo, foi criada a Entidade Administradora do
Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD), entidade
sem fins lucrativos instituída pelas empresas de telecomunicações vencedoras do
certame. O valor total que as operadoras deveriam aportar ã
à EAD para viabilizar suas
atividades foi previsto no edital de licitação, somando mais de R$ 3,6 bilhões (valor
ã atualização monetária).
sujeito à
As atividades da EAD são acompanhadas pelo Grupo de Implantação do Processo
de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), grupo presidido por
um Conselheiro Diretor da Anatel
Anatei e que conta com representantes do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, das empresas de telecomunicações
vencedoras da licitação e dos radiodifusores. Cabe ao Grupo acompanhar, disciplinar
e fiscalizar o trabalho da EAD.
A primeira Reunião Ordinária do GIRED ocorreu em 19 de dezembro de 2014 e
foi presidida pelo então Conselheiro Rodrigo Zerbone,
Zerbone, indicado para essa função pela
n^ 1.263 de 14//1/2014,
14//1/2014, do Conselho Direto (DOU
(DOU.. de 17/11/2014).
17/11/2014).
Portaria n<2
Sob a presidência de Rodrigo Zerbone,
Zerbone, o GIRED definiu elementos basilares
para
como:: Reg
Regimento
GIRED;
t rabalhos, tais
ta is como
imento Interno do GIRED;
pa
ra o desenvolvimento de seus trabalhos,
Indicação e aprovação de nomes de profissionais e colaboradores para integrar os
apoio; proposta de revisão do Cronograma de desligamento (de
Grupos Técnicos de apoio;
modo a manter o encerramento da transmissão analógica até 2018 apenas para os
MHz, ficando o restante para
municípios necessários para a liberação da faixa
fai xa de 700 MHz,
31 de dezembro 2023); revisão do público alvo dos kits, permitindo a redistribuição
31
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dos equipamentos aos residentes dos municípios sem canais em 700 MHz para as
famílias que atendam os critérios de Baixa Renda e que residam nas localidades que
desligarão até 31
31 de dezembro de 2018; reequilíbrio da relação contratual, tendo em
vista a alteração do prazo final do desligamento; o estabelecimento dos requisitos
técnicos mínimos para os conversores digitais a serem distribuídos; e definição de que
a margem de erro de 3 p.p. das pesquisas de aferição seriam utilizadas em prol do
desligamento.
Já em novembro de 2016, com o fim do mandato do Conselho Rodrigo Zerbone,
fui indicado para a Presidência do GIRED, a partir da Portaria nn<2 1529, de 09 de
novembro de 2016.
Assumi a presidência do GIRED a partir da importante missão de deliberar sobre
o desligamento do agrupamento que incluía a cidade de São Paulo/SP, maior capital do
Brasil e que possuía, à
ã época 12 milhões de habitantes só na capital; aproximadamente
7,2 milhões de domicílios (capital e entorno); e 1,9 milhões de kits a serem entregues.
O desligamento para o agrupamento de São Paulo/SP estava inicialmente previsto
para 29/03/2017.

2.8.3 Metodologia de aferição de índice mínimo de
"digitalização"
“digitalização”

Para garantir um justo balizador no momento de tomada de decisão quanto ã
à
validação do atingimento do índice mínimo de "digitalização"
“digitalização” determinado em Portaria
Ministeria11,
MinisteriaP, tive que aprovar uma metodologia única a ser utilizada para a aferição do
referido índice.
índice. No momento havia três propostas a serem consideradas: (i) Critério
GIRED, (ii) Critério GIRED com Deflator e (iii) uma proposta alternativa apresentada
por alguns representantes da Radiodifusão. Outro ponto relevante envolvendo a
metodologia de aferição dizia respeito ao uso de curva de tendência para cômputo
côm puto
do percentual de digitalização da recepção de TV no momento do desligamento, de
forma a ser uma ferramenta de suporte às decisões.
Como não houve consenso nas discussões dos Grupos Técnicos e, tampouco,
âm bito do GIRED quanto à
ã essas questões, com a concordância da
unanimidade no âmbito
representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
coube-me deliberar no sentido de que: (i) fosse utilizada a mesma metodologia de
(m etodologia "GIRED
“ GIRED com
cálculo utilizada em Brasília para o restante do processo (metodologia
D eflator” ); e que fosse utilizado o cálculo de tendência de evolução na aferição do
Deflator");
nível de digitalização da recepção de TV, de forma a dar suporte à decisão quanto aos
desligamentos.
Assim, ficou decidido que para a apuração do índice mínimo de "digitalização"
“digitalização”
seriam verificados domicílios que apresentassem (Critério GIRED com Deflator):
televisor com conversor de TV digital externo ou televisor de tela fina, quando
recepção terrestre (nesse caso esse quantitativo é multiplicado por um fator deflator^)
deflator2 )
ou dois marcadores de software, p. e., canal "com
“com ponto"
ponto” e canal "HD"
“ HD” ou se recepção
o m
unicípio que
1
pelo
or cento
icílios ddo
pelo menos,
menos , noventa
noventa ee três*
três * ppor
cento dos
dos dom
domicílios
município
que acessem
acessem
livre, aberto e gratuito
g ra tu ito por
p or transmissão terrestre,
terrestre, estejam aptos à recepção da
o serviço livre,
terrestre.
televisão digital terrestre.
AA incorporação
incorporaçãodas
dastelas
telasfinas
finas no
nocritério,
critério,recebeu
recebeucríticas
críticasdos
dosrepresentantes
representantesdos
dos
2
p or desconsiderar a margem
m argem de televisores que não dispõem
o conversor
radiodifusores por
dispõem d
do
2010).. Para solucionar a questão,
interno (televisores fabricados antes de 2010)
questão, foi incluída à
m e tod o log ia GIRED um deflator
d e fla to r sobre os domicílios
dom icílios considerados aptos apenas pela
metodologia
“ televisor de tela fin
a ” . Criando-se o Critério GIRED com
e fla to r
condição "televisor
fina",
com d
deflator.
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exclusivamente por TV por Assinatura, a tecnologia de distribuição for cabo ou se
recepção híbrida, distribuição a cabo com ao menos dois pontos instalados.

2.8.4 Desligamento do agrupamento de São Paulo

Voltando ao desligamento do agrupamento de São Paulo, a primeira pesquisa
de desligamento foi realizada entre 13 e 25 de janeiro, pouco mais de dois meses antes
da data prevista para o desligamento da transmissão analógica. Na capital, dos quase
um milhão e cem mil beneficiários, apenas seis mil haviam recebido o kit no período
de campo da pesquisa. Novos lotes de conversores foram entregues nas semanas
seguintes para suprir essa demanda.
Mesmo com as dificuldades encontradas inicialmente, o nível de digitalização
encontrado na primeira pesquisa do agrupamento da Grande São Paulo foi bastante
elevado (85% segundo o critério com deflator). Já para a segunda pesquisa, ocorridas
as vésperas do desligamento, o índice de digitalização aferido pelo Critério GIRED com
Deflator foi de 90%, atendendo, portanto, o percentual mínimo definido pelo MCTIC
(tendo em vista que a margem de erro da pesquisa, de 3 p.p. deve ser utilizada a favor
do encerramento da transmissão analógica). Todavia, havia entre os radiodifusores
um receio quanto ao desligamento, tendo em vista que as classes C2, D e E ainda não
apresentavam o mesmo patamar de digitalização.
Diante do quadro apresentado, como Presidente do GIRED sugeri que fosse
decidido pela ratificação do atingimento do índice necessário ao desligamento, o que
foi atendido por todo o grupo. Tendo em vista se tratar da maior cidade do Brasil e
que ainda havia uma grande quantidade de kits a serem entregues,
entregues, o presidente do
GIRED propôs, ainda, que a distribuição deveria continuar por 45 dias, e não pelos
usuais 30 dias, o que também teve unanimidade no âmbito
âm bito do Grupo.
Foram realizadas, ainda, duas novas pesquisas no agrupamento de São Paulo,
uma no momento imediatamente posterior ao desligamento e outra 60 dias após
àquela data. A is
1- indicou um índice de digitalização de 95% e a segunda de 99%, o que
foi importante, primeiro, para validar os resultados da curva de tendência e, segundo,
“corrida” pela digitalização após o encerramento das
para confirmar que há uma "corrida"
transmissões analógicas. É importante notar que o desligamento do agrupamento de
São Paulo, pelo tamanho de seu desafio, pavimentou todo o caminho para os futuros
desligamentos.
Engajado no atingimento do objetivo de que os agrupamentos futuros obtivessem
o mesmo sucesso visualizado em São Paulo e percebendo a importância da presença
de uma autoridade do Governo nos noticiários locais para a divulgação dos trabalhos
da EAD, em equipe iniciei a realização de visitas, com 30 dias de antecedência, aos
agrupamentos que desligariam. As visitas contavam com a participação de membros
da Anatel,
Anatei, EAD, representantes das empresas vencedoras do leilão e radiodifusores,
digitais. Assim, participei de todas as
buscando impulsionar a procura pelos kits digitais.
á mídia local. Essa foi, reconhecidamente,
visitas, sempre concedendo entrevistas à
uma das ações de maior efetividade para otimização do processo de digitalização,
uma vez que se traduziu em números, que apresentavam um aumento significativo no
agendamento para a retirada de kits após a visita do Presidente da Anatel
Anatei e do GIRED
localidades.
às local
idades.

Página 33 de 68

Parte integrante do Avulso do OFS nº 73 de 2018.

31

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

823

00100.149558/2018-00

2.8.5 Mitigação de Interferências

Outro desfio enfrentado pelo GIRED diz respeito à mitigação de interferências
sofridas pelas redes em 700 MHz das operadoras de telefonia móvel. Ao longo de
2017, com as redes sendo implantadas em centenas de municípios, foi observado o
surgimento de interferências que afetaram a operação do SMP na faixa de 700 MHz.
As interferências foram predominantemente causadas por emissões indesejáveis de
estações de TV e RTV analógicas na recepção de estações bases do SMP.
No momento da Licitação da faixa de 700 MHz, em 2014, era previsto o fim das
transmissões analógicas em todo território brasileiro até 31
31 de dezembro de 2018, assim
como a liberação da faixa de 700 MHz, com o remanejamento das estações de TV e
RTV, tanto analógicas quanto digitais. De maneira inusitada, ocorreu a convivência do
LTE com a TV e RTV analógicas. Não obstante a extensão no prazo para o desligamento
da TV analógica em determinadas áreas do país por mais cinco anos^,
anos 3 , o prazo final
para que a faixa de 700 MHz esteja totalmente
totalm ente liberada para a implantação do SMP
em todo o Brasil permaneceu o mesmo. Nos termos do Edital, este prazo final é 30 de
setembro de 2019. Assim, em função da alteração promovida pelo Poder Executivo,
apresentou-se a possibilidade de estações de TV e RTV operando em tecnologia
analógica em parte do território nacional, no período de 31
31 de dezembro de 2018 a 31
31
de dezembro de 2023, ou seja, por mais cinco anos.

2.8.6 Demais desligamentos de 2017 e 2018
Dando prosseguimento aos encerramentos da transmissão analógica, ainda em
2017, foram desligadas mais oito capitais e suas regiões de influência, além de outras
cidades do Estado de São Paulo. Para as regiões de Recife/PE, Salvador/BA, Fortaleza/
CE e Vitória/ES, considerando os índices de digitalização da população verificados
nas pesquisas de aferição, o desligamento ocorreu, por completo, nas datas previstas
pela norma ministerial.
Para os agrupamentos de Goiânia/GO, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG,
Santos/SP, Campinas/SP e Vale do Paraíba/SP, de maneira a garantir o atingimento do
índice previsto na Portaria do MCTIC, optou-se por realizar o desligamento de maneira
escalonada, com início nas datas determinadas na mencionada portaria, e conclusão
em um prazo que trouxesse menor impacto à população. Atualmente, verifica-se que
a decisão dos desligamentos escalonados nessas cidades foi a mais acertada, tendo
em vista permitiram a preparação da população para o desligamento sem, no entanto,
afetar a credibilidade do desligamento com um adiamento da ação.
11 agrupamentos mencionados, o encerramento da transmissão
Considerando os 11
analógica em 2017 ocorreu em 295 municípios em todo o país, totalizando cerca de 68
milhões de habitantes, que passaram a contar com a transmissão do sinal de TV e RTV
exclusivamente digital em suas residências.

Dois agrupamentos, dentre aqueles previstos para 2017, se mostraram,
entretanto, inviáveis para o encerramento das transmissões analógicas naquele
momento. Tratam-se de Juazeiro do Norte/CE e Sobral/CE
Sobral/CE.. Esses agrupamentos já
momento.
haviam sido postergados de 26/07/2017 para 27/09/2017, tendo em vista o baixo
e, as vésperas do novo
grau de digitalização apresentado nas primeiras pesquisas e,
desligamento, estavam com índices de,
de, apenas,
apenas, 76% e 73%,
73%, respectivamente.
respectivamente.
desligamento,

2016,, a data
alterou,, por meio da Portaria n
n-2 3.493,
3.493, de 26 de agosto de 2016
3
O MCTIC alterou
lim ite para o desligamento
desligam ento da transmissão analógica de parte dos municípios brasileiros de
limite
de
31 de dezembro
dezem bro de 2023
2023..
2018 para 31
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Conforme informado pelos próprios representantes dos radiodifusores, houve
dificuldades financeiras das emissoras para a realização da digitalização, o que acabou
demandando a necessidade de aportes financeiros e intervenção das “cabeças
"cabeças de
rede",
rede” , auxiliando seus afiliados. Como Presidente do GIRED, propus encaminhamento
de forma a recomendar ao MCTIC o adiamento do desligamento das transmissões de
televisão analógica em Sobral/CE e Juazeiro do Norte/CE para fevereiro de 2018.
Outros agrupamentos de cidades que foram deslocados para fevereiro de 2018
por não apresentarem grau de digitalização satisfatório nas pesquisas de aferição
foram Ribeirão Preto/SP e Franca/SP.
Em 2018, já com um nível de aprendizado elevado, as decisões do GIRED
seguiram o protocolo, sempre apontando para o desligamento da TV analógica nas
datas previstas, sendo de forma imediata ou a partir do desligamento escalonado,
com poucas exceções. Duas dessas exceções foram, novamente,
novamente. Juazeiro do Norte/
N orte/
CE e Sobral/CE.
Na 38s
38- Reunião Ordinária realizada no dia 30/01/2018, a EAD levantou a questão
de que as condições necessárias ao desligamento da transmissão analógica em
Juazeiro do Norte/CE e Sobral/CE ainda não haviam sido satisfeitas, tendo em vista
que não foram realizadas digitalizações de canais suficientes para que a população
tivesse o incentivo para realizar a migração para o novo padrão, o que se refletiria nas
pesquisas de aferição.
Nesse sentido, a pedido do representante do MCTIC no Grupo, a questão
foi sobrestada e posteriormente discutida na 12s
12- Reunião extraordinária do GIRED,
à deliberação
realizada em 19/02/2018. Nessa última reunião, dei prosseguimento á
quanto ao adiamento do encerramento da transmissão analógica nos agrupamentos
de Juazeiro do Norte/CE e Sobral/CE, propondo a data de 28 de agosto de 2018. A
proposta foi prontamente acatada por todos os membros do grupo, com a condição
de realização de nova pesquisa quando da nova data.
A 13s
13- Reunião Extraordinária do GIRED ocorreu em 27/08/2018, um dia antes
do novo prazo previsto para os agrupamentos de Juazeiro do Norte/CE e Sobral/
CE. Nesta reunião a EAD apresentou os resultados das pesquisas de aferição desses
agrupamentos, pré-desligamento. Para Juazeiro do Norte/CE, o nível de aptidão
encontrado foi de 87% e Para Sobral/CE, o nível de aptidão encontrado foi de 84%. Com
a utilização da ferramenta da curva de tendência, verificou-se a possibilidade que tal
condição fosse atingida em alguns dias. Dessa forma, sugeri o início ao desligamento
do sinal analógico a partir de 28 de agosto de 2018 e que esse se encerrasse até 31
31 de
outubro de 2018 (sem necessidade de nova pesquisa) para ambos os agrupamentos,
o que foi acatado por todos.

O ano de 2018 foi, ainda, palco de outras importantes decisões, dentre elas o
acatamento, pelo MCTIC, da proposta formulada pelo GIRED, em novembro de 2017 de
adiantamento das datas de desligamento dos agrupamentos relativos a 7 capitais para
n - 1.019, de 26/02/2018.
14 de agosto de 2018, culminando na edição da Portaria MCTIC nQ
Dentre as motivações por mim expostas para tal medida estavam a antecipação dos
benefícios advindos da implantação do SBTVD, a possibilidade de igualar todas as
capitais às mesmas condições de inovação proporcionadas pelo SBTVD, capacidade
da EAD em realizar as ações mesmo com tal antecipação, conhecimento acumulado
pelo GIRED no que diz respeito ao processo de desligamento do sinal analógico de TV
e desonerar, previamente, as emissoras das capitais mencionadas da necessidade de
simu/cast, permitindo, assim, a operação apenas do sinal digital de TV.
manutenção do simulcast,
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Consta, abaixo, a relação com as datas de cada desligamento:

Agrupamento

Desligamento

Cidades

Rio Verde GO

01/03/2016
17/11/2016
29/03/2017
21/06/2017
26/07/2017
27/09/2017
27/09/2017
22/11/2017
25/10/2017
22/11/2017
17/01/2018
21/02/2018
21/02/2018
20/12/2017
17/01/2018

1
10
39
29
14
15
20
19
7
39
85
25
20
9
19

São José do Rio Preto
SP

28/03/2018
28/03/2018

21
21

São Luís MA

28/03/2018
28/03/2018

Aracaju SE

30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
31/01/2018
28/02/2018
14/03/2018
14/03/2018
28/03/2018

10
17
12
27
7
107
9

28/03/2018

23

30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018
14/08/2018

13
13
3
26
5
6
3
3
2

Brasília DF
São Paulo SP
Goiânia GO
Recife PE
Fortaleza CE
Salvador BA
Rio de Janeiro RJ
Vitória ES

Belo Horizonte MG
Campinas SP
Franca SP
Ribeirão Preto SP
Santos SP
Vale do Paraíba SP

Belém PA
Curitiba PR
Florianópolis se
SC
Porto Alegre RS
Bauru SP
Presidente
SP

Prudente

João Pessoa PB
Maceió AL
Manaus AM
Natal RN
Teresina PI
Cuiaba MT
Macapá AP
Palmas TO
Porto Velho RO
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2.8.7 Criação do Grupo Técnico de Projetos Adicionais

Outro ponto de destaque na atuação do GIRED diz respeito à criação de novo
Grupo de Trabalho para discussão de projetos para utilização de eventual sobra de
recursos financeiros da EAD, que viria a ser conhecido como Grupo Técnico de Projetos
Adicionais (GT-P). Para tanto, foram considerados:
•

o disposto no Edital n<2
n- 002/2014-SOR/SPR/CD-Anatel, no seu item 7 do
Anexo 11-B,
ll-B, em que"(
que “ (■...■■) o saldo de recursos remanescentes, se houver, deverá
ser destinado à
ã distribuição de conversores de TV Digital Terrestre com
interatividade e com desempenho otimizado, ou com filtro 700 MHz, às famílias
que já não os tenham recebido, dentre outros projetos, sob critérios a serem
propostos pelo Grupo de que trata o item 14 e decididos pelo Conselho Diretor
da Anatel”
Anatei";;

•

que os valores de que trata o item anterior são fruto dos recursos financeiros
destinados a políticas públicas e que foram descontados do Preço Público
definido para as radiofrequências
radiofreqüências licitadas a partir do supracitado Edital;

•

que, nos termos do item 3.1
3.1 do Anexo 11-B
ll-B do supracitado Edital, o saldo de
recursos remanescentes é definido pelo valor orçamentário aportado à EAD
que não foi utilizado ao final do processo de distribuição de conversores, de
ressarcimento dos custos decorrentes da redistribuição de canais de TV e RTV
e das soluções dos problemas de interferência prejudicial nos sistemas de
radiocomunicação;

•

que o processo ainda está no curso da sua execução e que no ano de 2018 a
logística requer atenção em função da quantidade e localização das cidades a
serem atendidas;

•

que as estimativas por parte da EAD indicam que será possível considerar
uma parte do saldo de recursos para projetos adicionais, observando: i) as
previsões de reservas para as obrigações para o atingimento dos índices de
digitalização nas cidades já definidas, com a distribuição dos conversores; ii) o
remanejamento e liberação dos canais na faixa de 700 MHz; e iii) a mitigação
de eventuais interferências de forma eficiente;

Nesse sentido, após discussões do GT-P e membros do GIRED, foi incluído no
Regimento Interno do GIRED artigo que estabeleceu a criação do Grupo Técnico de
“assessorar o GIRED no que se refere á
Projetos Adicionais, que tem por objetivo "assessorar
à
competência prevista no inc. XI do art. 33<2 do seu Regimento Interno e em conformidade
ll-B do Edital ncom o disposto no Item 7 do Anexo 11-B
n<2 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL e
n- 3045/2018/SEI-MCTIC, de 7 de junho de 2018”
com a Portaria n<2
2018"..

2.8.8 Resultados alcançados pelo GIRED

o GIRED se encontra na fase de deliberação relativa aos últimos agrupamentos
O
desligados. Até o momento,
momento, já é possível verificar resultados relevantes,
relevantes, visto
a serem desligados.
que todas as capitais brasileiras e suas respectivas regiões metropolitanas já tiveram o
sinal analógico de TV desligado e passaram a contar com recepção de TV 100% digital
á expansão da tecnologia 4G nestas e em outras localidades.
concomitantemente à
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Nesse contexto, mais de 674 cidades e 103 milhões de pessoas foram alcançadas por
esse processo, tudo isso de maneira organizada, célere e segura.
Neste mesmo movimento, é possível contabilizar aproximadamente 11
11 milhões
de kits digitais gratuitos distribuídos para as famílias elegíveis cadastradas no Cadastro
Único do Governo Federal.
Destaca-se, ainda, que já foram realocados da Faixa de 700 MHz, para uma
outra faixa de frequência, 833 dos 1.034 canais de radiodifusão inicialmente previstos.
Assim, já foram liberadas pelo GIRED mais de 4 mil cidades e mais de 150 milhões
de habitantes para a utilização da tecnologia 4G de telefonia. Assim, já são 14.703
estações licenciadas em 2.021 municípios brasileiros e, portanto, em efetiva operação
do LTE em 700 MHz.
Além desses, pode-se citar, ainda, os seguintes impactos sociais econômicos da
iniciativa como um todo:

•

colocar o Brasil na vanguarda mundial desse tipo de procedimento. Várias nações
visitam o País para conhecer mais do processo simultâneo de digitalização da
transmissão da TV e de liberação da faixa de 700 MHz;

•

aquecimento da indústria de equipamentos de radiodifusão e telecomunicações.
Para digitalização do sinal, todo equipamento de transmissão das emissoras
necessita ser substituído. Da mesma forma, a população passa a adquirir
televisores mais modernos e kits para recepção do sinal de digital (antenas e
conversores). A Seja Digital deverá distribuir gratuitamente cerca de 14 milhões
de kits para famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal até
o fim do processo. Já nas telecomunicações, a indústria tem comemorado a
venda de equipamentos para nova cobertura de banda larga de 44ê geração e
terminais de usuários aptos a acessar a bandar larga por meio da faixa de 700
700
MHz;

•

surgimento de novas profissões, como a de antenista digital, e o trabalho
de conscientização e estímulo à
á destinação correta de materiais eletrônicos
descartados após a transição. Fenômeno antes existente apenas em países
de maior poder econômico, a recuperação e a destinação correta de resíduos
tecnológicos já é uma realidade para os brasileiros;

•

melhora na qualidade da banda larga. No Brasil, mais de 90% do acesso á
à
internet ocorre por meio de dispositivos móveis (os smartphones). Com o uso
da faixa de 700 MHz, a qualidade percebida pelo usuário está sendo ampliada,
uma vez que, para além das próprias características da faixa de 700 MHz (maior
velocidade e melhor cobertura), diminui-se o fluxo de dados nas demais faixas,
resultando assim em uma melhor experiência de uso para todos;

•

surgimento de uma inovadora parceria entre os setores de radiodifusão e de
ato em que radiodifusores e operadores de telefonia
telecomunicações. O form
formato
móvel precisam trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns acabou
estreitando os laços entre os setores.

Os mais de 11
11 milhões de kits já distribuídos por todo o Brasil foram entregues sem
retirada.. Os beneficiários agendaram a retirada através
a necessidade de filas para sua retirada
do site www.sejadigital.com.br
www.sejadigital.com .br ou telefone 147 (ligação gratuita) sendo possível
escolher um ponto de retirada próximo a sua residência. Nesse ponto, estão sendo
realizadas pesquisas permanentes para verificar o grau de satisfação da população
sobre este processo e distribuição e o índice de satisfação é superior a 90%.
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Um dos principais pilares do projeto foi o estabelecimento dos mecanismos
de controle. Para dar transparência ao processo, a EAD é responsável por prover,
conforme definido pelo GIRED, página na Internet e campanha publicitária, inclusive
em TV aberta, para informar toda a população sobre o processo de redistribuição
de canais e de desligamento do sinal analógico de TV, e também sobre as formas de
mitigação das possíveis interferências prejudiciais quando da implantação das redes
dos serviços móveis na faixa de 700 MHz.
Os próprios radiodifusores possuem a obrigação de aplicar, sobre sua programação,
avisos relativos ao desligamento da TV analógica e a migração para a tecnologia digital.
Ademais, os mesmos têm feito diversas campanhas em transmissões esportivas e em
outros eventos.
Por fim, cabe ressaltar a utilização eficiente dos recursos. Conforme determina
o Edital de Licitação n<2
n- 2/2014-SOR/SPR/CD-ANATEL, é obrigação do GIRED o
acompanhamento da utilização dos recursos aportados à
á EAD, de modo a garantir
a utilização eficiente dos recursos a ela disponibilizados. Ademais, tal entidade tem
a obrigação de contratar uma auditoria externa com o fim de avaliar o uso eficiente
de seus recursos. Devido a isso, a EAD trabalha com afinco na otimização dos
recursos aportados e, no caso de haver sobra de recursos, eles serão aplicados em
projetos adicionais, sob critérios a serem propostos pelo GIRED, no âmbito
âm bito daqueles
apresentados pelo Grupo Técnico proposto pelo Presidente do GIRED e criado para
Anatei.
essa finalidade, e decididos pelo Conselho Diretor da Anatel.

2.8.9 Conclusão

Ao final de três anos de efetiva operacionalização do projeto, sob as bases
deixadas pelo Conselheiro Rodrigo Zerbone e sob a minha gestão, com a participação
dos setores de radiodifusão e telecomunicações, ficou claro que é possível implantar
uma política regulatória colaborativa com resultados mais efetivos, do ponto de vista
á frente do projeto.
da execução, do que, se apenas o governo estivesse à

Paralelamente, vislumbrou-se a possibilidade de transferência de orçamento
público para uma entidade externa, sem fins lucrativos, com o único objetivo de
operacionalizar o processo, o que foi feito com eficiência, publicidade e transparência.
Prova disso é que há a possibilidade de encerrar o projeto com sobra de recursos a
ela aportados.
Isso tudo atendendo ao objetivo estatal de levar internet banda larga móvel de
melhor qualidade àá população brasileira e, por outro lado, manter o acesso àá televisão
aberta, livre e gratuita, com um sinal digital em alta definição.

2.9 Dispensa de autorização de SCM

680, de 27 de junho de 2017,
n- 680,
Foi aprovada em 27 de junho de 2017, a Resolução n<2
que aprovou o Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação
Restrita e alterou o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, o Regulamento
de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia, o Regulamento do
Serviço de Comunicação Multimídia e o Regulamento do Serviço Limitado Privado.
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Com essas alterações, as empresas que possuem menos de cinco mil acessos em
serviço e que façam uso exclusivamente de equipamentos de radiocomunicação de
radiação restrita e/ou meios confinados ficam dispensadas da autorização do Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM). Essa alteração normativa visa diminuir os entraves
burocráticos e reduzir irregularidades na prestação de serviços de telecomunicações,
facilitando o acesso dos interessados em se tornarem prestadores do serviço de banda
larga fixa.
O uso exclusivo de equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/
e/
ou meios confinados também dispensa a autorização para exploração do Serviço
Limitado Privado (SLP).
Além das dispensas de outorga, a norma também prevê a dispensa de licenciamento
das estações de telecomunicações das redes de suporte à
ã prestação de serviços de
interesse coletivo e que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiocomunicação
de radiação restrita e/ou meios confinados.

2.10
Simplificação Regulatória
2.10Simplificação

Em 26 de julho de 2018, foi aprovada a submissão à
ã Consulta Pública de resolução que
revoga expressamente Resoluções da Anatel
Anatei que tenham sido tácita ou implicitamente
implicitamente
revogadas e aquelas que hajam perdido sua eficácia.
Também está em curso na Agência a elaboração do Regulamento Geral de Serviços
de Telecomunicações, que pretende consolidar as disposições hoje vigentes em mais
de duas dezenas de atos normativos.
A proposta parte da realidade de convergência de redes e serviços de
telecomunicações, que vêm levando à
á sobreposição da prestação de serviços, ao
á integração das plataformas, o que
entrelaçamento das ofertas aos consumidores e à
aponta para a necessidade de uma regulamentação também convergente.
A ideia de ambas as iniciativas é diminuir o número de portarias e resoluções,
simplificando os trabalhos de pesquisa e sistematização desenvolvidos sobre a
regulamentação do mercado de telecomunicações.

2.11 Coordenação da implementação das Mensagens (SMS) de
2.11
Emergência/Defesa Civil

A população de todo o país passou a contar com um novo sistema de alerta de
riscos de inundações, alagamentos, temporais, perigo de deslizamentos de terra,
outros.
entre outros.

O objetivo da solução é auxiliar os órgãos de Defesa Civil na prevenção e mitigação
naturais,
envio
dos impactos ocasionados por desastres natu
rais, por meio do env
io de alertas e
risco. O conteúdo de tais
orientações aos cidadãos que estejam em localidades de risco.
alertas e orientações é de responsabilidade dos órgãos de Defesa Civil, que dispõem
dispõem
informações, estudos meteorológicos,
meteorológicos, geológicos,
geológicos, sismológicos, dentre outros.
de informações,
outros. Os
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alertas serão disparados pelas operadoras de telefonia móvel por mensagens de texto
(SMS).

O serviço é gratuito, portanto as mensagens podem ser enviadas e recebidas sem
crédito e sem acesso à internet, e depende apenas do cadastramento do cidadão com
interesse em receber os alertas de emergência.
Anatei estuda, ainda, a viabilidade técnica de realização de notificações de
A Anatel
emergência via TV por Assinatura, como meio adicional de envio de alertas à população.
Nesta solução, prevê-se que a notificação enviada pela Defesa Civil apareça como uma
janela instantânea sobreposta à
ã programação que estiver sendo assistida pelo usuário.

2.12 Acompanhamento
Acompanhamento da
da Concessão
Concessão da
da Sercomtel
Sercomtel

Em agosto de 2017, a Anatel
Anatei decidiu adotar novas medidas em relação à Sercomtel
S/A Telecomunicações, na sequência
seqüência do acompanhamento econômico-financeiro em
curso desde 2012. A partir das análises elaboradas pela Agência, foi constatada a
necessidade de soluções de curto prazo para a manutenção da prestação dos serviços
de telecomunicações pela empresa.
Nesse sentido, o Conselho Diretor decidiu instaurar processos para a apuração,
cumprir
em caráter definitivo, da capacidade econômico-financeira de a Sercomtel cum
prir
sua obrigação, como concessionária, de prestar o serviço de telefonia fixa de forma
contínua. O processo visou verificar, também, a capacidade de a empresa prestar os
serviços de telefonia fixa e de banda larga fixa em atendimento à
á regulamentação
setorial.
Com isso, a Agência buscou identificar ocorrência ou risco de paralisação injustificada
dos serviços, inadequação ou insuficiência dos serviços prestados, descontinuidade
resultante de desequilíbrio econômico-financeiro, prática de infrações graves,
inobservância de atendimento das metas de universalização e/ou recusa injustificada
de interconexão.

à concessão
Anatei identificou e consolidou, ainda, os bens e serviços vinculados á
A Anatel
da telefonia fixa detida pela Sercomtel (bens reversíveis) e mapeou os sistemas de
telecomunicações da empresa, incluídos a topologia das redes para cada serviço, os
pontos de presença e rotas de backbone e backhaul, os pontos de troca de tráfego, as
estações e centrais ativas, as infraestruturas próprias e compartilhadas, os datacenters,
call centers, os sistemas da prestadora, os contratos de bens e serviços relacionados
os cal!
á manutenção de rede e a relação de dependência entre rede própria e redes de
à
terceiros.
A análise do nível de cumprimento
cum prim ento das obrigações da Sercomtel fundamentase nas atividades de fiscalização, acompanhamento e controle desenvolvidas pela
Agência e no exame da gestão financeira e patrimonial.
Ademais, em outubro de 2018, foi
abertura
pública
fo i aprovada a abertu
ra de consulta públ
ica do
local,, da autorização de telefonia
Edital de Licitação para Concessão da telefonia fixa local
fixa local e de longa distância nacional e internacional, da telefonia móvel, da banda
radiofreqüências nas faixas
80 0 MHz e 1,8 GHz pertencentes
fai xas de 800
larga fifixa
xa e do uso de radiofrequências
á Sercomtel.
à
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A abertura de Consulta Pública do Edital não implica na caducidade da
concessão e das autorizações, mas é um passo para que não haja descontinuidade do
serviço caso o futuramente seja decretada a caducidade da empresa.

2.13 Reestruturação
Reestruturação do
do método
método de
de medição
medição da
da qualidade
qualidade (modelo
(modelo
de gestão da qualidade)

Anatei realizou uma série de reuniões com órgãos de Governo,
Ao longo de 2017, a Anatel
prestadoras de serviços de telecomunicações, fabricantes de soluções tecnológicas
e entidades representativas da sociedade para colher subsídios para a elaboração
de uma proposta de revisão do arcabouço normativo e dos procedimentos de
acompanhamento e controle da qualidade dos serviços.
Com base nessas informações, complementadas pelos estudos já em curso na
Anatei e por uma análise comparativa abrangente do tratamento regulatório de
Anatel
outros países em relação à qualidade, realizada por meio de consultoria especializada
contratada junto à União Internacional de Telecomunicações (UIT), foi elaborada uma
proposta de Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações.
O novo regulamento visa estabelecer mecanismos de gestão da qualidade na
prestação da telefonia fixa, telefonia móvel, da banda larga fixa e da TV por Assinatura,
disciplinando as definições, os métodos de aferição da qualidade, os critérios de
avaliação e as ações necessárias à
á adequada prestação de serviços aos consumidores.
A proposta prevê, inclusive, a possibilidade de aferição de indicadores em nível
municipal, com o objetivo de melhor captar a experiência dos usuários na utilização
dos serviços.
Em outubro de 2018, o Conselho Diretor decidiu submeter essa proposta de revisão
á consulta pública, para colher as contribuições de toda sociedade.
regulamentar à
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3. Consumidor
3.1
3.1

Evolução do número de reclamações

A Anatel
Anatei registrou 506.161 reclamações a menos no Brasil em 2017, em comparação
ao ano anterior.
anterior Foram recebidas, no total, cerca de 3.405.697 reclamações de
consumidores de serviços de telecomunicações, representando queda de 12,9%
no volume de demandas em relação a 2016. Esse é o segundo ano consecutivo de
diminuição: entre 2015 e 2016 as queixas foram reduzidas em 4,3%.
A queda das reclamações é referente aos serviços de banda larga fixa, de telefonia
fixa, de telefonia móvel nas modalidades pré-paga e pós-paga,
põs-paga, e de TV por Assinatura
que, juntos, são responsáveis por cerca de 327 milhões de contratos vigentes entre
prestadoras e consumidores.
A maior redução foi nas reclamações ligadas a problemas no funcionamento dos
serviços fixos. Também foram aferidas melhorias em indicadores ligados às questões
de cobrança e atendimento em vários serviços.

No primeiro semestre de 2017 a SRC deu início a processos de fiscalização
regulatória,
regulatõria, envolvendo as quatro principais prestadoras nacionais de telefonia móvel,
com o objetivo de reduzir a contratação de serviços de valor adicionado (SVAs) sem
a prévia autorização do consumidor.
Seguindo a mesma trilha, neste ano a Agência iniciará os processos de fiscalização
regulatória
regulatõria quanto às falhas de informação na oferta e na contratação de serviços e
nas alterações de planos e pacotes, a falta de informações obrigatórias no espaço
reservado ao consumidor nos sites das prestadoras, e às dificuldades de cancelamento
dos serviços de telecomunicações.
Redução nas reclamações por serviço
A maior queda de reclamações ocorreu no serviço de telefonia fixa, um total de
182.688 a menos (-19,4%). Em relação às prestadoras Oi, Vivo e Net foram registradas
185.757 reclamações a menos - número maior, portanto, que o total de reclamações
referentes ao serviço como um todo. Nesse período, diminuíram sensivelmente as
queixas sobre reparo e funcionamento do serviço. O que mais impactou no resultado da
telefonia móvel pré-paga foi a redução de reclamações sobre cobrança em desacordo
com o que havia sido contratado e cobrança de serviços não contratados.

3.2 Indicadores de qualidade

A Anatel
Anatei acompanha permanentemente a qualidade do SCM (Banda Larga
Fixa), SMP (Telefonia Móvel), STFC(Telefonia Fixa) e do STVA (Serviços de TV por
Assinatura) por meio do monitoramento de indicadores de desempenho operacional
das prestadoras de serviço. Cada indicador possui uma meta associada, que deve ser
alcançada mensalmente pela prestadora do serviço em cada área geográfica definida
na regulamentação dentro da sua Área de Atuação.
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Os indicadores, bem como seus respectivos métodos de coleta, cálculo e demais
requisitos de qualidade, estão definidos em regulamentação específica editada pela
Anatei, em conformidade com a legislação e após consulta pública à sociedade.Os
Anatel,
indicadores para o SCM, SMP e STFC estão estabelecidos nos Regulamentos de Gestão
lução nsi
da Qualidade, anexos, respectivamente, àã Resolução nsi
n- 574/2011 , àã Reso
Resolução
n575/2011 e à
ã Resolução nsi
n- 605/2012 . Já os indicadores para o STVA estão estabelecidos
no Plano Geral de Metas da Qualidade, anexo à Resolução nsi
n- 411/2005.
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Considerando os indicadores de todas as prestadoras monitoradas em cada
serviço, à exceção da TV por Assinatura que contempla apenas os 10 maiores grupos,
cum primento de metas do SCM
durante o primeiro semestre de 2018 o percentual de cumprimento
alcançou 68,5%, do SMP 71,5%, do STFC 75,0% e da TV por Assinatura 90,3%.
Além dos indicadores de desempenho, a Anatel
Anatei monitora também a
disponibilidade da prestação dos serviços por meio da coleta sistemática de dados das
prestadoras sobre eventos de interrupções, sejam eles programados ou decorrentes
de falhas.

Visando aferir o correto emprego dos dispositivos regulamentares quanto à
coleta,, o cálculo e o envio das informações solicitadas,
coleta
solicitadas, a Anatel
Anatei realiza procedimentos
prestadoras.
fiscalizatórios sistemáticos e periódicos nas prestadoras.
Para os casos em que se verificam indícios de desempenho ou conduta diferente
da estabelecida na regulamentação, a Anatel
Anatei instaura Procedimento de Apuração de
Descumprimento de Obrigações (PADO) em desfavor da prestadora. Com o objetivo
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de corrigir deficiências eventualmente constatadas na qualidade da prestação dos
serviços, a Anatel
Anatei pode vir a adotar medidas adicionais, determinando a execução de
plano de ação, para correção de conduta ou melhoria do desempenho das prestadoras,
dentre outras cabíveis.

3.3 Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2017

A pesquisa buscou coletar informações para aperfeiçoar o trabalho da Agência
e levar informações sobre o desempenho dos serviços para a sociedade, assim como
para órgãos de defesa do consumidor.
consum idor Os resultados permitem comparar, por unidade
da federação, a satisfação e percepção de qualidade dos consumidores, por prestadora
e por serviço.
A pesquisa é feita por meio de entrevistas telefônicas, que duram cerca de 12
minutos, com mais de 100 mil consumidores. Nela os consumidores podem expressar
o seu nível de satisfação com as prestadoras e, também, como eles percebem a
qualidade dos serviços que contrataram. Ao todo, a pesquisa envolve o público de
17 prestadoras dos seguintes serviços coletivos: telefonia fixa, telefonia móvel, banda
larga fixa e TV por assinatura.
Fazem parte do questionário aplicado perguntas sobre satisfação geral com
a prestação dos serviços e ainda sobre a qualidade percebida com os canais de
atendimento da prestadora; oferta e contratação de serviços; funcionamento dos
serviços; cobrança, reparo e instalação; além de capacidade de resolução de problemas.
Entre os principais pontos a serem destacados nos resultados da pesquisa no
ano de 2017, encontram-se os seguintes:
•

A Telefonia Móvel, tanto na modalidade Pós-paga como na Pré-paga, vem
apresentando um bom desempenho quando comparada com os anos anteriores,
apresentando evoluções positivas e consistentes desde 2015 na maioria dos
quesitos pesquisados, embora a modalidade Pré-paga tenha ainda a 22s pior
nota de Satisfação Geral. A modalidade Pós-paga passou a ser o serviço em que
os consumidores estão mais satisfeitos em 2017, no lugar da TV por Assinatura
que ocupava essa posição nos anos anteriores.

•

ã Telefonia Móvel Pós-paga, observou-se, de modo
Em relação especificamente à
geral, aumento significativo nas notas de todos os indicadores consolidados
em relação a 2016, o que sugere melhorias relevantes na percepção dos
consumidores. Além disso, pela primeira vez desde o início desta pesquisa, nesse
serviço nenhum tema ficou com nota consolidada abaixo de 5.A Telefonia Móvel
Pré-paga se revela como o segundo serviço em que os consumidores estão
menos satisfeitos, mas ainda assim vem apresentando evoluções importantes
importantes
em seus indicadores desde 2015, ainda que mais tímidas que as da modalidade
Pós-paga. Com exceção da Capacidade de Resolução, foi possível observar
aumento significativo nas notas dos indicadores consolidados.

•

Em 2017, a Satisfação Geral dos consumidores com o serviço de Banda Larga
Fixa permaneceu estatisticamente estável, se comparada com o ano de 2016,
e na última posição, se comparada com os demais serviços. Por outro lado,
a percepção quanto aos indicadores de Oferta e Contratação e Canais de
Atendimento apresentou melhora significativa, enquanto os indicadores de
Cobrança e Funcionamento pioraram no último ano.
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•

Os consumidores da Telefonia Fixa também apresentaram, em 2017, Satisfação
Geral estatisticamente estável em relação a 2016. Entretanto, apenas o indicador
de Funcionamento apresentou melhora significativa e houve queda significativa
em três dos sete indicadores de qualidade percebida, quando no ano anterior
houve melhora em seis dos sete indicadores. De modo geral, os resultados do
serviço foram piores ou se mantiveram constantes com relação ao ano anterior
anterior.

•

O serviço de TV por Assinatura possui o indicador com a melhor nota de toda
a pesquisa (atribuída a Funcionamento), além de cinco dos sete indicadores de
Qualidade Percebida com notas maiores que as dos demais serviços. Por outro
lado, apenas dois deles apresentaram melhora em comparação a 2016 (os de
Funcionamento e de Capacidade de Resolução) e houve queda na Satisfação
Geral, deixando de ser o serviço mais bem avaliado nesse quesito. Em relação às
prestadoras, a Nossa TV possui a maior nota de Satisfação Geral dentre todos
os serviços e empresas pesquisadas, além de apresentar as melhores notas em
todos os indicadores de Qualidade Percebida.
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4. Evolução Regulatória
4.1

Regulamento sobre exposição humana a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos

A Anatel
Anatei expediu, em 2002, o Regulamento sobre Limitação da Exposição a
Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequências
Radiofreqüências entre
9 kHz e 300
definindo
30 0 GHz, aprovado pela Resolução n<2
n- 303, de 2 de julho de 2002, definindo
as regras aplicáveis uniformemente em todo Brasil para assegurar que a operação de
estações transmissoras de serviços por ela regulamentados não exponha trabalhadores
e a população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos com
intensidade acima dos limites considerados seguros.
Mesmo que o Regulamento aprovado pela Resolução n<2
n- 303 tenha se mostrado
adequado para os fins a que se destina, comprovando sistematicamente que os níveis
de radiação não ionizante originados de estações de radiocomunicação estão sempre
muito abaixo dos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
o Congresso Nacional entendeu oportuna a edição da Lei n<2
n - 11.934, em 5 de maio de
2009, para dispor sobre o tema.
A referida Lei estabeleceu que os limites à
ã exposição humana a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos no Brasil deveriam atender às recomendações
expedidas pela OMS e trouxe algumas obrigações às prestadoras de serviços de
telecomunicações, às prestadoras de serviços de energia elétrica e às Agências
reguladoras responsáveis pelos dois setores.
Com isso, verificou-se que algumas das exigências adicionais trazidas pelo texto
legal iam além do que dispunha o Regulamento que até então regia a matéria, o que
motivou a necessidade de sua revisão.
Em setembro de 2018 foi, então, publicado o novo Regulamento sobre a
Avaliação da Exposição Humana a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos
Associados à Operação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação, visando
n- 303, de 2 de julho de 2002 - à
adequar o normativo até então existente - Resolução n<2
n - 11.934/2009 e para atualizá-la em face das mais recentes normas internacionais
Lei n<2
sobre o tema.

4.2 Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços de
Telecomunicações junto à Anatel
Anatei

Tendo em vista a necessidade de medidas de assimetria regulatória que
possibilitem a entrada e permanência das PPP no setor de telecomunicações,
telecomunicações, por
n.-<2 698/2018,
698/2018, de 27 de setembro de 2018,
2018, foi instituído o Comitê
meio da Resolução n.
de Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços de Telecomunicações (CPPP) junto à
Anatel
Interno.
Anatei e aprovado seu Regimento Interno.
O Comitê tem como objetivos propor aprimoramentos da regulamentação;
consolidar as demandas do setor representado por seus membros; e elaborar estudos
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e propor medidas de estímulo à prestação de serviços pelas prestadoras de pequeno
porte.
Os estudos e proposições do CPPP deverão ter como elemento norteador o
fomento
fom ento a um ambiente atrativo, competitivo, seguro e estável para as Prestadoras de
Pequeno Porte, respeitados os direitos dos consumidores.

4.3 Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito
de Uso de Radiofrequências
Radiofreqüências (RPPDUR) e Regulamento de
Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de
Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de
Satélite (RPPDESS)

Em julho de 2018, foi aprovado o novo Regulamento de Cobrança de Preço Público
pelo Direito de Uso de Radiofrequências
Radiofreqüências (RPPDUR) e em novembro de 2018 a revisão
do Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços
de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite (RPPDESS).
O novo PPDUR resultou na consecução parcial de um dos objetivos traçados pelo
Planejamento Estratégico da Agência, a modernização dos processos de Gestão do
Espectro, com vistas a tornar sua administração mais eficiente, promover maior acesso
ao recurso e, assim, massificar o acesso a serviços essenciais.
A nova fórmula de cálculo do adotada pelo RPPDUR utiliza como parâmetros os
custos administrativos das empresas, a capacidade e cobertura da faixa, a população
e a área geográfica da autorização, o tem
tempo
po da outorga e o serviço a que se destina.
A revisão do RPPDESS, por sua vez, estabelece uma fórmula semelhante á
à adotada
pelo PPDUR. Quanto à
á forma de pagamento, a proposta prevê a possibilidade do
pagamento à
á vista ou em parcelas anuais iguais, sendo que o número máximo de
parcelas não pode ultrapassar o prazo, em anos.

4.4 Plano Geral de Metas de Competição - PGMC

Em julho de 2018, a Anatel
Anatei publicou alterações no Plano Geral de Metas de
Competição - PGMC.
Entre as principais novidades da revisão do PGMC, destacam-se: (i) a definição
do conceito de Prestadora de Pequeno Porte (PPP), que será aplicado daqui em
diante pela Agência na adoção de regras assimétricas que estimulem a competição;
(ii) o estabelecimento de uma nova disciplina no controle de preços dos insumos de
atacado; (iii) a partir do novo PGMC, a Agência efetivamente controlará os preços
de todos os produtos, utilizando para isso o modelo de custos; (iv) a categorização
dos municípios brasileiros de acordo com sua maturidade concorrencial em cada um
dos principais mercados de varejo;
varejo; (v) a regulação do transporte de dados em alta
capacidade, inclusive com presença em Pontos de Troca de Tráfego a serem indicados
pela Anatel;
Anatei; e (vi) a evolução na disponibilidade e transparência das informações de
infraestruturas passivas de dutos, que deverão ter todos os seus mapas interativamente
disponibilizados no Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado (SNOA).
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4.5 Regulamento Geral de Interconexão - RGI

Foi aprovado em julho de 2018 o novo Regulamento Geral de Interconexão
(RGI) que estabelece as regras para interconexão de redes de telecomunicações.
Entre as mudanças aprovadas destaca-se a obrigação de pontos de interconexão
para Internet em cada Código Nacional, que são as áreas dos DDDs, o que facilita às
novas empresas de banda larga a montagem de sua infraestrutura. Ademais, as novas
regras possibilitam à
ã agência ter acesso a contratos de prestadoras e empresas de
valor adcionado, no caso de conflito entre as partes.

4.6 Regulamento de Restituição e Compensação das Receitas
Anatei
Administradas pela Anatel

Foi aprovado em 30 de janeiro de 2018 o Regulamento de Restituição e
Anatei, que estabelece as diretrizes e
Compensação das Receitas Administradas pela Anatel,
critérios aplicáveis aos procedimentos de restituição e de compensação das receitas
administradas e arrecadadas, consolidando em um único instrumento normativo
interno, todas as regras e procedimentos pertinentes aos dois institutos.
O novo regulamento estabelece, em síntese: i) de compensação de receitas não
entre tributos da de espécies diferentes; iii) compensação
tributárias;
ii) de compensação
tributárias;ii)decom
pensaçãoentretributosdadeespéciesdiferentes;iii)
de créditos com débitos de outros sujeitos passivos do mesmo grupo econômico; iv)
compensação de ofício dos valores a serem restituídos, quando identificados débitos
passíveis de compensação; v) ordem de preferência de compensação de débitos
débitos
alterada para ordem crescente dos prazos de prescrição e decrescente dos montantes,
não fazendo mais diferenciação entre obrigações próprias ou por responsabilidade
tributária.

4.7 Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura de
Suporte à Prestação de Serviço de Telecomunicações

n.- 683/2018, de 5 de outubro de 2018, foi aprovado o
Por meio da Resolução n."
novo Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura de Suporte à Prestação
de Serviços de Telecomunicações. A nova regulamentação estabelece que as
empresas atingidas devem ter 180 dias de prazo para a apresentação das ofertas de
com partilhamento a partir da entrada em funcionamento do sistema eletrônico que
compartilhamento
regulará as ofertas.
O regulamento também estabelece que o compartilhamento
com partilhamento deve ser
realizado de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis. No
entanto, para as torres instaladas até a data de publicação do futuro regulamento,
com partilhamento ou dispensa deverá ocorrer em até 36 meses
a comprovação do compartilhamento

Página 53 de 68

Parte integrante do Avulso do OFS nº 73 de 2018.

51

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

843

00100.149558/2018-00

da disponibilização do sistema e as torres instaladas até 5 de maio de 2009 estão
dispensadas de compartilhamento.

4.8 Regulamento
Regulamento de
de Numeração
Numeração para
para Redes
Redes de
de Telecomunicações
Telecomunicações

Em 30 de agosto de 2017, foi aprovada submissão do Regulamento Geral de
Numeração - RGN à Consulta Pública.
A proposta regulamentar objetiva atualizar e adequar as regras referentes à
administração e utilização dos recursos de numeração às atuais necessidades e ã
à
evolução do setor. A Consulta Pública ficou disponível para contribuição por 60 dias,
com um total registrado de 140 contribuições.

4.9 Revisão
Revisão da
da Regulamentação
Regulamentação de
de Compartilhamento
Compartilhamento de
de
Postes de Energia Elétrica por Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações

Anatei e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
A Anatel
(AneeI) lançaram, em
setembro de 2018, Tomada de Subsídios para Análise de Impacto Regulatório para a
Revisão da Regulamentação de Compartilhamento de Postes de Energia Elétrica por
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações.
A intenção das Agências é aperfeiçoar a regulamentação que estabelece as
regras para os Pontos de Fixação de equipamentos de telecomunicações e a fiação
desses nos postes de energia (Resolução Conjunta n<2
n- 4/2014).

Dos 46 milhões de postes de energia elétrica no país, 9 milhões estão em
situação de maior urgência, por possuírem fiação de quatro ou mais empresas de
telecomunicações. Em muitas regiões são dezenas de empresas disputando espaço.
(1 milhão),
Os estados mais críticos são: São Paulo (3 milhões de postes), Minas Gerais (1
Paraná (1
(1 milhão),
milhão). Rio de Janeiro (800
(8 0 0 mil) e Rio Grande do Sul (600
(6 0 0 mil). Segundo
texto apresentado pelas Agências Reguladoras, as futuras antenas (small cells) do 5G
devem aumentar ainda mais a ocupação dos postes.

4.10Revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de
n-2 632/2014)
6 32/2014)
Serviços de Telecomunicações - RGC (Resolução n

No mês de outubro de 2018, foi submetida à Consulta Interna da Anatel
Anatei a
proposta de revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
n- 632/2014).
Telecomunicações - RGC (Resolução n<2
A proposta cria uma nova dinâmica de oferta e contratação, extinguindo o
termo Plano de Serviços, assim como promoções, bônus, etc. Além disso, a proposta
simplifica a regulação do atendimento, em especial do atendimento presencial e
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flexibiliza o atendimento por internet para incluir qualquer meio digital (aplicativos,
página da prestadora, etc).
Outro ponto é a ampliação do tratamento do telemarketing das prestadoras
para incluir a vedação de chamadas e mensagens para o consumidor que não consentiu
previamente com o seu recebimento.
De acordo com o item 29 da Agenda Regulatória 2017-2018, a reavaliação da
regulamentação sobre direitos dos consumidores dos serviços de telecomunicações,
em especial o RGC, visa analisar pontos do regulamento que foram apontados como
problemas ao longo de sua implantação, conforme documentação do Grupo de
Implantação do Regulamento (GIRGC), bem como demais temas que venham a ser
identificados como passíveis de aprimoramento pela equipe do projeto, mantendo a
segurança jurídica e os avanços já conquistados na regulamentação, mas tornando-a
mais efetiva e coerente.
Além disso, em abril de 2018, a Agência publicou o texto da Tomada de
Subsídios para a atualização do RGC. O documento apresentou cenários relativos às
regras identificadas como pontos de estresse após reuniões entre a Agência e mais
40 entidades.
A Tomada de Subsídios tratou das ligações de telemarketing das prestadoras
de telecomunicações sem o consentimento do consumidor. O consumidor brasileiro
recebe cerca de 20 ligações indesejadas por mês no celular.
celular Entre as soluções, está
a de se manter a regra atual, proibição do envio sem consentimento apenas para
empresas da telefonia móvel, ou a de se criar um cadastro para bloqueio de ligações
Anatei enrijece a regra "é
e mensagens. Para Elisa, se a Anatel
“é porque existem problemas. Se
as empresas resolverem o problema, a Anatel
Anatei não precisará regular".
regular” .

Outro ponto foram regras mais custosas às empresas em relação às do Decreto
do SAC, como é conhecido o Decreto nQ
n- 6.523/2008 que trata dos serviços de
atendimento ao consumidor. Por exemplo, a Anatel
Anatei obriga a gravação de todas as
chamadas e que a prestadora mantenha o áudio por seis meses. As empresas solicitam
gravar as chamadas apenas em caso de contratação, alteração e cancelamento.
Em relação ao atendimento digital, a regulamentação determina a existência
de um espaço reservado nos sites das prestadoras de telecomunicações. Elas já
propuseram a substituição do atendimento presencial pelo digital. No entanto, para
o Ministério Público, o atendimento digital deve ser um acréscimo ao presencial,
realizados nas lojas da prestadora, e ao telefone. O documento da Tomada de Subsídios
cita também redes sociais e chats.
O Regulamento Geral de Direitos do Consumidor determina que todas as
ofertas estejam disponíveis para contratação por todos dentro da área abrangida,
inclusive clientes da prestadora. As empresas sugeriram a exclusão do artigo 46 do
Regulamento e o Procon e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados foram pela permanência. Essas opções também estão no texto da Tomada
de Subsídios.
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4.11
4.11 Internet das Coisas (loT)

A Agência, em outubro de 2018, abriu prazo para receber contribuições a Tomada
de Subsídio para Reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias
à expansão das aplicações de Internet das Coisas (loT) e comunicações Máquina-aMáquina (M2M).
As contribuições deverão subsidiar a Análise de Impacto Regulatório
Regulatõrio (AIR) sobre
a reavaliação da regulamentação de loT e comunicações M2M em produção pela Agência
reguladora, em especial, quanto à diminuição das barreiras regulatórias à evolução e
expansão destas aplicações.

4.12 Edição
da Anatei
Anatel
Edição do
do Manual
Manual de
de Boas
Boas Práticas
Práticas Regulatórias
Regulatórias da

O
o documento atende ao art. 31
31 da Portaria n<2
n- 927/2015 do Conselho Diretor, que
aprova o processo de regulamentação no âmbito
objetivo
âm bito da Agência, e tem como objetivo
orientar os envolvidos nesse processo visando à melhoria da qualidade da produção
normativa da Agência, além de fortalecer a disseminação de práticas voltadas à melhoria
da qualidade regulatória.
O documento
docum ento é resultado do trabalho da Superintendência de Planejamento
e Regulamentação junto com as demais superintendências e conta com subsídios
da consultoria contratada junto à UIT e do Grupo de Boas Práticas Regulatórias da
Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da
Presidência da República.
Regulado > Agenda Regulatória.
Para acessar o Manual no portal, siga o caminho Regulado>
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5. Administração
5.1
5.1

Evolução do Orçamento da Agência

Após executar em 2017 um orçamento restritivo, no qual a Agência tinha
uma previsão legal de R$ 140 milhões para despesas e investimentos, e só lhe foi
autorizado pelo Poder Executivo utilizar R$ 98,4 milhões, a Anatel
Anatei foi atendida na Lei
de Orçamento Anual sancionada para 2018 no limite solicitado de R$ 205 milhões.
Finalmente, graças a atuação do Tribunal de Contas da União, interações da
Agência junto ao Legislativo e outras entidades, visando dar efetividade ao disposto
no art. 49, §§
§§ 1'1-2 ao 3'2,
3-, da Lei 9.472/1997, a Lei Orçamentária Anual para 2018 fixou
dotação prevista no plano plurianual de receitas e despesas da Anatel.
Anatei.
Assim, se por um lado o orçamento deste ano representa um importante
importante
ganho para a Agência e permitirá o desenvolvimento de projetos que há muito
tempo
tem po aguardam disponibilidade orçamentária, por outro lado implica em um esforço
conjunto de todas as áreas da Agência para o planejamento e execução das aquisições
e contratações.
No entanto, tão importante quanto as realizações previstas para 2018 é a
manutenção do novo patamar de recursos orçamentários alcançado pela Anatel.
Anatei. A
continuidade de projetos iniciados em 2018 e a idealização de novos projetos será
determinante para assegurar as condições requeridas ao alcance dos objetivos
estratégicos da Agência.
Por esse motivo, a Anatel
Anatei apresentou a demanda de R$ 178,1 milhões para 2019,
além das despesas de pessoal e benefícios, sendo R$ 144,9 milhões para as despesas
de custeio (excluídas as destinadas aos benefícios assistenciais) e R$ 33,2 milhões
para as despesas de investimentos. Tal montante se faz imperioso para que a Agência
disponha das condições adequadas para o desempenho de suas atividades e, desta
cum primento de sua missão institucional sem prejuízos á
à sociedade.
forma, assegure o cumprimento

5.2

Plano de Aquisição e Contratação da Anatel
Anatei para o exercício
de 2018 (PAqC-2018)

É nesse contexto que surgiu o PAqC-2018, a fim de implementar um modelo de
governança das aquisições e contratações da Agência, com o objetivo de:

a) ampliar a transparência para a execução do orçamento no que se refere as
contratações;
aquisições e contratações;
b) priorizar aquisições e contratações de maior qualidade e que atendam melhor
às necessidades da Anatel;
Anatei; e
c) dar visibilidade e capacidade de planejamento, execução e acompanhamento
dos processos de aquisições e contratações e de execução orçamentária da
Agência de forma integrada.
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O
Anatei para o exercício de 2018 (PAqCo Plano de Aquisição e Contratação da Anatel
2018) tem como objetivo apresentar o conjunto de aquisições e contratações que
se pretende realizar ao longo do ano de 2018 na Anatel,
Anatei, criando condições para a
implementação de um modelo de governança, que compreende essencialmente
mecanismos de planejamento, execução e monitoramento das aquisições e
contratações da Agência, tanto da sede, quanto das unidades descentralizadas.
O PAqC-2018, na condição de instrumento de planejamento e gestão, segue as
diretrizes do Plano Operacional (Tático) da Anatel
Anatei para o ano de 2018, instrumento que
materializou o esforço da Anatel
Anatei no sentido de unificação, sincronização e alinhamento
estratégico dos instrumentos de planejamento da Anatel.
Anatei.
Nesse sentido, uma das camadas do Plano Operacional (Tático) da Anatel
Anatei 2018 é
a Proposta Orçamentária, a qual está alinhada à
á estratégia adotada pela Agência para
o ano de 2018 e contempla as diretrizes aprovadas pelo Conselho Diretor da Anatel.
Anatei.
Assim, de acordo com as necessidades orçamentárias levantadas pelas unidades de
negócio, chegou-se a uma proposta orçamentária no valor de 205 milhões de reais,
que foram efetivamente autorizados em lei para a Anatel.
Anatei.
O PAqC-2018 é um instrumento dinâmico e, para tanto, prevê atualizações
e revisões periódicas para atualizar diretrizes, planos e projetos, adequar objetos,
cronogramas e valores e/ou incorporar novas necessidades.
Além disso, o PAqC-2018 é um dos instrumentos que deverá ser utilizado
como insumo para a elaboração da proposta orçamentária anual, bem como para o
acompanhamento da execução orçamentária.
O Anexo liII deste Relatório apresenta a execução orçamentária de 2018 da Anatel
Anatei
atualizada até o dia 29 de outubro de 2018.

5.3

Processo Eletrônico na Anatel
Anatei (SEI)

Sobre o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Agência, implantado em
novembro de 2015 e regulamentado em 2016, ressalta-se que a Anatel
Anatei tem registrado
redução nos gastos com aquisição de papel, na compra de material de escritório e em
serviços de impressão.
A instituição do SEI aumentou a transparência e agilidade nos processos e
passou a possibilitar a coleta de assinaturas e publicação oficial de forma eletrônica, e
garantir maior segurança, evitando a possibilidade de extravio de documentos.
A implementação do módulo de Peticionamento e Intimação Eletrônicos, em
2017, permitiu não apenas maior agilidade nos processos em que usuários externos
figuram como interessados, como também reduziu substancialmente o número de
pedidos de vistas.
vistas.
Após o novo módulo,
módulo, o Sistema já possui cerca de 8 mil usuários
peticionamentos,
externos cadastrados e já foram realizados mais de 40
40 mil peticionamentos,
totalizando
mais
112 m
milil documentos p
protocolados
eletronicamente.
total
izando ma
is de 112
rotocolados elet
ron icamente.
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5.4 Gestão de Dados da Anatei
Anatel

No que tange à Gestão de Dados da Agência diversas medidas foram realizadas
com o objetivo de prover a estrutura necessária para suportar a gestão de dados e
informações da Agência, dentre elas:
•

Consolidação do
do Integra
Integra como
como repositório
repositório único
único das
das informações
informações não
não
Consolidação
estruturadas da Agência, atualizando, para isso, o Integra para uma versão mais
recente (Sharepoint 2016).

•

Implantação do
do Centro
Centro de
de Excelência
Excelência de
de BI
BI (BICOE)
(BICOE) como
como uma
uma área
área de
de
Implantação
coordenação
de processos dentro da Gerência de Pia
nejamento, Desenvolvimento
coordenaçãodeprocessosdentrodaGerênciade
Planejamento,
e Segurança de Sistemas (GIDS).

•

de self-service
self-service de
de Business
Business Inteiligence
lntelligence -- QlikSense,
QlikSense,
Aquisição da
da ferramenta
ferramenta de
Aquisição
que permite a construção de relatórios e dashboards por qualquer usuário.

•

Aquisição de
de bases
bases de
de informações,
informações, dados
dados ou
ou conhecimento
conhecimento para
para toda
toda aa
Aquisição
Agência.

•

Execução do
do Plano
Plano de
de Dados
Dados abertos
abertos da
da Anatel
Anatei com
com aa publicação
publicação de
de bases
bases de
de
Execução
dados no portal Dados.gov.br do Governo Federal, além do desenvolvimento
dos respectivos ETLs para automatizar algumas das publicações.

5.5 Implementação de redundância e segurança de rede

Foi dado início em setembro de 2018 às ações para migração (movimentação
física) de parte dos ativos do datacenter da Agência para o datacenter da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), face à celebração do Acordo de Cooperação
Técnica entre as entidades e adequação do ambiente às condições necessárias para a
realização da migração.
A migração de parte do ambiente computacional decorre do projeto de
Garantia da Continuidade do Negócio da Anatel
Anatei (GCN), cujo objetivo é a provisão da
continuidade operacional dos serviços de tecnologia da informação e a capacidade
de processamento de dados da Anatel
Anatei em caso de desastres e graves incidentes que
impactem negativamente a atual infraestrutura de TI da Agência.
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Pessoal
6. Pessoal
6.1

Teletrabalho

Por meio da Portaria n<2
n- 6.203, de 28 de dezembro de 2016, o Ministério da
§6<2,
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), com fundamento no §6-,
do art. 6'2
Anatei a realizar
6- do Decreto n<2
n - 1.590, de 10 de agosto de 1995, autorizou a Anatel
Programa de Gestão a título de projeto-piloto, com duração de até 18 (dezoito) meses.
O ato autorizativo previu, ainda, que a Agência deveria apresentar, nos dois últimos
trimestre do período do referido projeto, proposta de continuidade ou descontinuidade
do Programa.
O projeto-piloto foi normatizado internamente pela Portaria nn<2 935, de 11
11 de
julho de 2017, que estabeleceu as condições para a implantação do PGD no âmbito
da Anatel
Anatei e criou a Comissão Especial de Avaliação do Programa de Gestão por
Desempenho (CEAD)
(CEAD)..
O referido normativo previu em seu art. 44<2 as atividades que poderiam fazer
parte do projeto, quais sejam:
•

análise de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações;

•

análise de processos de certificação e homologação de equipamentos de
comunicação e sistemas de telecomunicações;

•

análise de processos de outorga e licenciamento de estações; e

•

tratamento de solicitações dos usuários de serviços de telecomunicações,
ingressas na Agência por meio de sistema de informática corporativo.

As atividades listadas, devido às suas distintas natureza, complexidade e
maturidade processual, permitiram testar o modelo em diferentes realidades.
As atividades de análise de processos de certificação e homologação de
equipamentos de comunicação e sistemas de telecomunicações, e de análise
de processos de outorga e licenciamento de estações já estavam mapeadas
e organizadas conforme requisitos do normativo antes mesmo da implantação do
Anatel, o que possibilitou a célere aprovação dos planos de trabalho pela
PGD na Anatei,
CEAD e o início das atividades em PGD ainda no mês de agosto de 2017.
á análise de Pados, regimentalmente SCO e SFI detêm competência
Com relação à
para instruir processos dessa natureza. A SCO aderiu ao programa em novembro de
tratam ento de solicitações dos usuários de serviços
2017 e a SFI em fevereiro de 2018. O tratamento
de telecomunicações, cuja competência recai sobre a SRC, apesar de constar no rol
de atividades passíveis de participarem do PGD, ainda não foi incluído no programa.
Ademais, com o advento da Instrução Normativa n1, de 31
n<2 1,
31 de agosto de
editada pelo
pelo Secretário
Secretário de
de Gestão
Gestão de
de Pessoas
Pessoas do
do Ministério
Ministério do
do Planejamento,
Planejamento,
2018, editada
“estabelece orientação, critérios e procedimentos gerais
Desenvolvimento e Gestão que "estabelece
a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil
á implementação de Programa de Gestão,
da Administração Federal - Sipec relativos à
de que trata o§
o § 6'
6-2 do art. 6'
6-2 do Decreto n<2
n - 1.590, de 10 de agosto de 1995",
1995” , a Agência
solicitou ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a
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delegação de competência para:
a) delimitar
delim itar as atividades que integrarão programa de gestão em experiênciapiloto e autoriza-lo;
b) disciplinar o programa de gestão em definitivo nas unidades e para as
atividades a que se refira; e,
c) a qualquer tempo, suspender, alterar ou revogar o plano de trabalho
e o programa de gestão, por razões técnicas ou de conveniência e
oportunidade.

6.2 Centro de Altos Estudos em Telecomunicações - Ceatel

Foi publicada, no dia 22 de fevereiro de 2018, no Diário Oficial da União, a
Resolução nee
n- 691, de 22 de fevereiro de 2018 que criou o Centro de Altos Estudos em
Telecomunicações (Ceatel).
A Constituição Federal prevê, no âmbito dos órgãos da União e dos demais
entes federativos, que sejam mantidas "escolas
“escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos
um dos requisitos para a promoção na carreira".
carreira” .

Nesse sentido, foi editada a Resolução nee
n- 691, de 22 de fevereiro de 2018 que
criou o Centro de Altos Estudos em Telecomunicações (Ceatel), que dispõe sobre a
política institucional de aperfeiçoamento e capacitação dos servidores da Agência,
o incentivo à pesquisa aplicada, a estudos e eventos de caráter técnico científico
nas áreas fins da Agência e aos intercâmbios acadêmicos que serão desenvolvidos
pelo Ceatel, dotado de orçamento próprio e coordenado por um Conselho Superior.
O CEATEL será fundamental para a promoção do aprimoramento técnico e
científico dos servidores e para auxiliar a interlocução da Agência junto a instituições
setor
acadêmicas e outros entes públicos e especialistas do setor.
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7. Retomada da inserção internacional
No plano internacional a Anatel
Anatei esteve presente nos principais fóruns de
discussões, como na Conferência Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações,
na qual debateu-se governança da internet, segurança cibernética, proteção de dados
e defesa dos consumidores. Também nesse evento foram revistas as Resoluções e
Questões de Estudos que norteiam os trabalhos do Setor de Desenvolvimento da UIT
para os próximos quatro anos.
Outro ponto relevante foi a aceitação do convite para sediar a 32"'
32- Reunião
do Comitê Consultivo Permanente liII - "Radiocomunicações
“ Radiocomunicações incluindo Radiodifusão"
Radiodifusão”
(CCP.11)
(CCP.II) da Comissão lnteramericana
Interamericana de Telecomunicações (Citei), a ser realizada no
período de 3 a 7 de dezembro de 2018, em Brasília.
A Comissão lnteramericana
Interamericana de Telecomunicações (Citei), com sede em
Washington, é o fórum de telecomunicações das Américas em que governos e
setor privado discutem e coordenam esforços regionais para o desenvolvimento e
padronização das telecomunicações, das radiocomunicações e da radiodifusão.
O Brasil tem significativa representação no Comitê Consultivo Permanente liII "Radiocomunicações
“ Radiocomunicações incluindo Radiodifusão"
Radiodifusão” (CCP.11),
(CCP.II), vez que dos quatro Grupos de
Trabalho do Comitê, o Brasil ocupa a presidência do "Grupo
“ Grupo de Trabalho de Serviços
de Radiocomunicação terrestres fixos e móveis"
móveis” e a vice-presidência do "Grupo
“ Grupo de
Trabalho de Radiodifusão",
Radiodifusão” , sendo que ambos os delegados são servidores da Agência.
O evento possibilitará grandes oportunidades de cooperação estratégica entre
os países participantes, além de servir como oportunidade para realização de parcerias
privadas internacionais e de divulgação para os produtos e serviços oferecidos pelas
empresas brasileiras.
Cabe destacar, ainda, que o Conselho Diretor da Anatel
Anatei aprovou a proposta de
apresentação da candidatura do Brasil para realização da 2121" Reunião Internacional
de Radiomonitoração de Satélites (lnternational
{International Space Radio Monitoring
Monitoríng Meeting ISRMM), tendo como sede a cidade do Rio de Janeiro.
Participam também como convidados os representantes de operadoras de
satélites e de fabricantes de sistemas de radiomonitoração e geolocalização, que
contribuem com a apresentação das mais modernas técnicas e tecnologias de
radiomonitoração.
O evento ocorrerá entre setembro e outubro de 2019 e tem como objetivo
promover o intercâmbio de informações sobre processos e procedimentos de
monitoração do espectro e tratamento de interferências em redes por satélite. É
prevista também uma visita à Estação de Radiomonitoração de Satélites (EMSAT) da
Anatel,
Anatei, localizada no Rio de Janeiro.
Naquela oportunidade destacou-se a oportunidade de que a Agência conte
com uma delegação de servidores da Sede e da Gerência Regional do Rio de Janeiro,
permitindo que os diversos servidores que atuam no processo de radiomonitoração
de satélites participem de um evento internacional sobre o tema de forma presencial,
desenvolvido.
colhendo subsídios valiosos para o trabalho desenvolvido.

Página 67 de 68

Parte integrante do Avulso do OFS nº 73 de 2018.

65

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

857

00100.149558/2018-00

ANATEL

Agência N
acional de Telecomunicações
Nacional

Página 68 de 68

Parte integrante do Avulso do OFS nº 73 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

858

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

Ofício da Transportadora Associada de Gás
S.A.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

859

SENADO FEDERAL
OFÍCIO "S"
Nº 74, DE 2018
Encaminha, em cumprimento ao § 2° do art. 23 da Lei n° 13.303, de 30 junho de 2016
(Lei das Estatais), e no § 3º do art. 37 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a
análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da
estratégia de longo prazo referente ao exercício social de 2017.

AUTORIA: Transportadora Associada de Gás - TAG S.A.
DOCUMENTOS:
- Texto do ofício
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~
~
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T A r'
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2018
TAG/DSUP 0024/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional
Senador Eunício Oliveira
1,17®
Senado Federal Anexo 1,
17° andar
Praça dos Três Poderes
70165-900
Brasília - DF
Assunto: Análise de atendimento das metas e resultados na execução do
plano de negócios e da estratégia de longo prazo da Transportadora
TAG
Associada de Gás S.A. - T
AG
2® do Art 23 da Lei 13.303/2016
13.303/2016
Referência: Parágrafo 2°

Prezado Senhor,
2® do Art. 23 da Lei 13.303/2016, Lei das Estatais,
Nos termos do Parágrafo 2°
encaminhamos a análise de atendimento das metas e resultados na execução
do plano de negócios e da estratégia de longo prazo referente ao exercício
I), realizada pelo Conselho de Administração da
social de 2017 (Anexo 1),
Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG.

A TAG é uma subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, tendo
por objeto social:
I) As operações de transporte e armazenagem de gás em geral, por meio de
1)
gasodutos, terminais ou embarcações, próprios ou de terceiros;
II) Promover projetos de engenharia, a construção, instalação, operação e
li)
manutenção de gasodutos, terminais ou embarcações, na forma da lei,
destinados a transportar gás em geral produzido em território brasileiro ou
em outros países, e desenvolver atividades correlatas e afins no Brasil ou
no exterior;
III) A prestação de serviços técnicos e administrativos relacionados às
Ili)
II.
atividades citadas nos incisos I e li.

A TAG está inserida no programa de desinvestimento da Petrobras, tendo
como previsão inicial de conclusão do processo de venda da Companhia o
mês de março de 2018 que, por necessidade de cumprimento de ritos
obrigatórios ao processo de alienação, foi postergado para o mês de agosto
de 2018. No entanto, a liminar do Tribunal Regional Federal da 5®
5ª Região TRF-5, de 05/062018, e a decisão liminar do Ministro Ricardo Lewandowski
do Supremo Tribunal Federal - STF, de 27/06/2018), provocaram a suspensão
Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
20^2 andar
Praia do Flamengo, 200 - 20
.
.
Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - 22.210-030
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temporária do processo de desinvestimento.
Neste contexto, em atendimento ao citado ditame legal, encaminhamos a
Carta TAG/PCA 01/2018, encaminhada pelo Conselho de Administração à
Diretoria da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, que contém a
análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de
negócios e da estratégia de longo prazo referente ao exercício social de 2017.
Atenciosamente,

Roge^io^oi;fbalves
Mattos
Roge
10
Diretorr Superintendente
Diret
erintendente
TAG
Tranfsportadora
S/A-TAG
Tra
portadora Associada de Gás S/A

Anexo(s); Anexo 1
I - Carta TAG/PCA 01/2018
Anexo(s):

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG
2 andar
20®
Praia do Flamengo, 200 - 20
Flamengo - Rio de Janeiro
Flaroeoao
laoeico - RJ
R 1- 22.210-030
22 21Q-Q3Q
Página 3Tel:
de (21)2237-9801
11
Parte integrante do Avulso do OFS nº 74 de 2018.
Fax: (21)2237-9918

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

862

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018
00100.149901/2018-16

1/8

TAr'
TAG
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2018
TAG/PCA 01/2018

Sr. Rogério Gonçalves Mattos
Diretor Superintendente da
Transportadora Associada de Gás S.A, - TAG
TAG
n“ 200 - Flamengo
Praia do Flamengo, nº
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 222210-901
Assunto: Análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de
Negócios e da Estratégia de Longo Prazo da TAG - Exercício Social 2017
n° 13.303
Referência: Parágrafo 2° do Art. 23 da Lei nº

Prezado Diretor Superintendente,
Em atendimento ao previsto no § 2° do Art.23 da Lei 13.303/2016 (abaixo transcrito), o
Conselho de Administração da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG encaminha
sua análise anual quanto ao atendimento das metas e resultados na execução do Plano
de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do ano de 2017, baseada no reporte
realizado pela Diretoria da Companhia, em atendimento à solicitação deste Colegiado,
{Anexo I).
1).
por meio da Carta TAG/DSUP 18/2018, de 26/07/2018 (Anexo
“§ 2º
2® - Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes
"§
responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas
e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo,
devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às
Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras
Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver
houver."”
Antes de passarmos à análise, cabe registrar que por meio de decisão constante do Item
193® Reunião do Conselho de Administração (abaixo
1.4, Pauta 33/2018, da Ata da 193ª
transcrita), de 31/07/2018, o Conselho de Administração aprovou a proposta
encaminhada pela Diretoria por meio da Carta TAG/DSUP 18/2018, que foi plenamente
observada no processo de análise requerido.
j. y
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“"***
* * * ITEM 1.4-PAUTA
1.4 - PAUTA 33/2018-AVALIAÇÃO
33/2018 - AVALIAÇÃO DAS METAS E RESULTADOS DO
PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2017 - § 2, ART. 23
DA LEI 13.3013/16 - CARTA TAGIDSUP
TAG/DSUP 18/2018, DE 26/07/2018 *** A Diretoria
submete ao Conselho de Administração, para fins de atendimento ao Parágrafo 2°
do Art. 23 da Seção VI da Lei n°
nº 13.303, a proposta de indicadores classificados
como Metas Societárias, Metas Operacionais e Meta Financeira. DECISÃO: O
Conselho de Administração resolveu APROVAR a proposta dos indicadores
TAG/DSUP 1812018,
18/2018, de 26/07/2018, que serão considerados
constantes da Carta TAGIDSUP
na análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios
e da estratégia de longo prazo, referente ao ano de 2017, a ser emitida por este
Colegiado. ***"
***”

ANÁLISE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DAS
METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO
EXECUCÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA
DE LONGO PRAZO,
SOCIETÁRIOS, OPERACIONAIS E
PRAZO. BASEADOS NOS INDICADORES SOCIETÁRIOS.
FINANCEIROS APROVADOS

No âmbito da presente análise é importante registrar que o Conselho de Administração
deliberou, em reunião realizada em 29/12/2017, pela aprovação das seguintes matérias:
a) Quanto aos resultados do Exercício Social de 2017

"***
“ * * * PAUTA PARA DELIBERAÇÃO: ITEM 2.1 PAUTA 67/2017 - AVALIAÇÃO
DOS RESULTADOS E METAS DE DESEMPENHO DA TRANSPORTADORA
ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG NO ANO DE 2017
2 0 1 7-- DIP TAGIDAFIGPA
TAG/DAF/GPA 32/2017
3212017
DE 28/12/2017 *** A Diretoria submete ao Conselho de Administração a matéria em
referência, contida na Ata da Reunião DIR-TAG-925, de 28/12/2017,
28/1212017, item 5, Pauta
212/17,
212117, referente a avaliação dos resultados e metas de desempenho da TAG no
ano de 2017. *** DECISÃO: O Conselho de Administração resolveu, nos termos do
DIP em referência e conforme previsto no Art. 29, inciso I, alínea "c”
"c" do Estatuto
Social da Companhia: a) APROVAR os indicadores operacionais que compõem o
RDE, conforme destacado no item 7 do DIP
Relatório de Desempenho Empresarial - ROE,
TAG/DAF/GPA 32/2017,
3212017, apresentados mensalmente ao Conselho de Administração,
TAGIDAFIGPA
como os indicadores utilizados para o desdobramento do Plano de Negócios e
Gestão de 2017 na TAG; e b) VALIDAR o Relatório de Desempenho Empresarial RDE de outubro de 2017, nos termos do Anexo 4 do O/P
DIP TAGIDAF/GPA
TAG/DAF/GPA 32/2017,
ROE
3212017,
para efeito de avaliação do desempenho das atividades da Companhia neste
exercício. ***"
***”
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TAG
b) Quanto ao Plano de Negócio e Gestão -—PNG 2018-2022
2.2 - PAUTA 68/2017-PLANO
68/2017- PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO-PNG
GESTÃO- PNG 2018"*** ITEM 2.2-PAUTA
TAG/DAF/GPA 33/2017 DE 28/12/2017 *** A Diretoria
2022 DA TAG - DIP TAGIDAF/GPA
submete ao Conselho de Administração a matéria em referência, contida na Ata da
213/17, referente a aprovação
Reunião DIR-TAG-925, de 28/12/2017, item 6, Pauta 213117,
do Plano de Negócios e Gestão - PNG 2018-2022 e dos indicadores de
DECISÃO: O
endividamento e de segurança da TAG para o ano de 2018. *** DECISÃO:
Conselho de Administração resolveu, nos termos do DIP em referência e conforme
previsto no Art. 24 do Estatuto Social da Companhia: a) APROVAR o Plano de
Negócios e Gestão - PNG 2018-2022 da TAG, de acordo com os Quadros II
li e III
Ili
do DIP TAGIDAFIGPA
TAG/DAF/GPA 3312017;
33/2017; e b) APROVAR, dado que o Plano de Negócios e
Gestão - PNG 2018-2022 tem como foco a segurança e a redução da alavancagem
Gestãofinanceira, os indicadores de endividamento e de segurança da TAG para o ano de
TAG/DAF/GPA 3312017,
33/2017, como
2018, conforme apresentado no Quadro IV do DIP TAGIDAFIGPA
os indicadores desdobrados do PNG da Controladora a serem acompanhados no
***"
ano de 2018. ***”

Desta forma, este Colegiado julgou que os indicadores e os resultados
apresentados pela Diretoria da Companhia por meio da Carta TAG/DSUP 18/2018,
28/07/2018, e aprovados na 193ª
193® Reunião do Conselho de Administração,
de 26/0712018,
permitem a realização da análise anual quanto ao atendimento das metas e
resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo do
no § 2°
2º do Art.23 da Lei 13.303/2016.
ano de 2017, em atendimento ao previsto no§
a) Metas Societárias
META
a.1

Apoiar a Petrobras no processo de
desinvestimento da NTS.

RESULTADO
Cumprida
Integralmente

Administração:
Manifestação do Conselho de Administração:

Com a conclusão da operação de venda das ações da NTS pela Petrobras, em
(Closing), o Conselho de Administração avaliou que a meta foi
04/04/2017 (Closing},
cumprida integralmente pela Diretoria, contribuindo, decisivamente com o
programa de desinvestimento da Petrobras, controladora da TAG.

h
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TAG
META
Executar, sem falhas, o contrato de
de
serviços
prestação
de
gerenciamento à NTS.

a.2

RESULTADO
Cumprida Integralmente
integralmente

Manifestação do Conselho de Administração:
Administração:
A prestação dos serviços pela TAG, no âmbito do Contrato Para Prestação
Especial de Serviços de Gerenciamento, Consultoria e Assessoria (TSA),
firmado em 04/04/2017 junto à NTS, ocorreu sem registros de falhas ao longo
do Exercício de 2017, o que permitiu a plena continuidade operacional da
Companhia, motivando reconhecimento por parte da NTS. Desta forma, o
Conselho de Administração avaliou que a meta foi cumprida integralmente pela
Diretoria da TAG.
Metas Operacionais
Operacionais
b) Metas

b.1 - Notificação de Falha de Entrega
UNIDADE
QTDE

LMA 2017

REALIZADO 2017

RESULTADO

0
o

Cumprida Integralmente
integralmente

2

Identidade do indicador

Nome:

Descrição:

Fórmula de
Cálculo

Faliia de
Notificação de Falha
Entrega

Sigla:

FEG

Unidade de Medida QTDE

Qualquer interrupção na prestação dos serviços de transporte de gás natural que
venha acarretar impacto ou dano à Petrobras, atualmente o único carregador e
cliente cliente da TAG, no escopo da prestação dos serviços previstos nos Contratos
de Transporte de Gás (GTAs).

m
m
FEG =

Y FEG
L
1=1

Onde:
FEG; Número de ocorrências de falha de entrega
FEG:
de gás

1=1

w/
/
h

/ 7
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TAf^
Manifestação do Conselho de Administração:
Administração:
TAG
AT
AG não recebeu notificações pelo Carregador Petrobras, relativas à Falhas
de Entregas ao longo de 2017, no âmbito dos contratos de serviços de
transporte (GTAs) prestados pela Transportadora. Desta forma, o Conselho de
Administração avaliou que a meta foi cumprida integralmente pela Diretoria da
TAG.

b.2 - Taxa de Ocorrências Registrãveis
Registráveis
UNIDADE
ÍNDICE

LMA2017
LMA 2017

REALIZADO 2017

RESULTADO

0
o

Cumprida Integralmente

2,72

Identidade
identidade do indicador

Nome:

Descrição:

Fórmula de
Cálculo

Taxa de Ocorrências
Registráveis

Sigla:

TOR

Unidade de Medida

Valor
Numérico

Somatório dos casos típicos de lesão sem afastamento, inclusive casos de primeiros
socorros, lesão com afastamento e acidentados fatais por milhão de horas-homem
trabalhadas.

(NARxx 10"6)
10'^)/H
HER
/ HHER
(NAR
(duas casas decimais)

Onde:
NAR: Número de Acidentados Registráveis
(lesâo sem afastamento, inclusive casos de
{lesão
lesâo com afastamento
primeiros socorros + lesão
+ acidentados fatais).
HHER: Horas-homem de exposição ao risco
no período considerado. (HHER = (no. de
empregados) x (Horas a serem consideradas
trabalhadas por empreaado).
empregado).

Manifestação do Conselho de Administração:
Administração:
Não ocorreram registros de acidentes no âmbito das instalações da
TAG
Companhia, com ou sem afastamento, no desempenho das operações da TAG
em 2017, incluindo pessoal próprio e prestadores de serviços contratados no
total de horas de exposição ao risco. Desta forma, o Conselho de
Administração avaliou que a meta foi cumprida integralmente pela Diretoria da
TAG.
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TAf'
b.3 - Gás de Uso do Sistema
LMA 2017

UNIDADE

REALIZADO 2017

RESULTADO

0,76

Cumprida Integralmente

1,00

%

Identidade do indicador

indice de Gás de Uso do
índice
Sistema

Nome:

Descrição:

Sigla;
Sigla:

IGUS

Unidade de Medida

%

Indica o percentual do total de volume transportado que foi utilizado como Gás de
Uso do Sistema (combustível, manutenção e outras operações) no sistema de
transporte.

Fórmula de
Cálculo

IGUS = (GUS/GTE)*100

Onde;
Onde:
GUS: T
atai de Gás de uso do Sistema de
GUS:
Total
Transporte.
Transporte.
GTE: Volume total de gás entregue pelo
GTE:
Sistema de Transporte.
Transporte.

Manifestação do Conselho de Administração:
Administração:
A proporção do volume de gãs
gás natural empregado/consumido no sistema de
TAG,
transporte da T
AG, em relação ao volume total de gás natural entregue pela
transportadora acumulados em 2017, apresentou resultado inferior ao limite
máximo estabelecido. Desta forma, o Conselho de Administração avaliou que
a meta foi cumprida integralmente pela Diretoria da TAG.

b.4 - Gás Não Contado
UNIDADE

%

LMA 2017
LMA2017
+/- 0,50%

REALIZADO 2017

RESULTADO

-0,06%

Cumprida Integralmente

h

/- Z .
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TAG
Identidade do indicador

índice de Gás não Contado
Índice

Nome:

Descrição:

Sigla:

IGnC

Unidade de Medida |

%

Monitora possíveis imprecisões do sistema de medição na troca de custódia,
consumo no sistema de transporte e perdas de gás natural.

Fórmula de
Cálculo

IGnC= (GTR-GTE-GUSGPE-GPO-AVE)
GPE-GPO-tNE)
*100/GTR

Onde:
GTR: Volume de Gás Total Recebido
GTE: Volume total de gás entregue
GUS: Total de Gás de Uso do Sistema
GPE: Volume total de Perdas Extraordinárias
GPO:
GPO: Volume total de Perdas Operacionais
AVE:
/iVE: Variação do Volume de Estoque final Estoque Inicial no sistema

Manifestação do Conselho de Administração:
Administração:
A proporção do volume de gás natural não contado, em relação ao volume total
TA6,
de gás natural recebido no sistema de transporte da T
AG, acumulados em 2017,
apresentou resultado dentro do limite máximo superior e inferior estabelecidos
para o período. Desta forma, o Conselho de Administração avaliou que a meta
foi cumprida integralmente pela Diretoria da TAG.
TAG.

c) Meta Financeira
e)
C.1 - Lucro Líquido
c.1

UNIDADE
R$ MM
R$MM

LMA 2017

1.857

REALIZADO 2017

RESULTADO

2.342

Cumprida Integralmente

* Resultado obtido a partir da ORE da TAG do ano de 2017.
Resultado obtido a partir da DRE da TAG do ano de 2017,

Administração:
Manifestação do Conselho de Administração:

A TAG obteve um Lucro Líquido superior em 26,1%
26, 1% à meta estabelecida para o

'r/

Exercício Social de 2017. Desta forma, o Conselho de Administração avaliou
que a
a meta
meta foi
foi cumprida
integralmente pela
pela Diretoria
Diretoria da
/
que
cumprida integralmente
da TAG.
TAG.

~1,~

h
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TAG
Conclusões
A presente análise reflete a opinião do Conselho de Administração, representado por
Gaivão França, Presidente, e pelos Conselheiros Erick Portela
mim Guilherme Pontes Galvão
Pettendorfer e André Nunes.
2® do Art.23 da Lei 13.303/2016,
Desta forma, considerando atendidos os termos do § 2°
no que se refere a obrigação do Conselho de Administração realizar anualmente
análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e
da estratégia de longo prazo, este Colegiado determina que a Diretoria da TAG adote
as providências necessárias à publicação das conclusões advindas da análise
apresentada e para informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas,
à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos
tribunais de contas, quando houver, conforme previsto na legislação acima citada.

Aproveitamos, nesta oportunidade, para registrar o reconhecimento deste Colegiado
à Diretoria e à equipe da TAG pelos excelentes resultados obtidos no ano de 2017.

n .n
? +- \1:--iL/J
1
)1

·;

' )J'ú!.N"'•

1- __,,

x·)_

~,

filherme
Gáivão
herme Pontes d
lvão JFrança
rança
Presidente

i

Erick Portela Pettendorfer
Conselheiro

ç m~u~·
André Nunes
Conselheiro
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Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

871

Ofício no 53, de 2018, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 16
de novembro de 2018, em resposta ao Requerimento de Informações no 6, de 2018, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin;
A resposta foi encaminhada eletronicamente à requerente e disponibilizada no sítio do Senado
Federal.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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Of. n. 1.190/2018/SGM-P
Brasília, 13 de novembro de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Assunto: Comunica inexatidão em texto de autógrafos.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificada inexatidão no texto dos
autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 2018 (MPV 843/2018) , que "Estabelece
requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil ; institui o Programa Rota
2030 - Mobilidade e Logística; dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas;
e altera as Leis nºs 9.440, de 14 de março de 1997, 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
10.865, de 30 de abril de 2004, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, 8.383 , de 30 de dezembro de 1991 , e 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e o DecretoLei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967".
Assim , onde se lê:
"Art. 2° O Poder Executivo federal poderá reduzir as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os veículos de que trata o

caput do art. 1° desta Lei em :
1-

até 2% (dois por cento) para os veículos que atenderem a requisitos

específicos de eficiência energética; e
li - até 1% (um por cento) para os veículos que atenderem a requisitos
específicos de desempenho estrutural associado a tecnologias assistivas à
direção.
§ 1° Observado o disposto no§ 2°, a redução de alíquota de que trata
o inciso li do caput poderá ser concedida somente ao veículo cuja alíquota de
IPI aplicável já tenha sido reduzida, nos termos do inciso Ido caput deste artigo,

Recebido em-2]_/..3.!__/ em , no mínimo, 1% (um por cento) .
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§ 2° O somatório das reduções de alíquotas de que tratam os incisos 1
e li do caput deste artigo fica limitado a 2% (dois por cento) .
§ 3° Na redução de alíquotas de que trata este artigo, será concedido
aos bens importados tratamento não menos favorável que o concedido aos
bens similares de origem nacional.

§ 4° Os veículos híbridos equipados com motor que utilize, alternativa

(

ou simultaneamente , gasolina e álcool (f/exibe fuel engine) devem ter uma
redução de, no mínimo, 3% (três por cento) na alíquota do IPI em relação aos
veículos convencionais, de classe e categoria similares , equipados com esse
mesmo tipo de motor. "

Leia-se :

"Art. 2° O Poder Executivo federal poderá reduzir as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os veículos de que trata o

caput do art. 1° desta Lei em :
1 -

até dois pontos percentuais para os veículos que atenderem a

requisitos específicos de eficiência energética; e
li - até um ponto percentual para os veículos que atenderem a
requisitos específicos de desempenho estrutural associado a tecnologias
assistivas à direção.
§ 1° Observado o disposto no§ 2°, a redução de alíquota de que trata
o inciso li do caput poderá ser concedida somente ao veículo cuja alíquota de
IPI aplicável já tenha sido reduzida, nos termos do inciso I do caput deste
artigo, em, no mínimo, um ponto percentual.
§ 2° O somatório das reduções de alíquotas de que tratam os incisos 1
e li do caput deste artigo fica limitado a dois pontos percentuais.
§ 3° Na redução de alíquotas de que trata este artigo, será concedido
aos bens importados tratamento não menos favorável que o concedido aos
bens similares de origem nacional.

Secretaria de Expedii::nte
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§ 4° Os veículos híbridos equipados com motor que utilize, alternativa

ou simultaneamente, gasolina e álcool (flexibe fue/ engine) devem ter uma
redução de, no mínimo, três pontos percentuais na alíquota do IPI em relação
aos veículos convencionais , de classe e categoria similares , equipados com
esse mesmo tipo de motor."

e

Onde se lê:

"Art. 4° O não cumprimento da meta de eficiência energética de que
trata o inciso 11 do caput do art. 1° desta Lei ensejará multa compensatória , nos
seguintes valores:
1 - R$ 50 ,00 (cinquenta reais), para até 1 % (um por cento), inclusive,
maior que o consumo energético correspondente à meta de eficiência
energética estabelecida, expressa em megajoules por quilômetro;
li - R$ 90,00 (noventa reais) , a partir de 1% (um por cento) , exclusive,
até 2% (dois por cento), inclusive, maior que o consumo energético
correspondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em
megajoules por quilômetro;
Ili - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) , a partir de 2% (dois por cento) ,
exclusive, até 3% (três por cento) , inclusive, maior que o consumo energético
correspondente à meta de eficiência energética estabelecida , expressa em
megajoules por quilômetro; e
IV - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a partir de 3% (três por
cento) , exclusive, para cada ponto percentual maior que o consumo energético
correspondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em
megajoules por quilômetro."

Leia-se:

"Art. 4° O não cumprimento da meta de eficiência enersética de que trata
o inciso 11 do caput do art. 1° desta Lei ensejará multa compensatória , nos
seguintes valores:

Secretaria de~ ~"~~l:ldi1~nte
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1 - R$ 50,00 (cinquenta reais), para até o primeiro centésimo, inclusive,
maior que o consumo energético correspondente à meta de eficiência
energética estabelecida , expressa em megajoules por quilômetro;

li - R$ 90,00 (noventa reais) , a partir do primeiro centésimo, exclusive ,
até o segundo centésimo, inclusive, maior que o consumo energético
correspondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em

(

megajoules por quilômetro;

Ili - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), a partir do segundo centésimo ,
exclusive, até o terceiro centésimo , inclusive, maior que o consumo
energético correspondente à meta de eficiência energética estabelecida ,
expressa em megajoules por quilômetro; e
IV - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) , a partir do terceiro centésimo,
exclusive,

para

cada

centésimo

maior

que

o

consumo

energético

correspondente à meta de eficiência energética estabelecida , expressa em
megajoules por quilômetro ."

Onde se lê:
"Art. 9° ...... .. .. ..................... .. ........ ..... .... ..... ... .. ... .... ... ..... .... .. ..... .... ..... ....... .

(
§3° Poderão habilitar-se ao Programa Rota 2030 - Mobilidade e
Logística , nos termos do inciso li do caput, observado o disposto no § 2°
deste artigo e conforme regulamento do Poder Executivo federal, as
empresas que:

Leia-se:

"Art. 9° .... .. .... .... ................ .. ....... .. .... ..... ....... .......... .............. .. ............ .... ... .

§3° Poderão ainda habilitar-se ao Programa Rota 2030 - Mobilidade e
Logística, nos termos do inciso li do caput, observado o disposto no § 2°
deste artigo e conforme regulamento do Poder Executivo federal,· as
empresas que:

Secretai 1.a de LAµedi,~nte
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E, onde se lê:
"Art. 30. A Lei nº 9.440 , de 14 de março de 1997, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
'Art. 11-C ..... ...... .... ... ... ... .... .... .. ......... .. .... .... .. ... ... ........ ....... .... ......... .. .

§ 3° O crédito presumido apurado nos termos do caput deste artigo
somente poderá ser utilizado para compensação com tributos e
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ,
inclusive aquelas previstas nos arts. 2° e 3° da Lei nº 11 .457, de 16 de
março de 2007, relativos a operações geradas pelos estabelecimentos
habilitados, mesmo aqueles tributos com apuração centralizada.

Leia-se:
"Art. 30. A Lei nº 9.440 , de 14 de março de 1997, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
'Art. 11-C .... .. .. ........ ......... .... .. ...... .. ..... .. ... ........ ... .. ... ............. ... ....... .... .

§ 3° O crédito presumido apurado nos termos do caput deste artigo
somente poderá ser utilizado para compensação com tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive aquelas previstas nos arts. 2° e 3° da Lei nº 11.457, de 16 de
março de 2007 , relativos a operações geradas pelos estabelecimentos
habilitados, mesmo aqueles tributos com apuração centralizada .

Solic:to, ·. ne~~~s .·:~,~~s:.. cor~eç~o ··dz :afos .. ~~v:~do~ ..~o·.·~~nado
Federal.
Atenciosamente,
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Of. n. 1.195/2018/SGM-P
Brasília, 13 de novembro de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Assunto: Comunica inexatidão em texto de autógrafos.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificada inexatidão no texto dos
autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 2018 (MPV 843/2018), que "Estabelece
requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota
2030 - Mobilidade e Logística; dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas;
e altera as Leis nºs 9.440, de 14 de março de 1997, 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
10.865, de 30 de abril de 2004, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 10.637 , de 30 de dezembro
de 2002 , 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e o DecretoLei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967".
Assim, onde se lê:

f

"Art. 2° O Poder Executivo federal poderá reduzir as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os veículos de que trata o
caput do art. 1º desta Lei em:
1-

até 2% (dois por cento) para os veículos que atenderem a requisitos

específicos de eficiência energética; e

li - até 1% (um por cento) para os veículos que atenderem a requisitos
específicos de desempenho estrutural associado a tecnologias assistivas à
direção.
§ 1° Observado o disposto no§ 2°, a redução de alíquota de que trata
o inciso li do caput poderá ser concedida somente ao veículo cuja alíquota de

Recebido emJ.3_,. l i J P ~ável já tenha sido reduzida, nos termos do inciso I do caput deste artigo,
Hora:.::_ ___ ._ __

e ·~~~~:
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em, 110 mínimo, 1% (um por cento).
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DEPUTADOS

§ 2° O somatório das reduções de alíquotas de que tratam os incisos 1
e li do caput deste artigo fica limitado a 2% (dois por cento).
§ 3° Na redução de alíquotas de que trata este artigo, será concedido
aos bens importados tratamento não menos favorável que o concedido aos
bens similares de origem nacional.
§ 4° Os veículos híbridos equipados com motor que utilize, alternativa
ou simultaneamente, gasolina e álcool (flexibe fue/ engine) devem ter uma

e

redução de, no mínimo, 3% (três por cento) na alíquota do IPI em relação aos
veículos convencionais, de classe e categoria similares, equipados com esse
mesmo tipo de motor."

Leia-se:

"Art. 2° O Poder Executivo federal poderá reduzir as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os veículos de que trata o
caput do art. 1° desta Lei em:

1 - até dois pontos percentuais para os veículos que atenderem a
requisitos específicos de eficiência energética; e
li - até um ponto percentual para os veículos que atenderem a
requisitos específicos de desempenho estrutural associado a tecnologias
assistivas à direção.
§ 1° Observado o disposto no§ 2°, a redução de alíquota de que trata
o inciso li do caput poderá ser concedida somente ao veículo cuja alíquota de
IPI aplicável já tenha sido reduzida, nos termos do inciso I do caput deste
artigo, em, no mínimo, um ponto percentual.
§ 2° O somatório das reduções de alíquotas de que tratam os incisos 1
e li do caput deste artigo fica limitado a dois pontos percentuais.
§ 3° Na redução de alíquotas de que trata este artigo, será concedido

aos bens importados tratamento não menos favorável que o concedido aos
bens similares de origem nacional.

24.579 (OUT/17)
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§ 4° Os veículos híbridos equipados com motor que utilize, alternativa
ou simultaneamente, gasolina e álcool (f/exibe fuel engine) devem ter uma
redução de, no mínimo, três pontos percentuais na alíquota do IPI em relação
aos veículos convencionais, de classe e categoria similares, equipados com
esse mesmo tipo de motor."

Onde se lê:

e

"Art. 4° O não cumprimento da meta de eficiência energética de que
trata o inciso 11 do caput do art. 1° desta Lei ensejará multa compensatória, nos
seguintes valores:
1 - R$ 50,00 (cinquenta reais), para até 1 % (um por cento), inclusive,
maior que o consumo energético correspondente à meta de eficiência
energética estabelecida, expressa em megajoules por quilômetro;

li - R$ 90,00 (noventa reais), a partir de 1 % (um por cento), exclusive,
até 2% (dois por cento), inclusive, maior que o consumo energético
correspondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em
megajoules por quilômetro;
Ili - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), a partir de 2% (dois por cento),
exclusive, até 3% (três por cento), inclusive, maior que o consumo energético
correspondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em
megajoules por quilômetro; e
IV - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a partir de 3% (três por
cento) , exclusive, para cada ponto percentual maior que o consumo energético
correspondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em
megajoules por quilômetro."

Leia-se:

"Art. 4° O não cumprimento da meta de eficiência energética de que trata

o inciso li do caput do art. 1º desta Lei ensejará multa compensatória, nos
seguintes valores:

24.579 (OUT/17)
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1 - R$ 50,00 (cinquenta reais), para até o primeiro centésimo, inclusive,
maior que o consumo energético correspondente à meta de eficiência
energética estabelecida, expressa em megajoules por quilômetro;
li - R$ 90,00 (noventa reais), a partir do primeiro centésimo, exclusive,
até o segundo centésimo, inclusive, maior que o consumo energético
correspondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em
megajoules por quilômetro;
Ili - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), a partir do segundo centésimo,
exclusive, até o terceiro centésimo, inclusive, maior que o consumo
energético correspondente à meta de eficiência energética estabelecida,
expressa em megajoules por quilômetro; e
IV - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a partir do terceiro centésimo,
exclusive,

para

cada

centésimo

maior que

o

consumo

energético

correspondente à meta de eficiência energética estabelecida , expressa em
megajoules por quilômetro."

Onde se lê:
"Art. 9° .. ...... ... ... ......... ... ..... .... .... .. ........ ... ... ... ......... ....... ...... .. .... ... .. ..... ...... .

§3° Poderão habilitar-se ao Programa Rota 2030 - Mobilidade e
Logística, nos termos do inciso li do caput, observado o disposto no § 2°
deste artigo e conforme regulamento do Poder Executivo federal, as
empresas que:

Leia-se:

"Art. 9° ........ .... ... .......... ....... .. .... .... ........ ... .. ........... ... ............ .. ... .. ........ ... .. ..

§3° Poderão ainda habilitar-se ao Programa Rota 2030 - Mobilidade e
Logística, nos termos do inciso li do caput, observado o disposto no § 2°
deste artigo e conforme regularnento do Poder Executivo federal , as
empresas que:

24.579 (OUT/17)
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E, onde se lê:
"Art. 30. A Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar com
as seguintes alterações :
'Art. 11-C ... .. .... ..... .... ....... ......... ...... ..... .. ... ....... ..... .. .. .... ....... ... ......... ...

§ 3° O crédito presumido apurado nos termos do caput deste artigo
somente poderá ser utilizado para compensação com tributos e
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive aquelas previstas nos arts. 2° e 3° da Lei nº 11 .457, de 16 de
março de 2007, relativos a operações geradas pelos estabelecimentos
habilitados, mesmo aqueles tributos com apuração centralizada .

(

Leia-se:
"Art. 30. A Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
'Art. 11-C .. ................ ..... ..... ...... ... .... ... ........ ..... .. ..... ...... ..... .... ..... .. ...... .

§ 3° O crédito presumido apurado nos termos do caput deste artigo
somente poderá ser utilizado para · compensação com tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ,
inclusive aquelas previstas nos arts. 2° e 3° da Lei nº 11.457, de 16 de
março de 2007, relativos a operações geradas pelos estabelecim ,e::,tos
habilitados, mesmo aqueles tributos com apuração centralizada .

(

Solicito, portanto, a substituição dos autógrafos enviados a essa Casa pelos
que seguem anexos.
Atenciosamente,

24.579 (OUT/17)
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Estabelece :::-equisi tos obrig tórios
para a comercialização de
eículos
no Brasil; institui o Prog ama Rota
2030 - Mobilidade e Logístira; dispõe
sobre
o
regime
tribufário
de
autopeças não produzidas;
altera as
Leis nºs 9.440, de 14 de março de
1997, 12. 546, de 14 de dezembro de
2011, 10.865, de 30 de abril de 2004,
9.826, de 23 de aqosto de 1999,
10.637, de 30 de dezembro de 2002,
8.383, de 30 de dezembro de 1991, e
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e
o Decreto-Lei nº
288,
de
28
de
fevereiro de 1967.

r

\

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA
A COMERCIALIZAÇÃO E PARA A IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS NO PAÍS
Seção I
Dos Requisitos Obrigatórios
Art.
requis i tos

1°

O

Poder

obrigatórios

Executivo

para

a

federal

come r cialização

estabelecerá
de

veículos

novos produzidos no País e para a importação de veículos novos
classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da Tabela de Incidência
do

Imposto sobre

Produtos

Industrializados

(Tipi),

aprovada

pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, relativos a:
I - rotulagem veicular;
II - eficiência energética veicular; e
III - desempenho estrutural associado a tecnologias
assistivas à direção.
§ 1° A fixação dos requisitos previstos nos incisos

I , .II
"f"r

e

III

do

capnt

deste

quantitativos e qualitativos,

artigo

con s iderará

critérios

tais como o númer o de veículos
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comercializados

ou

importados,

o

atingimento

de

padrões

requisitos de que

trata o

internacionais e o desenvolvimento de projetos.
2º

§

caput deste

O cumprimento dos

artigo

será

comprovado perante

o Ministério da

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que definirá os termos
e

os

prazos

de

comprovação

e

emitirá

ato

de

registro

dos

compromissos.
§ 3° O disposto no caput deste artigo não exime os

veículos

da

obtenção

prévia

do

Certificado

de

Adequação

à

Legislação de Trânsito (CAT) e do código de marca - modelo-versão
do

veículo

do

Registro

Nacional

de

Veículos

Automotores

(Renavam), do Departamento Nacional de Trânsito do Ministério
das Cidades, e da Licença para Uso da Configuração de Veículo
ou Motor

(LCVM),

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis
4º

§

Na

fixação

dos

(Ibama).

requisitos

de que

trata este

artigo, será concedido aos bens importados tratamento não menos

(

favorável

que

o

concedido

aos

bens

similares

de

origem

nacional.
Art. 2° O Poder Executivo federal poderá reduzir as
alíquotas

do

Imposto

sobre

Produtos

Industrializados

( IPI)

para os veículos de que trata o caput do art. 1º desta Lei em:
I - até dois pontos percentuais para os veículos que
atenderem a requisitos específicos de eficiência energética; e
II atenderem a

até um ponto percentual para os veículos que

requisitos

específicos de desempenho estrutural

associado a tecnologias assistivas à direção.
§

1º

Observado

o

di spo sto

no

§

2º

'

a

r edu ç ã o

de

alíquota de que trata o inciso II do caput poderá ser concedida
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somente ao veículo cuja alíquota de

I PI aplicável

já tenha

sido reduzida, nos termos do in ciso Ido caput deste artigo,
em, no mínimo, um ponto percentual.
§ 2º O somatório das

reduções de alíquotas de que

tratam os incisos I e II do caput deste artigo fica limitado
a dois pontos percentuais.

(

3°

§

Na

redução

de

alíquotas

de

que

trata

este

artigo, será concedido aos bens importados tratamento não menos
fa vorável

que

o

concedido

aos

bens

similares

de

origem

nacional.
§

4° Os veíc ulos híbridos equipados com motor que

utilize,

alternativa

(flexibe

fuel

três

pontos

veíc ul os

ou

engine)

simultaneamente,

gasolina

devem ter uma redução de,

percentuais

na

conve ncionais,

de

alíquota do
classe

e

IPI

e

álcool

no mínimo,

em relação

categoria

aos

simi lar es,

equipados com esse mesmo tipo de motor.

e

Seção II
Das Sanções Administrativas
Art. 3° A comerc ializaç ão ou a imp ortação de veícu l os
no País sem o ato de registro dos compromissos de que trata o
§

2 ° do art.

acarretará

1 °,

multa

por parte do fabricante ou do imp ortador,
compensatória

de

20%

(vinte

por

cento)

incidente sobre a receita decorrente da venda dos veículos de
que trata o art. 1° desta Lei.
Parágrafo üni co . Na hip ótese de veíc ulos importados,
a

multa

compensat ór ia

de

que

trata

o

caput

deste

artigo

i nc idi rá , no rnornenta da importação , sobre o va l or aduaneiro
acrescido dos tributos incidentes na nac i ona lizaçã o.
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Art.

4°

O não

cumprimento

da

meta

de

eficiência

energética de que trata o inciso II do caput do art . 1° desta
Lei ensejará mu lt a compensatória, nos seguintes valores:
(cinquenta reais), para até o primeiro

I - R$ 50,00

centésimo,

inclusive,

maio r

que

consumo

o

energético

correspondente à meta de eficiência energética estabelecida,

(

expressa em megajoules por quil ômetro;
II - R$ 90,00

(noventa reais), a partir do primeiro

centésimo,

exclusive,

até

maior

o

energét i co

que

consumo

o

segundo

centésimo,

inclusive,

correspondente

meta

à

de

eficiência energética estabelecida, expressa em megajoules por
quilômetro;
III - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), a partir

do

segundo

inc lu sive,
meta

centésimo,
maior

de

exclusive ,

que

ef i ciência

o

consumo

até

o

terceiro

energético

energética

centésimo,

correspondente

estabelecida,

expressa

à

em

megajoules por quilômetro; e
IV - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a partir
do terceiro centésimo,

exclusive,

para cada centésimo maior

que o consumo energético correspondente à meta de eficiência
energética

estabelecida,

expressa

em

megajoules

por

qu il ômetro.
Art.
veicular

de

5°

O descumprimento

âmbito

nacional

ou

de

das

metas

de

desempenho

rotulagem
estrutural

assoc i ado a tecnologias assisti v as à direção de que tratam os
inc i sos I e III do caput d o art.

1 ° desta Lei ensejará multa

compensatória, nos seguintes valores:
I - R$ 50t 00

(cinquenta reais),

para at é 5 % (c in co

por cento), inclusive, menor que a meta estabelecida;
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II

-

R$

90,00

(noventa

reais),

de

cento), exclusive, até 10 % (dez por cento),

5 % (cinco por

inclusive, menor

que a meta estabelecida;
III - R$ 270,00
(dez

por

cento),

(duzentos e setenta reais),

exclusive,

até

15%

(quinze

por

de 10%
cento),

inclusive, menor que a meta estabelecida;
IV - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), de 15 %

(
(quinze

por

cento),

exclusive,

até

20%

(vinte

por

cento),

inclusive, menor que a meta estabelecida; e
V -

20%

(v int e por cento),

exclusive,

menor que a

meta estabelecida e, a cada 5 (cinco) pontos percentuais, será
acrescido o valor de que trata o inciso

IV do

caput deste

artigo.
Art.
serão

6º Os valores de que tratam os arts.

multipl i cados

partir da

pelo

número

regulamentação desta

de

veículos

Lei

e

4 º e 5º

licenciados

serão pagos

na

a

forma

disposta no§ 3° do art. 10 desta Lei.

(

Parágrafo

o

único.

somatório

compensatórias de que tratam os arts.
limitado a

2 0% ( vinte por cento)

das

multas

4° e 5° desta Lei está

incidente sobre a

receita

decorrente da venda ou sobre o valor aduaneiro acrescido dos
tributos

incidentes na

importados,

dos

nacionalização,

veícu l os

que

não

no

caso de

cumprem

os

ve í culos

requisitos

obrigatórios de que trata o art. 1° desta Lei.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA ROTA 2030 - MOBILIDADE E LOGÍSTICA
Seção I

Dos Ob j etivos e das Di retr i zes do Programa
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Art . 7° Fica instituído o Programa Rota 2030 - Mobilidade
e

Logística,

tecnológico,

com
a

o

objetivo

de

competitividade,

apoiar
a

o

desenvolvimento

inovação,

a

segurança

veicular, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética
e

a

qualidade

de

automóveis,

de

caminhões,

de

ônibus,

de

chassis com motor e de autopeças.

(

Art. 8° O Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística
terá as seguintes diretrizes:
I
desempenho

incremento
estrutural

e

da

da

eficiência

energética,

disponibilidade

de

do

tecnologias

assistivas à direção dos veículos comercializados no País;
II

aumento

dos

investimentos

em

pesquisa,

desenvolvimento e inovação no País;
III

-

estímulo à produção de

novas

tecnologias

e

inovações, de acordo com as tendências tecnológicas globais;
IV - incremento da produtividade das indústrias para
a mobilidade e logística;

(

V - promoção do uso de biocombustíveis e de formas
alternativas de propulsão e valorização da matriz energética
brasileira;
VI - garantia da capacitação técnica e da qualificação
profissional no setor de mobilidade e logística; e
VII - garantia da expansão ou manutenção do emprego
no setor de mobilidade e logística.

Seção II
Das Modalidades de Habilitação ao Programa

Art .

9º

Pode r ã o habi l i tar - se ao Programa Rota

2030 - Mobilidade e Logística as empresas que:
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I - produzam, no País, os veículos classificados nos
códigos 87.01 a 87.06 da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950,
de

29

de

dezembro

de

2016,

as

autopeças

ou

os

sistemas

estratégicos para a produção dos veículos classificados nos
referidos

códigos

da

Tipi,

conforme

regulamento

do

Poder

Executivo federal; ou
II -

(

tecnológica
produtos

aprovado

ou

referidos

tenham projeto de desenvolvimento e produção

de

no

para

novos

inciso

I

a

produção,

modelos
do

de

País,

produtos

deste

caput

no

de

já

artigo,

novos

existentes
ou

de

novas

soluções estratégicas para a mobilidade e logística, conforme
regulamento do Poder Executivo federal.
§ 1º A habilitação ao Programa Rota 2030 - Mobilidade

e Logística será concedida por at0 do Ministro de Estado da
Indústria,

Comércio Exterior e

Serviços,

com a

comprovação

anual do atendimento aos compromissos assumidos.
2°

§

(

O

projeto

de

desenvolvimento

e

produção

tecnológica de que trata o inciso II do caput deste artigo
compreenderá

a

pesquisa

para

o

desenvolvimento

de

novos

produtos ou de novos modelos de produtos já existentes, ou de
novas soluções estratégicas para a mobilidade e logística,

e

investimentos em ativos fixos.
§

3º

Rota 2030 -

Poderão

ainda

habilitar-se

ao

Programa

Mobilidade e Logística, nos termos do inciso II

do caput, observado o disposto no~ 2° deste artigo e conforme
regulamento do Poder Executivo federal, as empresas que:
I

-

tenham em execução,

Medida Provisória nº 843,

na data de publicação da

de 5 de julho de 2018,

pro j eto de
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desenvolvimento e produção tecnológica para a

instalação de

novas plantas ou de projetos industriais;
II

tenham

projeto

de

investimento

dispostos no inciso III do§ 2º do art.

nos

termos

40 da Lei nº 12.715,

de 17 de setembro de 2012, com a finalidade de instalação, no

e

País,

de fábrica de veículos leves com capacidade produtiva

anual

de

até

35. 000

(trinta

e

cinco

mil)

unidades

e

com

investimento específico de, no mínimo, R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais) por veículo;
III
instalação

tenham

de

projeto

fábrica

de

de

investimento

veículos

produtiva anual de até 35.000

leves

relativo

com

à

capacidade

(trinta e cinco mil)

unidades e

com investimento específico de, no mínimo, R$ 23.300,00 (vinte
e três mil e trezentos reais)

IV
instalação,

tenham
no

País,

por veículo; ou

projeto
de

linha

de
de

investimento
produção

de

relativo
veículos

à

com

tecnologias de propulsão alternativas à combustão.
§

estratégicos

4º

As

empresas

ou

soluções

autopeças

de

estratégicas

para

ou
a

sistemas

mobilidade

e

logística de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo
deverão:

I - ser tributadas pelo regime de lucro real; e
II

possuir

centro

de

custo

de

pesquisa

e

desenvolvimento.
§ 5° No fim do prazo a que se refere o art. 29 desta
Lei, as habilitações vigentes serão cons ideradas canceladas e
seus efeitos serão cessados, exceto quanto ao cumprimento dos
compromissos assumidos.

/
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Seção III
Dos Requisitos para a Habilitação
Art.
2030

10.

Mobilidade

Para fins de habilitação ao Programa Rota
e

Logística,

o

Poder

Executivo

federal

estabelecerá requisitos relativos a:
I - rotulagem veicular;

e

II - eficiência energética veicular;
III - desempenho estrutural associado a tecnologias
assistivas à direção; e
IV

dispêndios

com

pesquisa

e

desenvolvimento

tecnológico.
§ 1° Poderá habilitar-se ao Programa Rota 2030 - Mobilidade
e

Logística

a

empresa

que

estiver

em

situação

regular

em

habilitar-se

ao

relação aos tributos federais.
§

2º

A

empresa

Programa Rota 2030 -

e

interessada

em

Mobilidade e Logística deverá comprovar

que está formalmente autorizada a:
I - realizar,
de

prestação

de

no território nacional,

serviços

de

assistência

as atividades
técnica

e

de

organização de rede de distribuição; e
II - utilizar as marcas do fabricante em relação aos
veículos

objeto de

importação,

mediante documento válido no

Brasil.
§ 3° Os dispêndios de que trata o inciso IV do caput
deste artigo poderão ser realizados sob a forma de projetos de
pesquisa,

desenvolvimento

prioritários

de

apoio

ao

e

in o vação

e

desenvolvimento

de

programas

industrial

e

t ecnoló gi co para o se t or au t omot i vo e sua cadeia , conforme
regulamento do Poder Ex ecutivo federal,

em parceria com:
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Instituições

I

Científica,

Tecnológica

e

de

Inovação (ICTs);
II

-

entidades brasileiras de ensino,

oficiais ou

reconhecidas pelo poder público;
III
jurídica

empresas
direito

de

públicas

privado

dotadas

de

personalidade

mantenham

que

fundos

de

investimento que se destinem a empresas de base tecnológica,
com foco no desenvolvimento e na sustentabilidade industrial
e tecnológica para a mobilidade e logística; ou
IV Lei

nº

9. 637,

autônomos,

que

organizações sociais,
de

15

de maio

de

mantenham contra to

qualificadas conforme a

199 8,

ou

serviços

de

gestão

com

o

sociais
governo

federal e que promovam e incentivem a realização de projetos
de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação para o setor
automotivo e sua cadeia.
§ 4° A realização dos projetos de que trata o§ 3º
deste artigo, conforme regulamento do Poder Executivo federal,

(

desonera as empresas beneficiárias da responsabilidade quanto
à efetiva utilização dos recursos nos programas e projetos de

interesse nacional nas áreas de que trata este artigo.
§ 5°

Nas hipóteses de glosa ou de necessidade de

complementação

residual

dispêndios

de

em

pesquisa

e

desenvolvimento tecnológico de que trata o inciso IV do caput
deste artigo, a empresa poderá cumprir o compromisso por meio
de depósitos em contas específicas para aplicação em programas
prioritários

de

tecnológico

para

apoio
a

ao

desenvolvimento

mobilidade

montante equiva l ente a 20%

e

logística,

(vinte por cento)

industrial
limitados

e

ao

do valor mínimo

necessário para o cumprimento do requisito.
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§ 6º O cumprimento dos requisitos de que trata este

artigo

será

Comércio

comprovado

Exterior e

perante

Serviços,

o

Ministério

que

definirá

da

os

Indústria,

termos

e

os

prazos de comprovação.
§ 7° O Ministério da Indústria,

Comércio Exterior e

Serviços encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil

(

do Ministério da Fazenda,

em até 3

(três)

anos,

contados da

utilização dos créditos de que trata esta Lei,

os resultados

das

requisitos

auditorias

relativas

ao

cumprimento

dos

de

habilitação ao Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística.
§ 8° Os requisitos mínimos estabelecidos nos incisos

I,

II e III do caput deste artigo serão iguais ou superiores

àqueles estipulados, respectivamente, nos incisos I,

II e III

do caput do art. 1° desta Lei.
§

9°

Na

fixação

dos

requisitos

previstos

neste

artigo, será concedido aos bens importados tratamento não menos
favorável

(

que

o

concedido

aos

bens

similares

de

origem

nacional.
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Seção IV
Dos Incentivos do Programa
Art.

11.

A pessoa

jurídica habilitada no

Programa

Rota 2030 - Mobilidade e Logística poderá deduzir do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
Social

(

sobre

o

Lucro

(IRPJ)

e da Contribuição

(CS LL)

Líquido

devidos

o

valor

correspondente à aplicação da alíquota e adicional do IRPJ e
da

alíquota

da

CSLL

sobre

até

30%

(trinta

por

cento)

dos

dispêndios realizados no País, no próprio período de apuração,
desde que sejam classificáveis como despesas operacionais pela
legislação do IRPJ e aplicados em:
I
básica

-

pesquisa,

dirigida,

de

abrangidas as atividades de pesquisa

pesquisa

aplicada,

de

desenvolvimento

experimental e de projetos estruturantes; e
II

-

desenvolvimento,

abrangidas

as

atividades

de

desenvolvimento, de capacitação de fornecedores, de manufatura
básica, de tecnologia industrial básica e de serviços de apoio

(

técnico.

§ 1° A dedução de que trata o caput deste artigo não
poderá exceder,

em cada período de apuração,

o valor do IRPJ

e da CSLL devido com base:
I - no lucro real e no resultado ajustado trimestral;
II -

no lucro real e no resultado ajustado apurado

no ajuste anual; ou
III

-

na

base

de

cálculo

estimada,

calculada

com

base na receita bruta e acréscimos ou com base no resultado
apurado em balanço ou balancete de redução.
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§ 2º O valor deduzido do IRPJ e da CSLL apurado a
partir da base de cálculo estimada de que trata o inciso III
do§ lº deste artigo:
I

-

não

será

considerado

IRPJ

e

CSLL

pagos

por

estimativa para fins do cálculo do tributo devido no ajuste
anual e do tributo devido no balanço de redução e

(

suspensão

posteriores; e
II - poderá ser considerado na dedução do IRPJ e da
CSLL devidos no ajuste anual, observado o limite de que trata
o§ 1° deste artigo.
§ 3º A parcela apurada na forma do caput excedente
1 ° deste artigo

ao limite de dedução previsto no §

somente

poderá ser deduzida do IRPJ e da CSLL devidos, respectivamente,
em períodos de apuração subsequentes, e a dedução será limitada
a 30%

(trinta por cento) do valor dos tributos.
§

4°

desenvolvimento

(

prejuízo

da

Na

hipótese

de

tecnológico

dedução

de

dispêndios

considerados

que

trata

o

com

pesquisa

estratégicos,

caput

deste

e
sem

artigo,

a

empresa poderá beneficiar-se de dedução adicional do IRPJ e da
CSLL

correspondente

à

aplicação

da

alíquota

IRPJ e da alíquota da CSLL sobre até 15%
incidentes sobre esses dispêndios,
e cinco por cento)

e

adicional

do

(quinze por cento)

limitados a 45%

(quarenta

dos dispêndios de que trata o caput deste

artigo.
§

5°

São considerados

dispêndios

estratégicos

com

pesquisa e desenvolvimento aqueles que atendam ao disposto no

caput

deste

manufatura
soluções

artigo
avançada,

estratégicas

e,

adicionalmente,

conectividade,
para

a

sejam

sistemas

mobilidade

e

relativos

à

estratégicos,

logística,

novas

---· -

/
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tecnologias
autopeças,

de

propulsão

ou

autonomia

veicular

desenvolvimento de ferramental,

nanotecnologia,
analíticos

e

pesquisadores exclusivos,
preditivos

(data

e

suas

moldes e modelos,
sistemas

big da ta,

analytics)

e

inteligência

artificial, conforme regulamento do Poder Executivo federal.
§ 6° As deduções de que trata este artigo:

(

I - somente poderão ser efetuadas a partir de 1° de
janeiro de 2019 para as empresas habilitadas até essa data; e
II

somente

poderão

ser

efetuadas

a

partir

da

habilitação para as empresas habilitadas após 1° de janeiro de
2019.
§ 7° O valor do benefício fiscal não estará sujeito

a qualquer correção, inclusive pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)

§ 8° O valor da contrapartida do benefício fiscal
previsto neste artigo,

reconhecido no resultado operacional,

não será computado na base de cálculo das contribuições para

(

o

Programa de

Formação

do

Integração Social
Patrimônio

do

(PIS)

Servidor

e

para o

Póblico

Programa de
( Pasep) ,

da

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
do IRPJ e da CSLL.
Art. 12. Os benefícios fiscais de que trata o art.

11

desta Lei não excluem os benefícios previstos no Decreto-Lei
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei nº 8.248, de 23 de
outubro de 1991, nos arts. 11-B e 11-C da Lei nº 9.440, de 14
de março de 1997, no art.

lº da Lei nº 9.826, de 23 de agosto

de 1999, no regime especial de tributação de que trata o art.
56 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
e na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
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Seção V
Do Acompanhamento do Programa
Art . 13.

Fica instituído o Grupo de Acompanhamento

do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística,
representantes
Indústria,

(

do

Ministério

da

Comércio Exterior e

Fazenda,

do

Serviços e

composto por
Ministério

da

do Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comun i cações, com o objetivo
de definir os
Programa,

critérios para monitoramento dos

conforme ato do Ministro de

impactos

Estado da

do

Indústria,

Comércio Exterior e Serviços.
§ 1° O Grupo de Acompanhamento de que trata o caput
deste artigo:
I

-

deverá ser implementado até 31 de dezembro de

2018;
II

terá

o

prazo

de

6

(seis)

meses,

após

sua

implementação, para definir os critérios para monitoramento e
avaliação dos impactos do Programa; e

(

III - deverá divulgar, anualmente,
resultados

econômicos

e

técnicos

advindos

relatório com os
da

aplicação

do

Programa no ano anterior.
§ 2º O relatório de que trata o inciso III do§ 1°
deste artigo:
I

-

será

Comércio Exterior e

elaborado pelo Ministério
Serviços,

sob a

da

Indústria,

supervisão do Grupo de

Acompanhamento do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística; e
II

deverá

conter

os

impactos

decorrentes

dos

dispêndios beneficiados pelo Pr o grama Rota 2030 - Mobilidade

e Logí s ti ca na pr odução ,

no empr ego , nos in vest i mentos , na

inovação e na agregação de valor do setor automobilístico.
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Art.

14.

Ficam criados o Observatório Nacional das

Ind6strias para a Mobilidade e Logistica e o Conselho Gestor
do Observatório, constituido por representantes do governo, do
setor

empresarial,

responsável,

cientifica,
acompanhar

(

trabalb..adores

dos

o

impacto

entre

do

Programa

outras
Rota

comunidade

da

e

por

atribuições,

2030

Mobilidade

-

e

Logistica no setor e na sociedade, conforme ato do Ministro de
Estado da Ind6stria, Comércio Exterior e Serviços.

Seção VI
Das Sanções Admini .s trati vas
Ar t.

15.

compromissos,
previstos

descumpriment o

condições

de

nesta

o

no

Lei,

e

seu

de

requisitos,

de

acessórias

obrigações

regulamento

de

ou

em

atos

complementares do Programa Rota 2 030 - Mobilidade e Logistica
poderá acarretar a s seguintes penalidades:
cancelamento

I

(

da

habilitação

com

efeitos

retroativos;
II - suspensão da habilitação; ou
III

-

multa

de

até

2%

(dois

por

cento)

sobre

o

faturamento apurado no mês anterior à prática da infração.
Art.

16.

A

penalidade

de

cancelamento

da

habilitação:
I - poderá ser aplicada nas hipóteses de:
a) descumprimento do requisito de que trata o inciso
IV do caput do art . 10 desta Lei; ou
b)

não

realização do pr o jeto de

desenvolvimento e

produção t ecnol ógi ca de que t r at a o inci so II do cap ut do ar t.
9º desta Lei; e
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II -

implicará o recolhimento do valor equivalente

ao IRPJ e à CSLL não recolhido ou o estorno do prejuízo fiscal
e da base de cálcu]o negativa de CSLL formados em função do
benefício até o último dia útil do mês seguinte ao cancelamento
da habilitação.
Parágrafo único.

Na hipótese de a

empresa possuir

mais de uma habilitação ao Programa Rota 2030 - Mobilidade e
Logística, o cancelamento de uma delas não afetará as demais.
Art.

1 7.

A penalidade de

suspensão da habilitação

poderá ser aplicada nas hipóteses de:
I

verificação

de

não

atendimento

habilitada da condição de que trata o

§

pela

1 º do art.

empresa
10 desta

Lei; ou
II
consecutivos,

-

descumprimento,

por mais

de

3

(três)

meses

de obrigação acessória de que trata o art.

18

desta Lei.
Parágrafo

(

único.

Ficará

suspenso

o

usufruto

dos

benefícios de que trata esta Lei enquanto não forem sanados os
motivos que deram causa à suspensão da habilitação.
Art. 18. A penalidade de multa de que trata o inciso
III do caput do art. 15 desta Lei poderá ser aplicada à empresa
que descumprir obrigação acessória relativa ao Programa Rota
2030

-

Mobilidade

e

Logística

prevista

nesta

Lei,

em

seu

regulamento ou em ato específico do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços.
Art.

19 .

tratam os incisos I,

O descumprimento

dos

requisitos

II e III do caput do art.

de

que

10 desta Lei

pelas empresas habilitadas no Programa Rota 2030 - Mobilidade
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e Logistica enseja a aplicação das sanções previstas nos arts. 4º,
5° e 6° desta Lei.
CAPÍTULO III
DO REGIME DE AUTOPEÇAS NÃO PRODUZIDAS
Art. 20.
importação

das

subconjuntos,

Fica instituído o regime tributário para a

partes,

acabados

componentes,

peças,
e

semiacabados,

e

conjuntos

pneumáticos,

e
sem

capacidade de produção nacional equivalente, todos novos.
Art.

21.

Será

concedida

isenção

do

imposto

importação para os produtos a que se refere o art.
Lei

quando

destinados

à

industrialização

de

de

20 desta
produtos

automotivos.
§

realizar a

1°

O beneficiário

do

regime

tributário

poderá

importação diretamente ou por sua conta e

ordem,

por intermédio de pessoa juridica importadora.
§ 2° O Poder Executivo federal relacionará os bens

objeto da isenção a

que

se refere o

caput deste artigo por

classificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul

(NCM).

Seção I
Dos Conceitos
Art.

22.

Para

fins

do disposto nos

arts.

20

e

21

desta Lei, considera - se:
I

capacidade

disponibilidade de tecnologia,

de

produção

nacional:

a

de meios de produção e de mão

de obra para fornecimento regular em série;

II -

equi va l ent e nac i onal: o produt o i ntercamb i áve l

de mesma tecnologia ou que cumpra a mesma função;
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III - produtos automotivos:
a)

automóveis e

veículos

comerciais

leves

com até

1.500 kg (mil e quinhentos quilogramas) de capacidade de carga;
b) ônibus;

(

c)

caminhões;

d)

tratores rodoviários para semirreboques;

e) chassis com motor,
f)

incluídos os com cabina;

reboques e semirreboques;

g) carrocerias e cabinas;
h)

tratores

agrícolas,

colheitadeiras

e

máquinas

agrícolas autopropulsadas;
i) máquinas rodoviárias autopropulsadas; e
j) autopeças; e
IV

autopeças:

peças,

incluídos

pneumáticos,

subconjuntos e conjuntos necessários à produção dos veículos
listados

nas

alíneas

a

a

i

do

inciso

III

do

caput,

e

as

necessárias à produção dos bens indicados na alínea j do inciso

(

III do caput deste artigo,

incluídas as destinadas ao mercado

de reposição.
Seção II
Dos Beneficiários
Art.

23.

instituído no art.

São

beneficiários

do

regime

tributário

20 desta Lei as empresas habilitadas que

importem autopeças destinadas à industrialização dos produtos
automotivos a que se refere o art. 22 desta Lei.
Parágrafo único.

Poderão habilitar-se

a

operar no

regime tributário instituído no art. 20 desta Lei as empresas

..

---~I"'.'.\"\;
i( ··-·
.- ,__
tJ,

~

- - .'
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que

atendam

aos

termos,

aos

limites

às

e

condições

estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
Seção III
Do Prazo e da Aplicação do Regime
Art.

(

trata

o art.

24.

21

Os bens

desta Lei

importados
serão

com a

isenção

de

que

integralmente aplicados

industrialização dos produtos automotivos pelo prazo de 3

na

(três)

anos, contado da data de ocorrência do fato gerador do imposto
de importação.

o

lº

§

beneficiário

não

que

promover

a

industrialização no prazo a que se refere o caput deste artigo
fica obrigado a reco lh er o imposto de importação não pago em
decorrência da isenção usufruída,
de mora,

nos

termos

de

acrescido de juros e multa

legislação específica,

calculados

a

partir da data de ocorrência do fato gerador.
2°

§

(

percentual

de

O

Poder

Executivo

tolerância

no

caso

federal
de

disporá

perda

sobre

inevitável

o
no

processo produtivo.
Art.

25.

A isenção do i mposto de importação de que

trata o art. 21 desta Lei fica condicionada à realização, pela
empresa habilitada, de dispêndios, no País, correspondentes ao
montante equivalente à aplicação da aliquota de 2 % (dois por
cento)

do

valor

aduaneiro

em

projetos

de

pesquisa,

desenvolvimento e inovação e em programas prioritários de apoio
ao

desenvolvimento

automotivo

e

sua

Executivo federal,
I

-

industrial
cadeia,

e

tecnológico

conforme

para

regulamento

o

setor

do

Poder

em parceria com:

ICT.s;

~9!-)
:✓
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II -

entidades brasileiras de ensino,

oficiais ou

reconhecidas pelo poder público;

jurídica

III

-

empresas

de

direito

públicas

privado

dotadas

que

de

personalidade

mantenham

fundos

de

investimento que se destinem a empresas de base tecnológica,
com foco no desenvolvimento e na sustentabi l idade industrial
e tecnológica para a mobilidade e logística; ou
IV - organizações sociais,
Lei

nº

9. 637,

autônomos,

de

15 de maio

de

que mantenham contrato

qualificadas conforme a

1998,

ou

serviços

de

gestão

com o

sociais
governo

federal e que promovam e incentivem a realização de projetos
de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação para o setor
automotivo e sua cadeia.
§ 1 ° Para fins do disposto no caput deste artigo,
aplicam- se os§§ 4° e 6° do art. 10 desta Lei.
§ 2° Os dispêndios de que trata o caput deste artigo
deverão ser realizados até o último dia útil do segundo mês -

(

calendário posterior ao mês

de

realização das

importações,

contado o prazo a partir da data do desembaraço aduaneiro.
Seção IV
Das Sanções Administrativas
Art. 26. O beneficiário do regime tributário deverá
comprovar anualmente a realização dos dispêndios de que trata
o art. 25 desta Lei, conforme regulamento do Poder Executivo
federal.

§ 1° Aplica - se sanção de suspensão da habilitação ao
beneficiário que não comprovar a realização dos dispêndios de

,, .

. ::r:>...~ 1
':::2~ - -,
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que trata o art. 25 desta Lei, até o pagamento da multa de que
trata o§ 2° deste artigo.
§ 2° Aplica - se multa de 100%

(cem por cento)

sobre

a diferença entre o valor do dispêndio de que trata o caput do
art.

25 desta Lei e o valor efetivamente realizado.

(

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.
dirigidas

ao

27.

As

setor

políticas

automoti vo

públicas

observarão

e

as

os

regulações

objetivos

e

as

diretrizes do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística.
Art.

28.

O

Poder

esta Lei no prazo de 30

Executivo

(trinta)

dias,

federal

regulamentará

contado da data de sua

publicação.
Art. 29. Os benefícios de que trata esta Lei poderão
ser usufruídos pelo prazo de 5

(cinco)

anos,

na forma da Lei

nº 13.473, de 8 de agosto de 2017.

(

Art.

30.

A Lei

nº

9.440 ,

de

14

de março de

1997,

passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.

11-C. As empresas referidas no§ 1°

do art. 1° desta Lei, habilitadas nos termos do art. 12
desta Lei,
sobre

farão jus a crédito presumido do Imposto

ressarcimento

das

( IPI) ,

Industrializados

Produtos

contribuições

de

que

como

tratam

as

Leis Complementares nºs 7, de 7 de setembro de 1970,
e 70, de 30 de dezembro de 1991, em relação às vendas
ocorridas

entre

lº

de

janeiro

de

2021

e

31

de

dezemb ro de 2025, desde que aprese nt em pro j etos que
contemplem

novos

investimentos

e

pesquisa

para

o

,,. ,/
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desenvolvimento
modelos

de

de

novos

produto2

produtos

já

ou

de

existentes,

novos
podendo

contemplar os produtos constantes dos projetos de
que trata o§ 1° do art. 11-B que estejam em produção
e que atendam aos prazos dispostos no§ 2° do art. 11-B
desta Lei.

(

§ 1° Os novos projetos de que trata o caput
deste artigo deverão ser apresentados até 30 de junho
de

2020

e

deverão

atender aos

valores mínimos

de

investimentos realizados pela empresa habilitada na
região incentivada no período de 1° de

janeiro de

2021 a 31 de dezembro de 2025, na forma estabelecida
pelo Poder Executivo.
§ 2º O crédito presumido será equivalente
ao resultado da aplicação das alíquotas previstas no
art.

da Lei nº

1°

10.485,

de 3 de

julho de 2002,

sobre o valor das vendas no mercado interno, em cada

(

mês,

dos

produtos

constantes

dos

projetos

de

que

trata o caput deste artigo, multiplicado por:
1, 2 5

I

centésimos),

até

o

(um

inteiro

e

12º

(décimo

(um

inteiro),

vinte

segundo)

e

cinco
mês

de

fruição do benefício;
1,0

II

terceiro)

ao

48°

(quadragésimo

do

13º

oitavo)

(décimo
mês

de

fruição do benefício;
III

do 49º

-

O, 75

(setenta e cinco centésimos),

(quadragésimo nono)

ao 60°

(sexagésimo)

mês

de fruição do benefício.

, -.. h..,o~

---~'

\\. ,

~' / ,
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§ 3º O crédito presumido apurado nos termos
do caput deste artigo somente poderá ser utilizado
para

compensação

com

tributos

contribuições

e

administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
3°

da

inclusive aquelas previstas nos arts.
Lei

nº

11.457,

de

16

de

março

de

2° e
2007,

relativos a operações geradas pelos estabelecimentos
habilitados,

mesmo

aqueles

tributos

com

apuração

centralizada.
§ 4°

O

benefício de que trata este artigo

fica condicionado à

realização de investimentos em

pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na
região,

inclusive na área de engenharia automotiva,

correspondentes a, no mínimo, 10% (dez por cento) do
valor do crédito presumido apurado.
§

apresentados

(

comprovado

5º

o

nos

§§

perante

cumprimento
1°

e

4°

dos

deste

Ministério

o

requisitos
artigo

da

será

Indústria,

Comércio Exterior e Serviços, que definirá os termos
e os prazos de comprovação.
§ 6° O Ministério da Indústria,
Exterior

e

Serviços

encaminhará

à

Comércio

Secretaria

da

Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda,
em até

3

(três)

anos,

contados

da

utilização

dos

créditos de que trata este artigo, os resultados das
auditorias relativas ao cumprimento dos

requisitos

referidos no§ 5° deste artigo.
§ 7° As empresas de que trata o caput deste

artigo

poderão

deduzir,

em

sua

escrita

fiscal,

.. .. :ti

·! )
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observado

o

prazo

decadencial,

eventuais

saldos

credores apurados nos termos do art. 11-B desta Lei
e nos termos deste artigo dos débitos de tributos e
de

contribuições

Receita

administradas

Federal

do

Brasil,

pela

Secretaria da

inclusive

aquelas

previstas nos arts. 2° e 3° da Lei nº 11.457, de 16
de março de 2007, relativos a operações geradas pelos
estabelecimentos habilitados, mesmo aqueles tributos
com apuração centralizada."
"Art. 16.
Parágrafo
interpretação,

único.

Para

efeito

de

o regime de tributação de que trata

o art. 56 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001,

não impede nem prejudica a fruição

dos benefícios e incentivos fiscais de que tratam os
arts. 1º, 11, 11-A, 11-B e 11-C desta Lei."(NR)
Art. 31. A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011,

(

passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§

2º

Poder

O

Executivo

poderá

fixar

o

percentual de que trata o§ 1° deste artigo entre 2%
( dois por cento)

e

5 % ( cinco por cento) ,

bem como

poderá diferenciar o percentual aplicável por setor
econômico e tipo de atividade exercida .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "(NR)
"Art. 3° ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

..

•

•

•

'!

.

..

.....

.

'!

•••••••

•

•••••

•

,
/
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III -

entre 1° de janeiro de 2019 até 31

de dezembro de 2023."(NR)
"Art. 8º ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. .

VIII -

(

n)

................................. .

94.03;

XV
atividades

as
de

empresas

comércio

que

varejista

exercem
de

calçados

as
e

artigos de viagem, enquadradas na classe 4782-2 da
CNAE .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "(NR)

Art. 32. O art. 8° da Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 8º

(

§

21.

XXI - 94.03 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "(NR)
Art. 33. Os arts.
28 de

fevereiro

de 1967,

7º e 9° do Decreto-Lei nº 288, de
passam a

vigorar com as

seguintes

alterações:
"Art. 7 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 13. O tratamento tributário estabelecido

no caput e nos§§ 4º e 9° deste artigo,

aplicáveis

às posições 8711 a 8714, estende-se aos quadriciclos
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e

triciclos

e

às

respectivas

partes

e

peças,

independentemente do código da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) .
§

14.

Ficam

convalidados

os

atos

administrativos praticados com relação aos produtos
citados no§ 13 deste artigo, desde que exista prévia

(

aprovação do projeto pelo Conselho de Administração
da Suframa . "(NR)
"Art. 9º

§ 2 º A isenção de que trata este artigo
não se aplica às mercadorias referidas no§ 1° do
3º

art.

Decreto-Lei,

deste

excetuados

os

quadriciclos e triciclos e as respectivas partes e
peças."(NR)
Art.
23

de

34.

O§ 1° do art.

de

1999,

agosto

passa

a

5° da Lei nº
vigorar

com

9.826,
a

de

seguinte

redação :
"Art. 5°
§ 1° Os componentes, chassis, carroçarias,
acessórios, partes e peças referidos no caput deste
artigo, de origem estrangeira, serão desembaraçados
com suspensão do IPI quando importados diretamente,
por encomenda ou por conta e ordem do estabelecimento
industrial .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "(NR)
Art.
30

de

35.

dezembro

de

O§ 4° do art.
2002,

passa

a

29 da Lei nº
vigorar

10.637,

com a

de

se g uinte

redação:

.

~

·

---

..\-\ª ··-
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"Art. 29.

4°

§

As

intermediários

matérias-primas,
materiais

os

e

importados diretamente,

os

de

produtos
embalagem,

por encomenda ou por conta

e ordem do estabelecimento de que tratam o caput e

(

§

o

1°

deste

artigo

serão

desembaraçados

com

suspensão do IPI .
11
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art. 36. O caput do art.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(NR)

72 da Lei nº 8.383, de 30

de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 72 . Ficam isentas do IOF as operações
de financiamento para a aquisição de automóveis de
passageiros fabricados no território nacional de até
127 HP (cento e vinte e sete horse-power) de potência
bruta, segundo a classificação normativa da Society
of

Automotive

Engineers

e

(SAE),

os

veículos

híbridos e elétricos, quando adquiridos por:
11
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(NR)

Art. 37. O caput do art. 1º da Lei nº 8.989, de 2 4
de fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.
Produtos

1º

Ficam isentos do

Industrializados

passageiros

de

fabricação

(IPI)

os

nacional,

Imposto sobre
automóveis

de

equipados

com

motor de cilindrada não superior a 2.000 cm 3
mil centímetros cúbicos), de, no mínimo,

(dois

4 (quatro)

portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos
a

combustível

de

origem

renovável,

sistema

.

·--..,,_

iV\•·~ ·,\
--1

- .:--- !

. .✓
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reversível

de

combustão

ou

híbrido

e

elétricos,

quando adquiridos por:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "(NR)

Art.

38.

A empresa habilitada ao Programa Rota

2030 - Mobilidade e Logística nos termos do art. 9° desta Lei
fará jus ao crédito de que trata o art. 2° da Lei nº 12.546,

(

de

14

de

dezembro

de

2011,

que

poderá

percentual entre 2 % (dois por cento)

ser

fixado

em

um

e 5% (cinco por cento),

desde que demonstrada a ocorrência de resíduo tributário que
justifique o

referido

ressarcimento,

conforme

ato

do

Poder

Executivo.
Art.

39.

Esta Lei

entra em vigor na

data de

sua

publicação e produzirá efeitos:
I - a partir de 2022, quanto ao art. 2°;
II - a partir de 1° de agosto de 2018,

quanto aos

arts. 7° a 19 e 27;
III - a partir de 1° de janeiro de 2019, quanto aos

e

arts. 20 a 26; e
IV -

na data de sua publicação,

quanto aos demais

artigos.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

13
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Foi concluída a instrução do Projeto de Lei do Senado no 494, de 2009, que finaliza pela prejudicialidade.
A Presidência, nos termos do art. 334 do Regimento Interno, declara a matéria prejudicada e a
encaminha ao Arquivo.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

914

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

Projeto de Decreto Legislativo

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

915

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 138, DE 2018
Susta os efeitos do art. 7º do Decreto nº 9.324, de 2 de abril de 2018, que regulamenta
dispositivos da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o
exercício do direito de opção para a inclusão em quadro em extinção da União de que
trata a Emenda Constitucional nº 98, de 6 de dezembro de 2017, e altera o Decreto nº
8.365, de 24 de novembro de 2014.

AUTORIA: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
DOCUMENTOS:
- Texto do projeto de decreto legislativo

Página da matéria

Página 1 de 6

Parte integrante do Avulso do PDS nº 138 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2018
Susta os efeitos do art. 7º do Decreto nº 9.324, de 2 de abril de 2018,
que regulamenta dispositivos da Medida Provisória nº 817, de 4 de
janeiro de 2018, que dispõe sobre o exercício do direito de opção para
a inclusão em quadro em extinção da União de que trata a Emenda
Constitucional nº 98, de 6 de dezembro de 2017, e altera o Decreto nº
8.365, de 24 de novembro de 2014.

SF/18135.75157-44
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Ficam sustados, nos termos dos incisos V e XI do art. 49 da Constituição Federal,
os efeitos do art. 7º do Decreto nº 9.324, de 2 de abril de 2018, que regulamenta
dispositivos da Medida Provisória nº 817, de 4 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o
exercício do direito de opção para a inclusão em quadro em extinção da União de que
trata a Emenda Constitucional nº 98, de 6 de dezembro de 2017, e altera o Decreto nº
8.365, de 24 de novembro de 2014.
Art. 2º Este decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Emenda Constitucional 98, de 2017, foi regulamentada pela Medida Provisória n.º 817
de 2018, convertida na Lei n.º 13.681 de 2018, e pelo Decreto n.º 9.324 de 2018. A EC 98
tem o objetivo unificar os critérios de incorporação de servidores ao quadro em extinção da
União, para afastar em definitivo qualquer tratamento desigual entre os servidores públicos
dos ex-Territórios.
A Lei Complementar n.º 41, de 1981, criou o Estado de Rondônia, e os servidores,
militares e empregados oriundos daquele extinto Território passaram a integrar um quadro
em extinção da União.

___________________________________________________________________________
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues
Com o advento da Constituição Federal de 1988, os ex-Territórios de Roraima e
do Amapá foram transformados em estados, conforme o disposto no § 2° do art. 14, do Ato

Na transformação dos estados do Amapá e Roraima em novos entes da Federação,
o Constituinte Original mandou fossem aplicadas as normas e critérios seguidos na criação
do Estado de Rondônia, previstos na Lei Complementar n° 41/81, que estabeleceu direitos e
garantias aos servidores públicos contratados pelo extinto Território Federal, bem como pelo

SF/18135.75157-44

das Disposições Constitucionais Transitórias.

novo durante os dez primeiros anos, contados da data de suas transformações.
A intenção do Constituinte foi conferir tratamento isonômico aos novos
estados, oriundos da conversão de ex-territórios federais, relativamente ao que fora
disposto quanto ao estado de Rondônia. Tanto é assim que o artigo 14, parágrafo 2º, do
ADCT, norma constitucional originária, mandou aplicar expressamente, na conversão
em estados dos ex-territórios do Amapá e de Roraima, as mesmíssimas normas e
critérios adotados por ocasião da covnersão em estado do ex-Território de Rondônia.
Os direitos e vantagens assegurados pela Lei Complementar n° 41/81 e pela Carta
Constitucional de 1988 aos servidores federais oriundos dos ex-Territórios foram
revigorados com o texto do art. 31, da Emenda Constitucional n° 19/98.
As garantias legais e constitucionais se traduzem, de forma prática, na aplicação
de estatutos, normas, direitos, vantagens e deveres funcionais e previdenciários, para os
servidores do quadro em extinção dos ex-Territórios, em condições semelhantes aso direitos,
vantagens e benefícios concedidos aos servidores públicos da União.
Esse conjunto de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais confirma a
tese da responsabilidade da União, pela contratação de servidores e pelo pagamento da folha
salarial e encargos, durante o processo de transformação e instalação, ou transição de um
Território Federal para estado da Federação.
No caso do estado de Rondônia, o artigo 36, da Lei Complementar n.º 41, de 1981,
assegurou o repasse de recursos para o pagamento da folha de servidores contratados
durante os dez anos, contados da criação do estado, que compreende o período iniciado
___________________________________________________________________________
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues
em dezembro de 1981, e vai até dezembro de 1991, quando a União pagou integralme nte
a folha salarial dos servidores de Rondônia, senão vejamos:
Art. 36 - As despesas, até o exercício de 1991, inclusive, com os
servidores de que tratam o parágrafo único do art. 18 e os arts. 22 e
29 desta Lei, serão de responsabilidade da União.
Movimentos

em defesa dos direitos

dos servidores

dos ex-Territór ios,

capitaneados por sindicatos e outras entidades de classe, resultaram na Proposta de Emenda

SF/18135.75157-44
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à Constituição nº 483/2005, que resultou na promulgação da Emenda Constitucional n.º 60
de 2009.
Para os Estados do Amapá e Roraima e seus municípios, a Emenda Constitucio na l
nº 79, de 2014, e a Emenda Constitucional n.º 98, de 2017, deram nova redação ao artigo 31
da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, atribuindo como responsabilidade da União
contratação, o pagamento da folha e dos encargos de todos os servidores, empregados e
militares contratados durante o primeiro quinquênio após as datas de suas conversões
em estados-membros, ou seja, até outubro de 1993, ‘verbis”
"Art. 31. A pessoa que revestiu a condição de servidor
público federal da administração direta, autárquica ou fundacional, de
servidor municipal ou de integrante da carreira de policial, civil ou
militar, dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima e que,
comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções,
prestando serviço à administração pública dos ex-Territórios ou de
prefeituras neles localizadas, na data em que foram transformados em
Estado, ou a condição de servidor ou de policial, civil ou militar,
admitido pelos Estados do Amapá e de Roraima, entre a data de sua
transformação em Estado e outubro de 1993, bem como a pessoa que
comprove ter mantido, nesse período, relação ou vínculo funcional, de
caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário
ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios, dos
Estados ou das prefeituras neles localizadas ou com empresa pública ou
sociedade de economia mista que haja sido constituída pelo ex-Território
ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues
as extintas, poderão integrar, mediante opção, quadro em extinção da
administração pública federal.

os servidores oriundos dos ex-Territórios do Amapá, de Rondônia e de Roraima, para os
quais, o constituinte derivado aprovou uma unificação derradeira de normas e critérios de
incorporação em Quadro em Extinção da União.

SF/18135.75157-44

A EC 98, se destinou a regularizar por definitivo as pendências relacionadas com

A Emenda 98, disciplinou a forma de aproveitamento daquelas pessoas que
prestaram serviço ao Estado do Amapá ou de suas prefeituras municipais, mesmo aquelas
remuneradas mediante contratos precários, contratadas como recibados, cooperativados ou
prestadores de serviço, consoante dispõe os itens I e II do § 4ª do artigo 1º, nos seguintes
termos:
§ 4º Para fins do disposto no caput deste artigo, são meios probatórios
de relação ou vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de
trabalho, independentemente da existência de vínculo atual, além dos
admitidos em lei:
I - o contrato, o convênio, o ajuste ou o ato administrativo por meio do
qual a pessoa tenha revestido a condição de profissional, empregado,
servidor público, prestador de serviço ou trabalhador e tenha atuado ou
desenvolvido atividade laboral diretamente com o ex-Território, o
Estado ou a prefeitura neles localizada, inclusive mediante a
interveniência de cooperativa;
II - a retribuição, a remuneração ou o pagamento documentado ou
formalizado, à época, mediante depósito em conta-corrente bancária ou
emissão de ordem de pagamento, de recibo, de nota de empenho ou de
ordem bancária em que se identifique a administração pública do exTerritório, do Estado ou de prefeitura neles localizada como fonte
pagadora ou origem direta dos recursos, assim como aquele realizado à
conta de recursos oriundos de fundo de participação ou de fundo
especial, inclusive em proveito do pessoal integrante das tabelas
especiais.

Nos idos das décadas de 1980 e 1990, o governo dos ex-Territórios de dos novos
estados que foram criados se utilizaram dessas formas não convencionais de contratação de
servidores e empregados públicos, com a justificativa de manter a continuidade dos serviços
públicos básicos na área de segurança, saúde e educação.
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues
Embora o direito das pessoas do Amapá e Roraima de optarem para integrar o
quadro da administração federal esteja expresso na Constituição Federal e na Lei 13.681 de
2018, que regulamentou a EC 98, o Presidente da República, através do Decreto n.º 9.324
de 2018, proibiu o enquadramento daquelas pessoas que tiveram vinculo funcional empresas
prestadoras de serviço, da seguinte forma:
Art. 7º É vedada a inclusão em quadro em extinção da União
com fundamento no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de
1998, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 98, de
2017:
.....................................
a)
b)

SF/18135.75157-44

920

possuíam vínculo empregatício, ou de qualquer natureza, apenas com empresas de
contratadas pela União, pelos ex-Territórios do Amapá e de Roraima ou pelos Esta
e de Roraima ou pelos seus Municípios; ou
apenas estagiavam em órgãos, empresas ou entidades dos ex-Territórios do Amap
ou dos Estados do Amapá e de Roraima ou dos seus Municípios.

O texto acima reproduzido contraria frontalmente o dispositivo contido nos itens
I e II do § 4ª do artigo 1º da EC 98, visto que um ato administrativo do Presidente da
República não pode se contrapor a um direito assegurado pela Constituição Federal.
Em face do exposto, e considerando ser importante e justo pedido, contamos com
o apoio dos nobres pares para resguardar o direito dos servidores que atuaram diretamente
nos órgão públicos, tendo como tomadores dos serviços o Governo do Amapá, e as
Prefeituras Municipais.

Sala das Sessões,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP

___________________________________________________________________________
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O Projeto de Decreto Legislativo (SF) no 138, de 2018, vai à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 436, DE 2018
Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para incluir ações e serviços públicos de saúde no rol de aplicação
das receitas arrecadadas com a cobrança das multas de trânsito.

AUTORIA: Senador Ciro Nogueira (PP/PI)
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, DE 2018

Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para incluir ações e serviços públicos
de saúde no rol de aplicação das receitas
arrecadadas com a cobrança das multas de trânsito.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de
trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia
de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização, educação de
trânsito e em ações e serviços públicos de saúde relacionados a
acidentes de trânsito.
..............................................................” (NR)

Art. 2º A parcela dos recursos de que trata o art. 1º destinada a
ações e serviços públicos de saúde será de, no mínimo, dez por cento da
receita total arrecadada, e deverá ser integralmente revertida ao Fundo
Nacional de Saúde (FNS).
Art. 3º Os recursos previstos no art. 1º não poderão ser
computados para efeito do cálculo do montante mínimo a ser aplicado,
anualmente, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e
serviços públicos de saúde, nos termos dos arts. 5º, 6º, 7º e 8º da Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro, dispôs, em seu art. 320, que o produto da
arrecadação das multas de trânsito seria destinado exclusivamente para
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e
educação de trânsito. Deixou de fora desse estreito rol de aplicação, portanto,
as despesas de saúde decorrentes dos acidentes de trânsito.
Ocorre que, quando esse sistema de prevenção, fiscalização e
educação no trânsito falha, a sociedade se vê sacrificada pelos altos custos
sociais e econômicos decorrentes do tratamento e da reabilitação das vítimas
de acidentes.

SF/18524.90356-11

JUSTIFICAÇÃO

Assim, os custos da atenção integral à saúde das vítimas de
acidentes de trânsito são diretamente correlacionados com o uso da
infraestrutura rodoviária sem, contudo, contar com nenhuma fonte direta de
financiamento desse sistema. Se é verdade que a educação previne acidentes,
é também verdade que por mais educada que seja a população sempre haverá
acidentes com vítimas cujos tratamentos precisarão ser custeados de alguma
forma. Por conseguinte, em prol da justiça social, há lógica em financiar
parte desse custo pelos infratores de trânsito.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
em seu relatório “Acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras:
caracterização, tendências e custos para a sociedade”, o custo médio por
acidente não fatal, em 2015, foi de R$ 90.182,71 por vítima. Naquele ano,
foram consumidos 12,3 bilhões de reais, sendo que “64,7% dos custos
estavam associados às vítimas dos acidentes, como cuidados com a saúde e
perda de produção devido às lesões ou morte, e 34,7% estavam associados
aos veículos, como danos materiais e perda de cargas, além dos
procedimentos de remoção dos veículos acidentados”.
Ademais, estudos do setor apontam que, para o Sistema Único
de Saúde (SUS), as despesas, em 2014, foram da ordem de 240 milhões de
reais. Para a economia em geral, os custos decorrentes dos óbitos e do
absenteísmo das vítimas de trânsito foram da ordem de 146 bilhões de reais
(dados de 2016), conforme o Centro de Pesquisa e Economia do Seguro
(CPES), da Escola Nacional de Seguros.
No âmbito da União, a arrecadação de multas executada em
2017 foi de cerca de nove bilhões de reais, mas desconhece-se a destinação
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precisa desses recursos, bem como a sua efetiva contribuição para a melhoria
das políticas de trânsito e a eventual redução das despesas em saúde em
decorrência dos acidentes de trânsito no Brasil.
Somado esse descompasso social com a severidade da crise
fiscal brasileira, verificamos que a necessidade de encontrar alternativas de
financiamento da saúde pública é urgente. Cada centavo conta. Assim,
porque apresentamos o presente Projeto de Lei, solicitando urgência em sua
tramitação.
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Sala das Sessões,

Senador CIRO NOGUEIRA
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012 - LCP-141-2012-01-13 - 141/12
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei.complementar:2012;141

- artigo 5º
- artigo 6º
- artigo 7º
- artigo 8º
- Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - 9503/97
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1997;9503

- artigo 320
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O Projeto de Lei do Senado no 436, de 2018, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em decisão terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 437, DE 2018
Altera a Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial, para dispor sobre a anuência prévia da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e revogar a possibilidade de extensão da vigência de patentes além
do prazo regular contado da data de depósito, e a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e dá outras providências, para dispor sobre a competência da
Agência de avaliar a concessão de patente para produto ou processo farmacêutico.

AUTORIA: Senador José Serra (PSDB/SP)
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador JOSÉ SERRA

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2018

Altera a Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial,
para dispor sobre a anuência prévia da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e revogar a possibilidade de
extensão da vigência de patentes além do prazo regular
contado da data de depósito, e a Lei nº 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e dá outras providências, para
dispor sobre a competência da Agência de avaliar a
concessão de patente para produto ou processo
farmacêutico.

SF/18430.93385-09

930

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 35-A:
“Art. 35-A. No caso de produto ou processo farmacêutico, o
exame técnico do pedido de patente pelo INPI somente ocorrerá após
anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
conforme estabelecido no art. 229-C, a produto ou processo que não seja
considerado contrário à saúde pública, de acordo com o disposto no
inciso I do art. 18.
Parágrafo único. Em relação aos produtos ou processos
farmacêuticos prioritários, somente será concedida anuência prévia pela
Anvisa aos pedidos de patente que não representem risco para a saúde
pública e que não comprometam a sustentabilidade das políticas de
acesso a medicamentos estratégicos no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), conforme definição do Ministério da Saúde. ”

Art. 2º O caput do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXVIII:
“Art. 7º .......................................
.....................................................
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XXVIII – avaliar, para fins de concessão de patente, se produtos
ou processos farmacêuticos são contrários à saúde pública, nos termos do
inciso I do art. 18 e do art. 35-A da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica revogado o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996.

SF/18430.93385-09

....................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei possui dois objetivos primordiais: o
primeiro deles é explicitar a competência da Agência Nacional de Vigilânc ia
Sanitária (ANVISA) de examinar a patenteabilidade de invenções farmacêuticas
à luz do interesse da saúde pública; e o segundo, eliminar do texto da lei de
propriedade industrial a possibilidade de que o tempo de vigência de uma patente
possa exceder a vinte anos, que é o prazo adotado pelo Acordo TRIPS (Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio), da Organização Mundial do Comércio (OMC).
Em relação ao primeiro objetivo, é mister lembrar que o inciso I do
art. 18 da Lei nº 9.279, de 1996 – a chamada Lei de Propriedade Industrial (LPI)
–, estabelece que não é patenteável “o que for contrário à saúde pública”, e o art.
229-C dessa mesma lei condiciona à anuência prévia da Anvisa a concessão de
patentes para produtos ou processos farmacêuticos.
Observe-se que, desde a adoção do instrumento da anuência prévia
da Anvisa, têm ocorrido conflitos entre o INPI e a Agência, em grande parte
decorrentes de diferentes interpretações quanto à aplicação dos critérios de
patenteabilidade de medicamentos, o que tem suscitado questionamentos relativos
à competência da Anvisa para realizar tal análise.
Um dos objetivos do presente projeto de lei é justamente explicitar a
competência da Anvisa para decidir sobre a patenteabilidade de produtos ou
processos farmacêuticos à luz do que dispõe o inciso I do art. 18 da LPI, que
determina como não patenteáveis as invenções que sejam contrárias à saúde
pública.
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Na forma ora proposta, a análise a ser feita pela Anvisa sobre a
concessão de determinada patente terá como norte as disposições do inciso I do
art. 18 da LPI, em contraposição à preponderância hoje quase que exclusiva dos
requisitos de “novidade, atividade inventiva e aplicação industrial” utilizados na
concessão de patentes pelo INPI.
Isso porque, a lei veda a concessão de patentes a invenções que sejam
contrárias à saúde pública, de forma ampla, e não simplesmente àquelas que
causem risco ou dano à saúde individual, enfoque muitas vezes adotado para
reduzir o alcance do dispositivo legal. É preciso contemplar, na análise específica
de competência da Anvisa, os aspectos mais abrangentes da saúde pública,
inclusive das políticas de acesso a medicamentos estratégicos no Sistema Único
de Saúde (SUS), e o impacto que a concessão de patentes pode ter na viabilidade
e sustentabilidade dessas políticas.

SF/18430.93385-09
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O critério de não prejudicialidade à saúde pública, a ser considerado
na análise da Anvisa para fins de anuência prévia, não deve ser entendido como a
inclusão de requisito adicional nos marcos regulatórios da propriedade intelectual.
Isso tanto é verdade que tal critério já é efetivamente previsto no inciso I do art.
18 da atual LPI e está perfeitamente incluído entre os requisitos de
patenteabilidade arrolados no art. 27, item 1, do Acordo TRIPS.
Como a indústria farmacêutica é um setor eminentemente
monopolista, que lida com um produto essencial para a vida humana, é preciso
equilibrar muito bem o direito à propriedade industrial com a livre concorrência
e com os interesses maiores da saúde pública.
Ademais, vale ressaltar que o Acordo TRIPS prevê, no art. 8.1:
os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos,
podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição
públicas e para promover o interesse público em setores de importânc ia
vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que
estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

Assim, não há qualquer incompatibilidade entre os ditames do
Acordo TRIPS e o instrumento da anuência prévia da Anvisa, já inscrito na Lei
de Propriedade Industrial e reforçado neste projeto de lei.
Outro objeto relevante do projeto que apresentamos é a revogação do
parágrafo único do art. 40 da LPI, segundo o qual o prazo de vigência de uma
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patente de invenção não pode ser inferior a dez anos contados da data de sua
concessão. Como o caput do mesmo art. 40 estabelece que a patente de invenção
vigora pelo prazo de vinte anos a partir da data de depósito do pedido, existe a
possibilidade de uma extensão injustificável do prazo da proteção patentária, caso
ocorra demora excessiva na análise para a concessão da referida patente.
A determinação contida no parágrafo único do art. 40 não está
prevista no Acordo TRIPS, constituindo-se, pois, em uma proteção ampliada que
prejudica a concorrência e coloca em risco o acesso aos medicamentos. O próprio
Acordo TRIPS preconiza que nenhum Estado-Membro é obrigado a adotar
medidas mais rígidas que aquelas nele previstas, as chamadas medidas TRIPSPlus. Assim, é absolutamente lícita e pertinente a revogação do parágrafo único
do art. 40, conforme propõe o presente projeto de lei.
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Do exposto, pela relevância da matéria, contamos com o apoio dos
nobres Pares para a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos.

Sala das Sessões,

Senador JOSÉ SERRA
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei de Propriedade Industrial; Código de
Propriedade Industrial (1996); Lei de Patentes (1996) - 9279/96
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1996;9279

- inciso I do artigo 18
- artigo 35- parágrafo 1º do artigo 40
- Lei nº 9.782, de 26 de Janeiro de 1999 - Lei do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
- 9782/99
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1999;9782

- artigo 7º
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O Projeto de Lei do Senado no 437, de 2018, vai às Comissões de Assuntos Sociais; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 438, DE 2018
Altera o inciso XIV do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para sujeitar as
pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de
assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de
qualquer natureza, bem como outras atividades profissionais, de forma individual,
associada ou cooperativada, ao mecanismo de controle e prevenção à lavagem de
dinheiro.

AUTORIA: Senador Airton Sandoval (MDB/SP)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

SF/18370.30459-58

Senado Federal
Gabinete Senador Airton Sandoval

, DE 2018

Altera o inciso XIV do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3
de março de 1998, para sujeitar as pessoas físicas
ou jurídicas
que prestem, mesmo
que
eventualmente, serviços de assessoria, consultor ia,
contadoria,
auditoria,
aconselhamento
ou
assistência, de qualquer natureza, bem como
outras atividades profissionais,
de forma
individual, associada ou cooperativada, ao
mecanismo de controle e prevenção à lavagem de
dinheiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, passa a viger acrescido do seguinte inciso XIX:
“Art. 9º ...................................................................................
..................................................................................................
XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que
eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria,
auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, bem
como outras atividades profissionais, de forma individual, associada
ou cooperativada.
......................................................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

1
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Senado Federal
Gabinete Senador Airton Sandoval
JUSTIFICAÇÃO
No final de 2017, a revista Veja publicou uma reportagem
intitulada “Os Novos Ricos da Lava Jato” para mostrar que a Operação Lava
Jato produziu uma nova casta de milionários: os advogados criminalistas
pagos a peso de ouro para livrar das grades os poderosos acusados de
corrupção.

SF/18370.30459-58
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Antes da Lava Jato, eram cerca de quarenta as grandes bancas
de criminalistas no País, concentradas sobretudo em São Paulo e no Rio de
Janeiro. Hoje, esse número dobrou. O novo mercado abrange Brasília e
Curitiba e emprega uma rede de mais de 1.200 profissionais, que inclui desde
o recém-formado encarregado de ir à penitenciária só para levar roupa lavada
ao encarcerado vip até os defensores que não protocolam uma petição em
tribunais superiores por menos de 1 milhão de reais.
Se, por um lado, o fenômeno em questão propiciou o
aperfeiçoamento da atividade jurídica, com a especialização de advogados
em determinadas áreas do direito como forma de melhor atender às
demandas sociais, por outro, trouxe consigo advogados pouco preocupados
com a ética, interessados unicamente em angariar clientes e expandir seus
lucros, utilizando-se, para tanto, de expedientes ilegais e das prerrogativas
da função.
Seria “fechar os olhos” para a realidade acreditar que essas
bancas de advogados são pagas com dinheiro lícito recebido pelo empresário
ou pelo agente político. A grande maioria dos réus defendidos por esses
advogados é acusada, de uma forma ou de outra, de lesar os cofres públicos.
Sendo assim, inevitavelmente, o dinheiro “sujo”, proveniente do crime,
acaba se misturando com o dinheiro “limpo”, proveniente da atividade lícita.
No nosso entendimento, o recebimento de honorários
advocatícios contaminados por capital ilícito constitui crime de lavagem de
dinheiro. Isso porque, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.613, de
2
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1998, incorrerá no referido crime quem utilizar em qualquer atividade
econômica bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de infração
penal. Nessa hipótese, basta a simples utilização do bem, direito ou valor de
que se tem ciência ser oriundo da prática de infração penal, não havendo a
necessidade, para a configuração do crime, de que se pratique a atividade
lícita com a finalidade específica de ocultar ou dissimular a origem desses
bens, direitos ou valores.

SF/18370.30459-58

Senado Federal
Gabinete Senador Airton Sandoval

Noutro giro, no que tange à fiscalização, o art. 9º da Lei nº
9.613, de 1998, estabelece o rol de todas as atividades que sujeitam as
pessoas físicas ou jurídicas que as exerçam ao mecanismo de controle do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por meio do
cumprimento das obrigações constantes nos subsequentes art. 10 e 11. São
obrigações como a de elaboração de um cadastro atualizado de seus clientes;
manutenção de registro de toda transação que ultrapasse o limite fixado pela
autoridade competente; adoção de políticas, procedimentos e controles
internos compatíveis com seu porte e volume de operações; atendimento às
requisições periódicas formuladas pelo COAF; comunicação de operações e
transações que possam constituir lavagem de dinheiro; dentre outras.
Após a edição da Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012, que
ampliou o número de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações
previstas no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, discutiu-se se os advogados e
as sociedades de advogados estariam igualmente subordinados a esse
dispositivo da lei, tendo em vista a inclusão do seguinte inciso XIV:
Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas
físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como
atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não: (Redação dada
pela Lei nº 12.683, de 2012)
......................................................................................................................
XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que
eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria,
aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações:
(Incluído pela Lei nº 12.683, de 2012)
3
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Senado Federal
Gabinete Senador Airton Sandoval
a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou
industriais ou participações societárias de qualquer natureza; (Incluída
pela Lei nº 12.683, de 2012)

SF/18370.30459-58
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b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; (Incluída pela
Lei nº 12.683, de 2012)
c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investime nto
ou de valores mobiliários; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza,
fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas; (Incluída pela Lei nº
12.683, de 2012)
e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e (Incluída pela Lei nº 12.683,
de 2012)
f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a
atividades desportivas ou artísticas profissionais; (Incluída pela Lei nº
12.683, de 2012).

Para regulamentar esse dispositivo, o COAF editou a Resolução
nº 24, de 16 de janeiro de 2013, que dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados pelas pessoas físicas ou jurídicas não submetidas à regulação de
órgão próprio regulador e que prestem, mesmo que eventualmente, serviços
de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou
assistência, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 1998.
Nesse rol do art. 9º não constam expressamente os advogados e
as sociedades de advogados. Sobre o assunto, o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) defende que o advogado não é obrigado a
investigar qualquer operação ou valor que envolva seu cliente e tampouco
está vinculado aos órgãos ordinários de combate à lavagem de dinheiro
(como é o caso do COAF).
Sendo assim, em abril de 2013, após uma reunião entre o
Conselho Federal da OAB e o COAF, concluiu-se que os advogados não
estão incluídos no rol do art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998. Segundo o Conselho
Federal da OAB, os advogados já contam com órgão de classe próprio, o
único legitimado a criar novas obrigações aos seus profissionais. Ademais,
4
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há ainda a necessidade de manutenção do sigilo profissional e de
confidencialidade entre o advogado e o seu cliente.

SF/18370.30459-58

Senado Federal
Gabinete Senador Airton Sandoval

A nosso ver, as alegações do Conselho Federal da OAB não
merecem prosperar.
A existência de um órgão próprio fiscalizador das atividades dos
advogados não impede a atuação de outros órgãos, contanto que cada um se
atenha ao âmbito de suas atribuições. A atribuição do COAF é de verificar
informações financeiras, especialmente a licitude da origem de grandes
quantias pagas a qualquer título, para identificar operações com indícios da
prática do crime de lavagem de dinheiro. Por óbvio, ele não poderia, por
exemplo, aplicar sanções disciplinares aos advogados que atuarem em
detrimento da ética profissional, que são atribuições típicas da OAB.
Ressalte-se, sobre o assunto, que o art. 10 da Lei nº 9.613, de
1998, que disciplina a identificação dos clientes e a manutenção de registros,
estabelece que as pessoas sujeitas ao mecanismo de controle (previstas no
art. 9º) “deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão
regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas”.
Dessa forma, a própria lei já pressupõe que determinadas pessoas físicas ou
jurídicas, que estão sujeitas ao controle nos termos do art. 9º, possuem órgão
reguladores ou fiscalizadores específicos para as suas atividades.
Além disso, entendemos que o sigilo e a confidencialidade entre
o advogado e o seu cliente se referem apenas às informações fornecidas para
a preparação da ação ou da defesa ou ainda para a elaboração de qualquer
outra manifestação jurídica, e não ao pagamento do serviço de advocacia
prestado. Ademais, o sigilo e a confidencialidade não podem servir como
salvaguarda para a prática de atos ilícitos, sob pena de se criar uma
imunidade absoluta para que advogados e seus clientes não possam ser
investigados pelo crime de lavagem de dinheiro.

5
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Senado Federal
Gabinete Senador Airton Sandoval
É mister salientar que não se pretende que o advogado verifique
a licitude da origem de bens ou valores utilizados para o pagamento de
honorários advocatícios. Essa é uma atribuição do COAF e de outros órgãos
investigatórios (como a Polícia Federal e o Ministério Público). O importante
é que os advogados ou sociedades de advogados forneçam informações sobre
pagamentos que porventura possam constituir indícios de lavagem de
dinheiro.
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Mas não só: muito embora nossa inspiração para a propositura
do presente projeto seja o ambinente advocatício, temos a convicção de que
dos mesmos males padecem outros setores envolvendo atividades
profissionais, tais como contadores, médicos, consultores e assessores
técnicos, jurídicos ou financeiros de qualquer natureza.
Entendemos ser premente a necessidade de saneamento desse
sistema de mercantilização da atividade privada alheio à origem dos recursos
financeiros que a fomenta. A máxima tributária segunda a qual pecunia non
olet (o dinheiro não tem cheiro) não pode e não deve ser aplicada às relações
privadas.
O combate à corrupção também pressupõe uma sociedade
vigilante e aguerrida, apta a recursar a ilicitude ainda que isso traga-lhe
benefícios patrimoniais indiretos.
Por todos esses motivos, apresentamos este projeto, esperando
contar com o decisivo apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões,

Senador AIRTON SANDOVAL
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- artigo 9º
- inciso XIV do artigo 9º
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2018

Institui o Marco Regulatório Nacional do
Acolhimento de Crianças e Adolescentes.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Lei cria a Política Nacional de Acolhimento de
Crianças e Adolescentes que estejam sob as medidas protetivas referidas nos
incisos VII, VIII e IX do art. 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. A Política Nacional de Acolhimento
fundamenta-se no disposto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei
Orgânica da Assistência Social, e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, e, em especial, busca dar maior
efetividade aos princípios definidos no art. 92 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Art. 2o Esta Lei tem como objetivos:

Página 2 de 51

Parte integrante do Avulso do PLS nº 439 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

947

I – contribuir para ampliar, articular e integrar os programas,
projetos, serviços e as ações de apoio sociofamiliar para a promoção,
proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar
e comunitária;
II – articular a proteção e defesa do direito à convivência
familiar e comunitária da criança e do adolescente, com ênfase no
fortalecimento ou resgate de vínculos com suas famílias de origem;

SF/18260.07951-03
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III – aperfeiçoar a prática de acolhimento a crianças e
adolescentes que necessitem ser temporariamente afastados da família de
origem, atendendo aos princípios de excepcionalidade e de provisoriedade,
estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como
assegurando parâmetros técnicos de qualidade no atendimento e
acompanhamento às entidades, às famílias acolhedoras, às famílias de
origem, às crianças e aos adolescentes;
IV – contribuir para que o acolhimento em abrigos seja
efetivamente utilizado como medida de caráter excepcional e provisório,
proporcionando atendimento individualizado, de qualidade e em pequenos
grupos;
V – favorecer o reordenamento institucional das entidades de
acolhimento para garantir que estejam funcionando consoante os princípios,
as diretrizes e os procedimentos estabelecidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente;
VI – fomentar a implementação de programas para promoção
da autonomia do adolescente ou jovem egressos de programas de
acolhimento, desenvolvendo parâmetros facilitadores de sua organização,
monitoramento e avaliação;
VII – assegurar estratégias e ações que favoreçam os
mecanismos de controle social e a mobilização da opinião pública na
execução desta Política;
VIII – aprimorar e integrar mecanismos para a adoção conjunta
e de maneira cooperada entre União, estados, Distrito Federal e municípios,
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das ações previstas nesta Política, tendo como referência a absoluta
prioridade definida no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4° do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 3o Os dispositivos desta Lei estabelecem os parâmetros
mínimos para a acolhida de crianças e adolescentes, não impedindo que
sejam oferecidos serviços com qualidade superior ao aqui estabelecido.

SF/18260.07951-03
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CAPÍTULO II
Seção I
Da Excepcionalidade do Afastamento do Convívio Familiar
Art. 4o Todos os esforços devem ser empreendidos no sentido
de manter o convívio com a família nuclear ou extensa, em seus diversos
arranjos, a fim de garantir que o afastamento da criança ou do adolescente
do contexto familiar seja uma medida excepcional, aplicada apenas nas
situações de grave risco à sua integridade física ou psíquica.
Art. 5o Considerando a gravidade da medida de afastamento,
deve-se recorrer a ela apenas quando representar o melhor interesse da
criança ou do adolescente e o menor prejuízo ao seu processo de
desenvolvimento.
Art. 6o Antes do afastamento, deve ser comprovado que foram
adotadas as medidas cabíveis, inclusive de que foi garantido à família o
acesso à rede de serviços públicos que cuidam de favorecer as condições de
oferecer à criança ou ao adolescente um ambiente de convivência sadio,
exceto em casos de violência ou grave negligência.
Art. 7o Em conformidade com o art. 23 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, a falta de recursos materiais, por si só, não constitui motivo
suficiente para afastar a criança ou o adolescente do convívio familiar.
Art. 8o Constatada a falta ou a precariedade de condições de
habitação da família, deve-se recorrer a medidas que preservem o convívio
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familiar e mantenham a família, a criança e o adolescente em condições de
segurança e proteção, com a inclusão prioritária de todos seus membros
conjuntamente em serviços de acolhimento para adultos com crianças ou
adolescentes e acesso à moradia subsidiada, dentre outras medidas.
Art. 9º Em conjunto com as ações previstas no art. 8º, deve ser
providenciado o acesso da família a políticas públicas de habitação e trabalho
para a busca de soluções mais definitivas para a situação.
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Art. 10. Caso haja criança, adolescente ou algum outro membro
da família com deficiência, doenças infectocontagiosas ou outros agravos de
saúde, isso não deve por si só motivar o afastamento do convívio familiar ou
a permanência em acolhimento, exceto se essas condições trouxerem graves
riscos para a criança ou o adolescente.
Art. 11. Nas situações descritas no art. 10, deve-se proceder a
encaminhamentos para equipamentos da rede de proteção responsáveis pelas
políticas de prevenção do afastamento ou para a reintegração familiar.
Art. 12. Se identificado que a criança, o adolescente ou outro
membro da família preenche os critérios para inclusão no Benefício de
Prestação Continuada (BPC), nos termos do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, a autoridade judiciária ou o Conselho Tutelar devem
viabilizar seu encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), ou ao órgão responsável para realizar sua inserção.
Art. 13. O Conselho Tutelar deve agilizar esforços para incluir
e acompanhar a criança, o adolescente e a família nos serviços de saúde
adequados, evitando-se que a situação de pobreza, associada à presença de
deficiência ou de doença, resulte em afastamentos motivados
predominantemente por essas circunstâncias.
Seção II
Da Provisoriedade do Afastamento do Convívio Familiar
Art. 14. Quando o afastamento do convívio familiar for a
medida mais adequada para se garantir a proteção da criança e do adolescente
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em determinado momento, esforços devem ser empreendidos pelo conjunto
de órgãos públicos envolvidos em sua proteção para viabilizar, no menor
tempo possível, o seu retorno seguro ao convívio familiar, prioritariamente
na família de origem, e, excepcionalmente, em família substituta, sob as
modalidades de adoção, guarda e tutela, conforme disposto no Capitulo III
da Seção III do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Art. 15. Todos os esforços devem ser empreendidos pelo
conjunto de órgãos públicos envolvidos em sua proteção para que, em um
período inferior a dois anos, seja viabilizada a reintegração na família nuclear
ou extensa, em seus diversos arranjos, ou, na sua impossibilidade, o
encaminhamento para família substituta, observado disposto no art. 163 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 16. A permanência de crianças e adolescentes em serviço
de acolhimento por período superior a dois anos deverá ter caráter
excepcional e estar fundamentada em uma avaliação criteriosa acerca de sua
necessidade pelos órgãos que acompanham o caso.
Art. 17. Quando a previsão de permanência da criança e do
adolescente no serviço de acolhimento for de mais de dois anos, relatório
deve ser encaminhado pela Ministério Público à Justiça da Infância e da
Juventude, com base nos registros de acompanhamento da situação pelo
serviço de acolhimento e por outros serviços da rede que, também, prestem
atendimento à criança, ao adolescente e à sua família.
Art. 18. O relatório previsto no art. 17 constitui documento
hábil e insubstituível para subsidiar a avaliação, por parte da Justiça, a
respeito da melhor alternativa para a criança e o adolescente, seja a
continuidade dos esforços para o retorno ao convívio familiar, seja o
encaminhamento para a acolhida institucional.
Art. 19. Em nenhuma hipótese, a perspectiva de um
acolhimento de longa permanência deve acarretar a desistência pela busca
de alternativas para se garantir à criança e ao adolescente seu direito ao
convívio familiar, prioritariamente na família de origem e,
excepcionalmente, na família substituta.
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Da Preservação e do Fortalecimento dos Vínculos Familiares e
Comunitários
Art. 20. Os serviços de acolhimento devem envidar esforços
para preservar e fortalecer vínculos familiares e comunitários das crianças e
dos adolescentes atendidos.

SF/18260.07951-03

Seção III

Parágrafo único. Tais esforços podem ser concretizados, entre
outros, por meio das ações cotidianas dos serviços de acolhimento, tais como
visitas e encontros com as famílias e com as pessoas de referência da
comunidade da criança e do adolescente.
Art. 21. Crianças e adolescentes com vínculos de parentesco
não devem ser separados ao ser encaminhados para serviço de acolhimento,
salvo se isso for contrário a seus interesses ou se houver claro risco de
violência.
Seção IV
Da Garantia de Acesso e Respeito à Diversidade e Não Discriminação
Art. 22. A organização dos serviços deverá garantir proteção e
defesa a toda criança e a todo adolescente que precisem de acolhimento,
devendo ser combatidas quaisquer formas de discriminação às crianças e aos
adolescentes atendidos em serviços de acolhimento e às famílias de origem
baseadas em condição socioeconômica, arranjo familiar, raça, cor, etnia,
religião, nacionalidade, sexo, gênero, orientação sexual e identidade de
gênero, ou, ainda, por serem pessoas com deficiência, que vivam com HIV
ou AIDS ou outras necessidades específicas de saúde.
Art. 23. De modo a possibilitar a oferta de um atendimento
inclusivo e de qualidade, os serviços de acolhimento a crianças e
adolescentes devem elaborar o Projeto Político Pedagógico do serviço,
documento que estabeleça as estratégias diferenciadas para o atendimento a
demandas específicas, respeitada a diversidade, mediante acompanhamento
de profissional especializado.
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Art. 24. O Projeto Político Pedagógico deve estabelecer
articulações com as políticas de saúde, de educação, de esporte e de cultura
e garantir o atendimento na rede local a crianças e adolescentes, por meio da
oferta de serviços especializados, do tratamento da saúde e do fornecimento
de medicamentos, dentre outros, além da capacitação e do apoio necessários
a educadores, cuidadores e demais profissionais do serviço de acolhimento.
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Parágrafo único. O Projeto Político Pedagógico, também,
poderá conter informações sobre eventuais convênios firmados com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Nacional de Aprendizado
do Transporte (SENAT), o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço
Social do Comércio (SESC) e o Serviço Social do Transporte (SEST).
Art. 25. A capacitação dos educadores, dos cuidadores e dos
demais profissionais que atuam no serviço de acolhimento deve possibilitar
a garantia de um atendimento individualizado e personalizado, com
estratégias metodológicas condizentes com as necessidades da criança e do
adolescente.
Art. 26. Os equipamentos da rede socioassistencial devem,
ainda, respeitar as normas de acessibilidade, de maneira a possibilitar o
atendimento integrado a usuários com deficiência.
Art. 27. Em atenção ao princípio da não-discriminação, os
serviços de acolhimento devem buscar o crescente aprimoramento de
estratégias voltadas à preservação da diversidade cultural, dando
oportunidade de acesso e valorização das raízes e da cultura de origem das
crianças e dos adolescentes atendidos, bem como de suas famílias e das
comunidades de origem.
SEÇÃO V
Da Oferta de Atendimento Personalizado e Individualizado
Art. 28. Toda criança e todo adolescente têm o direito de
usufruir de um ambiente que favoreça seu processo de desenvolvimento, que
lhe ofereça, prioritariamente, segurança, apoio, proteção e cuidado.
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Art. 29. Quando o afastamento for necessário, e enquanto
soluções para a retomada do convívio familiar forem buscadas, os serviços
de acolhimento deverão prestar cuidados de qualidade, condizentes com os
direitos e as necessidades físicas, psicológicas e sociais da criança e do
adolescente.

SF/18260.07951-03
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Parágrafo único. O atendimento a que se refere o caput será
realizado em pequeno grupo e garantirá espaços privados, objetos pessoais e
registros, inclusive fotográficos, sobre a história de vida e desenvolvimento
de cada criança e adolescente.
Art. 30. A organização de condições que favoreçam a formação
da identidade da criança e do adolescente implica o respeito à sua
individualidade e à sua história de vida.
Parágrafo único. Para o atendimento do disposto no caput, o
planejamento do atendimento no serviço deverá prever a disponibilização de
espaços que preservem a intimidade e a privacidade.
Seção VI
Da Garantia de Liberdade de Crença e Religião
Art. 31. A liberdade religiosa de crianças e adolescentes deve
ser respeitada tanto pelo serviço de acolhimento quanto por aqueles com os
quais venham a manter contato em razão de seu acolhimento.
Art. 32. Nenhuma criança ou nenhum adolescente deverá ser
incentivado ou persuadido a mudar sua crença religiosa enquanto estiver sob
acolhimento.
Art. 33. Visando à garantia do direito à liberdade de crença e
culto religioso, assegurado no art. 16 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, os serviços de acolhimento devem propiciar que a criança e o
adolescente possam praticar seu credo, devendo ser facultado seu acesso às
atividades de sua religião, bem como o direito de não participar de cultos e
rituais assemelhados e de recusar instrução ou orientação religiosa.
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Seção VII
Do Respeito à Autonomia da Criança e do Adolescente
Art. 34. A criança e o adolescente sob acolhimento devem ter
assegurado o direito de ter sua opinião considerada na tomada de decisões
sobre sua situação própria, respeitado seu processo de desenvolvimento.
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Art. 35. A organização do ambiente de acolhimento deverá
proporcionar o fortalecimento gradativo da autonomia da criança e do
adolescente, por meio, inclusive, da atribuição de responsabilidades, de
modo condizente com o processo de desenvolvimento e a aquisição de
habilidades nas diferentes faixas etárias, sem discriminação de gênero.
Art. 36. A criança e o adolescente devem ter a oportunidade de
participar da organização do próprio cotidiano em acolhimento, por meio do
desenvolvimento de atividades, tais como a organização dos espaços de
moradia, limpeza, programação das atividades recreativas, culturais e
sociais.
Parágrafo único. No caso de acolhimento institucional, essa
participação pode ser viabilizada, inclusive, por meio da realização
sistemática de assembleias, nas quais a criança e o adolescente possam se
colocar como protagonistas.
Art. 37. No ambiente de acolhimento, devem ser planejadas
ações que favoreçam a interação de crianças e adolescentes entre si e a
inserção nos contextos nos quais são participantes, como a escola, a
comunidade e as atividades religiosas.
Art. 38. O processo de fortalecimento da autonomia da criança
e do adolescente deve levar em consideração sua cultura de origem, mediante
a elaboração e o incremento de projetos de vida individuais voltados para o
desenvolvimento saudável, inclusive após seu desligamento do serviço de
acolhimento e seu ingresso na vida adulta.
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DOS MÉTODOS A SEREM ADOTADOS
Art. 39. Enquanto o acolhimento for necessário, é fundamental
ofertar à criança e ao adolescente um ambiente e cuidados facilitadores do
desenvolvimento, de modo a favorecer, entre outros aspectos:

SF/18260.07951-03

CAPÍTULO III

I – seu desenvolvimento integral;
II – a superação de vivências de separação e violência;
III – a apropriação e ressignificação de sua história de vida;
IV – o fortalecimento da cidadania, da autonomia e de sua
inserção social.
Seção I
Do Estudo Diagnóstico
Art. 40. O estudo diagnóstico tem como objetivo subsidiar a
decisão acerca do afastamento da criança ou adolescente do convívio
familiar.
Art. 41. O estudo diagnóstico deve ser realizado sob a
supervisão e em estreita articulação com o Conselho Tutelar, com a Justiça
da Infância e da Juventude e com a equipe de referência do órgão gestor da
assistência social.
Art. 42. O estudo diagnóstico deve incluir uma criteriosa
avaliação dos riscos a que estão submetidos a criança ou o adolescente e
acerca das condições da família, visando à superação das violações de
direitos observadas e o provimento de proteção e cuidados adequados.
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Art. 43. O estudo deve levar em conta a proteção e a segurança
imediatas, o cuidado e o desenvolvimento em longo prazo da criança e do
adolescente.
Art. 44. O estudo diagnóstico de caso deve permitir,
obrigatoriamente, a identificação da composição familiar, história e
dinâmica de relacionamento entre seus membros, valores e crenças da
família, demandas e estratégias desenvolvidas para o enfrentamento de
situações adversas e situações de vulnerabilidade e risco às quais estão
expostos os integrantes do grupo familiar, de que constem:
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I – informações acerca da composição familiar e do contexto
socioeconômico e cultural no qual a família está inserida;
II – mapeamento dos vínculos significativos na família extensa
e análise da rede social de apoio da criança ou adolescente e de sua família,
com dados sobre a família extensa, amigos, vizinhos e padrinhos, entre
outros;
III – dados sobre valores e costumes da comunidade da qual a
família faça parte, especialmente no caso de minorias étnicas ou
comunidades tradicionais;
IV – análise sobre as condições de acesso da família a serviços,
programas e projetos das diversas políticas públicas que possam responder
às suas necessidades;
V – informações sobre situações de vulnerabilidade e risco
vivenciadas pela família, que repercutam sobre sua capacidade de prover
cuidados;
VI – avaliação da situação atual da criança ou do adolescente e
de sua família, inclusive quanto a motivação, potencial e dificuldades da
família para exercer seu papel de cuidado e proteção;
VII – referências sobre história familiar e sobre padrões de
relacionamento com violação de direitos;
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VIII – descrição de episódios atuais e pregressos de violência
intrafamiliar contra a criança e o adolescente, avaliando-se a gravidade dos
episódios e a postura de cada membro da família em relação a essas
situações;
IX – nos casos de violência intrafamiliar, análise sobre a
existência de consciência na família a respeito da inadequação e das
consequências negativas destas práticas para a criança e o adolescente e
sobre a presença de movimento em direção à mudança e à construção de
formas não-violentas de relacionamento;
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X – análise da intensidade e da qualidade dos vínculos entre os
membros da família, tais como vinculação afetiva, interação, interesse e
participação na vida da criança e do adolescente;
XI – sondagem a respeito da percepção da criança ou do
adolescente em relação ao afastamento do convívio familiar;
XII – possibilidade de intervenção profissional e
encaminhamentos que visem à superação da situação de violação de direitos,
sem a necessidade de afastamento da criança ou do adolescente da família;
XIII – nos casos de violência intrafamiliar, avaliação da
possibilidade de afastamento do agressor da moradia comum, com o objetivo
da permanência da criança ou do adolescente na moradia em condições de
proteção e segurança;
XIV – análise do grau de risco e de desproteção ao qual a
criança ou o adolescente estará exposto caso não seja afastado do ambiente
familiar;
XV – verificação da existência de pessoas significativas da
comunidade para a criança ou o adolescente que possam vir a acolhê-los, de
forma segura, no caso de necessidade de afastamento da família de origem.
Art. 45. No estudo diagnóstico, deve-se buscar identificar,
ainda, se a situação de risco, à qual esteja exposta a criança ou o adolescente,
decorre exclusivamente do contexto social, histórico e econômico de vida da
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família e se a garantia de apoio, orientação e acesso às diversas políticas
públicas seria suficiente para reduzir os riscos e possibilitar a manutenção do
convívio familiar.
Art. 46. Além de avaliar se há́ necessidade ou não de
afastamento do convívio familiar, o estudo diagnóstico deve analisar o perfil
e as demandas específicas da criança ou do adolescente, de forma a subsidiar
a decisão pelo encaminhamento para o serviço de acolhimento que melhor
atenda às suas peculiaridades.
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Art. 47. Para a identificação do serviço mais adequado, deve-se
considerar, ainda, sua estrutura física, os recursos humanos disponíveis e o
Projeto Político-Pedagógico específico, além da possibilidade de
manutenção de vínculos comunitários da criança ou do adolescente e a
continuidade da frequência à mesma escola e aos equipamentos comunitários
aos quais estejam vinculados.
Parágrafo único. Salvo nos casos em que o afastamento de sua
comunidade de origem for essencial para garantir-lhes segurança, deve-se
evitar que a inclusão da criança e do adolescente em um serviço de
acolhimento resulte no rompimento ou na fragilização dos vínculos
comunitários e de pertencimento preexistentes.
Seção II
Do Plano de Atendimento Individual e Familiar
Art. 48. Quando a criança ou o adolescente for recebida no
serviço de acolhimento, deverá ser elaborado imediatamente o Plano de
Atendimento Individual e Familiar, no qual constem, prioritariamente,
objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidos, tendo em vista a
superação dos motivos que levaram ao afastamento do convívio e o
atendimento das necessidades específicas de cada situação.
Art. 49. A elaboração do Plano de Atendimento Individual e
Familiar deve ser realizada em parceria com o Conselho Tutelar e, sempre
que possível, com a equipe interprofissional da Justiça da Infância e da
Juventude.
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Parágrafo único. O Plano de Atendimento Individual e Familiar
deverá partir das situações identificadas no estudo diagnóstico inicial que
houver fundamentado o afastamento do convívio familiar.
Art. 50. Quando o acolhimento for realizado em caráter
emergencial ou de urgência, sem estudo diagnóstico prévio, recomenda-se
que esse estudo seja realizado em até vinte dias após o acolhimento, a fim de
avaliar a real necessidade da medida ou a possibilidade imediata de retorno
da criança ou adolescente ao convívio familiar.
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Parágrafo único. Se o acolhimento emergencial for realizado
sem prévia determinação da autoridade competente, esta deverá ser
comunicada até o 2o dia útil imediato, conforme o art. 93 do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Art. 51. No caso de crianças e adolescentes acolhidos sem
referência familiar, o fato deve ser comunicado à Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente ou, na sua falta, à delegacia mais próxima.
§ 1o O serviço de acolhimento, em parceria com a referida
delegacia, deve consultar o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes
Desaparecidos e outros cadastros similares existentes, a fim de verificar se
não se trata de criança desaparecida ou de adolescente desaparecido.
§ 2o Os cadastros de crianças e adolescentes desaparecidos
devem, também, ser consultados no caso de crianças e adolescentes
acolhidos que estejam em processo de saída da situação de rua.
Art. 52. O Plano de Atendimento Individual e Familiar tem
como objetivo orientar o trabalho de intervenção durante o período de
acolhimento, visando à superação das situações que ensejaram a aplicação
da medida.
Parágrafo único. O Plano de Atendimento Individual e Familiar
deve se basear em levantamento das particularidades, potencialidades e
necessidades específicas de cada caso e delinear estratégias para o seu
atendimento, constituindo um estudo da situação, e deve conter, no mínimo,
as seguintes informações:
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I – motivos que levaram ao acolhimento e se a criança ou o
adolescente já́ esteve acolhido anteriormente;
II – configuração e dinâmica familiares, relacionamentos
afetivos na família nuclear e extensa, período do ciclo de vida familiar,
dificuldades e potencialidades da família no exercício de seu papel;
III – condições socioeconômicas, acesso
informações e serviços das diversas políticas públicas;

a
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recursos,

IV – demandas específicas da criança, do adolescente e de sua
família que requeiram encaminhamentos imediatos para a rede, tais como
sofrimento psíquico, abuso ou dependência de álcool e outras drogas, bem
como potencialidades que possam ser estimuladas e desenvolvidas;
V – rede de relacionamentos sociais e vínculos institucionais da
criança, do adolescente e da família, composta por pessoas significativas na
comunidade, colegas, grupos de pertencimento, atividades coletivas que
frequentam na comunidade, escola, instituições religiosas, entre outras;
VI – violência e outras formas de violação de direitos presentes
na família, seus significados e possível intergeracionalidade;
VII – significado do afastamento do convívio e do serviço de
acolhimento para a criança, o adolescente e a família.
Art. 53. O Plano de Atendimento Individual e Familiar orienta
a definição de estratégias de atuação para a superação dos motivos que
levaram ao acolhimento, incluindo o fortalecimento dos recursos e das
potencialidades da família nuclear ou extensa da criança, do adolescente, da
comunidade e da rede local, a fim de possibilitar o desenvolvimento de um
trabalho que possa conduzir a soluções de caráter mais definitivo, como a
reintegração familiar, a colocação sob cuidados de pessoa significativa da
comunidade ou, quando essa se mostrar a alternativa que melhor atenda ao
superior interesse da criança e do adolescente, o encaminhamento para
adoção.
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Parágrafo único. Quando se tratar de adolescente com idade
igual ou superior a dezesseis anos com remotas perspectivas de colocação
em família substituta, devem ser viabilizadas ações destinadas à preparação
para a vida autônoma, incluindo o encaminhamento para ingresso em cursos
profissionalizantes ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), pelo Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte (SENAT),
pelo Serviço Social da Indústria (SESI), pelo Serviço Social do Comércio
(SESC) e pelo Serviço Social do Transporte (SEST).
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Art. 54. O Plano de Atendimento Individual e Familiar orienta
as intervenções a serem desenvolvidas para o acompanhamento de cada caso,
devendo incluir, dentre outras, estratégias para:
I – desenvolvimento saudável da criança e do adolescente
durante o período de acolhimento, com a adoção rápida das seguintes
providências:
a) encaminhamentos para serviços de saúde, educação,
assistência social, esporte, cultura, entre outros;
b) realização de atividades para o desenvolvimento da
autonomia;
c) acompanhamento da situação escolar;
d) preservação e fortalecimento da convivência comunitária e
das redes sociais de apoio;
e) construção de projetos de vida;
f) relacionamentos e interação no acolhimento
acolhedores, educadores, cuidadores, demais profissionais e colegas;

com

g) preparação para ingresso no mundo do trabalho.
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II – investimento nas possibilidades de reintegração familiar,
com a adoção, no mínimo, das seguintes providências:
a) fortalecimento dos vínculos familiares e das redes sociais de
apoio;
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b) acompanhamento da família, em parceria com a rede, visando
à superação dos motivos que levaram ao acolhimento;
c) potencialização de sua capacidade para o desempenho do
papel de cuidado e proteção;
d) gradativa participação nas atividades que envolvam a criança
e o adolescente;
e) nos casos de crianças e adolescentes em processo de saída da
rua, deve-se, ainda, buscar a identificação dos familiares, dos motivos que
conduziram à situação de rua e existência de motivação e de possibilidade
para a retomada da convivência familiar.
III – investimento nos vínculos afetivos com a família extensa e
de pessoas significativas da comunidade;
IV – fortalecimento das vinculações afetivas e do papel na vida
da criança e do adolescente;
V – apoio aos cuidados com a criança ou adolescente no caso
de reintegração familiar ou até́ mesmo responsabilização por seu
acolhimento;
VI – encaminhamento para adoção, quando esgotadas as
possibilidades de retorno ao convívio familiar em articulação com o Poder
Judiciário e o Ministério Público para viabilizar, nesses casos, o devido
cadastramento.
Art. 55. A elaboração do Plano de Atendimento Individual e
Familiar deve envolver uma escuta qualificada da criança, do adolescente e
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de sua família, bem como de pessoas que sejam significativas em seu
convívio, de modo a compreender a dinâmica familiar e as suas relações
socialmente estabelecidas.
Parágrafo único. Devem ser ouvidos, também, outros
profissionais que estejam atendendo ou que tenham atendido a criança, o
adolescente ou a família, como nos casos de acompanhamento por
profissionais de saúde mental, demais serviços da rede socioassistencial e da
escola, entre outros.
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Art. 56. O Plano de Atendimento Individual e Familiar deve ser
encaminhado para conhecimento do Sistema de Justiça e do Conselho
Tutelar, em prazo previamente acordado, devendo esses órgãos acompanhar
as intervenções realizadas com a família, sendo acionados quando necessária
a aplicação de outras medidas protetivas para assegurar o acesso da criança,
do adolescente ou da família aos serviços disponíveis na rede.
Art. 57. O desenvolvimento das ações do Planos de
Atendimento Individual e Familiar deve ser realizado de modo articulado
com os demais órgãos e entidades que estejam acompanhando a família, a
criança ou o adolescente, tais como escola, Unidade Básica de Saúde,
Estratégia de Saúde da Família, assistência social e programas de geração de
trabalho e renda, a fim de que o trabalho conduza, no menor tempo
necessário, a uma resposta definitiva para a criança e o adolescente, que não
seja revitimizadora ou precipitada.
§ 1o Para o desenvolvimento das ações do Planos de
Atendimento Individual e Familiar deverão ser realizadas reuniões
periódicas para estudo de cada caso pelos profissionais envolvidos, para
acompanhamento da evolução do atendimento, verificação do alcance dos
objetivos acordados, avaliação da necessidade de revisão do próprio Planos
de Atendimento Individual e Familiar e elaboração de estratégias de ação
que possam responder às novas situações surgidas durante o atendimento.
§ 2o As conclusões resultantes desses encontros servirão,
também, de subsídio para a elaboração de relatórios semestrais a serem
enviados à autoridade judiciária e ao Ministério Público.
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Art. 58. O Plano de Atendimento Individual e Familiar deve
enfatizar a construção de estratégias para o atendimento, de modo a não
transformá-lo em mera formalidade.
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Parágrafo único.O Plano de Atendimento Individual e
Familiar, apesar de norteador da ação, deve ser dinâmico e aberto a
mudanças, reformulações e aprimoramento, baseado nas intervenções
realizadas e em nos resultados obtidos.
Seção III
Do Acompanhamento da Família de Origem
Art. 59. O acompanhamento da situação familiar deve ser
iniciado imediatamente após o acolhimento, considerando que, com o passar
do tempo, tanto as possibilidades de reintegração familiar, quanto de adoção
podem tornar-se mais difíceis.
Art. 60. Os órgãos assistenciais devem dar início
acompanhamento da situação familiar imediatamente após a chegada
criança ou adolescente ao abrigo, a fim de que a equipe técnica possa,
menor tempo possível avaliar a adequação da medida protetiva
acolhimento.

ao
da
no
de

Parágrafo único. Caso conclua que a manutenção do
afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar não é
necessária, a equipe técnica responsável pelo acompanhamento deve
proceder aos encaminhamentos destinados a viabilizar sua imediata
reintegração, devendo a família ser informada do seu direito de questionar o
afastamento e requerer, junto à Justiça, por intermédio de advogado nomeado
ou de Defensor Público, a reintegração da criança ou do adolescente.
Art. 61. Nos serviços nos quais haja crianças e adolescentes já́
acolhidos, cuja situação familiar não esteja sendo acompanhada, a equipe
técnica deve, também, iniciar esses acompanhamentos, buscando soluções
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que contribuam para assegurar a excepcionalidade e a provisoriedade do
acolhimento.
§ 1º O acompanhamento da situação familiar, nessas situações,
é fundamental para a identificação:

SF/18260.07951-03
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I – de criança ou adolescente que permaneça acolhido
unicamente pela situação de pobreza de suas famílias, exigindo estratégias
para seu retorno ao convívio familiar;
II – de criança ou adolescente, ou membros da família, com
direito, mas sem acesso ao BPC, devendo-se proceder ao encaminhamento
para o órgão gestor responsável para seu cadastramento no benefício;
III – de criança ou adolescente sem possibilidades de
reintegração ao convívio familiar em família nuclear ou extensa, exigindo
imediatos encaminhamentos para o Sistema de Justiça para a destituição do
poder familiar e o cadastramento para adoção.
§ 2o A intervenção profissional, na etapa inicial do
acompanhamento, deve proporcionar, de modo construtivo, a
conscientização por parte da família de origem dos motivos que levaram ao
afastamento da criança ou do adolescente e das consequências dele
decorrentes.
§ 3o A equipe técnica do serviço de acolhimento deve, ainda,
acompanhar o trabalho desenvolvido com a família na rede local, mantendoa informada, inclusive a respeito de possíveis decisões por parte da Justiça.
Art. 62. Devem ser firmados acordos entre o serviço de
acolhimento, a equipe de supervisão e apoio aos serviços de acolhimento, a
equipe técnica do Poder Judiciário e os demais serviços da rede das diversas
políticas públicas, incluindo os não-governamentais, a fim de promover a
articulação das ações de acompanhamento à família, além de reuniões
periódicas para discussão e acompanhamento dos casos.
Art. 63. Durante o período de acolhimento, o serviço deverá
encaminhar relatórios para a Justiça da Infância e da Juventude, com
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periodicidade mínima semestral, de modo a subsidiar o acompanhamento da
situação jurídico-familiar de cada criança ou adolescente.
Art. 64. O regulamento definirá as técnicas a serem utilizadas
no acompanhamento às famílias, que podem incluir:
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I – estudo de caso: reflexão coletiva, a partir das informações
disponíveis sobre a família, com a inclusão dos resultados das intervenções
realizadas, de que participem os profissionais do serviço de acolhimento, a
equipe de supervisão do órgão gestor, a Justiça da Infância e da Juventude e
e outros serviços da rede que acompanhem a família;
II – entrevista individual e familiar: estratégia que permite
avaliar a expectativa da família quanto à reintegração familiar e elaborar
conjuntamente o Plano de Atendimento Individual e Familiar, podendo esse
instrumento ser utilizado para abordar outras questões específicas, para
aprofundar o conhecimento sobre a família e para fortalecer a relação de
confiança com o serviço;
III – grupo com famílias: encontros destinados a favorecer a
comunicação com a família, a troca de experiências entre famílias e a
aprendizagem e o apoio mútuos, possibilitando a reflexão sobre as relações
familiares e responsabilidades da família na garantia dos direitos de seus
membros e sobre os aspectos concernentes ao acolhimento;
IV – visita domiciliar: recurso voltado para o conhecimento
sobre o contexto e a dinâmica familiar e identificação de demandas,
necessidades, vulnerabilidades e riscos, referenciada no princípio do respeito
à privacidade, possibilitando uma aproximação com a família e a construção
de um vínculo de confiança, necessário para o desenvolvimento do trabalho;
V – orientação individual, grupal e familiar: intervenções com
o objetivo de informar, esclarecer e orientar pais e responsáveis sobre
diversos aspectos, como a medida de proteção aplicada e os procedimentos
dela decorrentes;
VI – encaminhamento e acompanhamento de integrantes da família à rede
de apoio local, de acordo com demandas identificadas, para tratamentos e
Página 22 de 51

Parte integrante do Avulso do PLS nº 439 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

967

serviços, tais como: psicoterapia, tratamento de uso, abuso ou dependência
de álcool e outras drogas, outros tratamentos na área de saúde, além de ações
voltado à geração de trabalho e renda e educação de jovens e adultos.
Art. 65. O acompanhamento familiar deve buscar atingir as
seguintes metas:
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I – a acolhida da família, a compreensão de sua dinâmica de
funcionamento, valores e cultura;
II – a conscientização, por parte da família, de sua importância
para a criança e o adolescente e das decisões definitivas que podem vir a ser
tomadas por parte da Justiça, baseadas no fato de a criança e o adolescente
serem sujeitos de direitos;
III – a compreensão das estratégias de sobrevivência adotadas
pela família e das dificuldades encontradas para prestar cuidados à criança e
ao adolescente e para ter acesso às políticas públicas;
IV – a reflexão por parte da família acerca de suas
responsabilidades, de sua dinâmica de relacionamento intrafamiliar e de
padrões de relacionamentos que violem direitos;
V – o desenvolvimento de novas formas para a resolução de
conflitos;
VI – o fortalecimento da autoestima e das competências da
família, de modo a estimular sua resiliência, ou seja, o aprendizado com a
experiência e a possibilidade de superação dos desafios;
VII – o fortalecimento da autonomia, tanto do ponto de vista
socioeconômico, quanto do ponto de vista emocional, para a construção de
possibilidades que viabilizem a retomada do convívio com a criança e o
adolescente;
VIII – o fortalecimento das redes de apoio da família;
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IX – o fortalecimento das alternativas destinadas à geração de
renda e à garantia de sobrevivência da família.
Art. 66. No acompanhamento às famílias, devem ser adotadas
providências que qualifiquem os profissionais para adotar postura de respeito
à diversidade, aos diferentes arranjos familiares e às mais distintas
estratégias às quais as famílias podem recorrer para lidar com situações
adversas.
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Art. 67. O acompanhamento da família deve ser sistemático
para que, em um prazo de até dois anos, seja possível viabilizar o retorno da
criança ou do adolescente ao convívio em seu próprio lar ou, na sua
impossibilidade, o encaminhamento para família substituta.
Art. 68. As decisões acerca do retorno da criança ou do
adolescente ao seu lar de origem devem ser adotadas com presteza, calcadas
em fundamentos sólidos, que busquem evitar o retorno à situação de
abrigamento.
Art. 69. Quando a reintegração familiar for considerada a
melhor medida, a preparação para o retorno deverá incluir uma crescente
participação da família na vida da criança e do adolescente, inclusive no
cumprimento das responsabilidades parentais.
Parágrafo único. Deve ser incentivada a inserção da família em
atividades que envolvam a criança e o adolescente como, por exemplo,
reuniões escolares, consultas de saúde, atividades na comunidade e na
escola.
Art. 70. A integração com familiares com os quais a criança e
o adolescente não possuam vínculo afetivo deve ser cuidadosamente
avaliada, não devendo ser conduzida meramente com base na valorização
dos laços consanguíneos.
Art. 71. Após a reintegração familiar, o período de adaptação
mútua entre criança ou adolescente e família deve ser acompanhado pelo
tempo de, no mínimo, seis meses, após o qual deverá avaliar-se a necessidade
de sua continuidade.
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Art. 72. A reintegração familiar ser realizada com
acompanhamento psicossocial para auxiliar a família, a criança e o
adolescente a construírem novas possibilidades para estarem juntos, apesar
da separação vivida.
Parágrafo único. A definição quanto ao órgão responsável pelo
acompanhamento no período da reintegração familiar deverá ser objeto de
acordo formal entre as instituições de acolhimento, o órgão gestor da
assistência social e a Justiça da Infância e da Juventude.
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Art. 73. Nos casos em que forem esgotadas as possibilidades de
reintegração à familia nuclear ou extensa, a equipe técnica do serviço de
acolhimento deverá elaborar e enviar à autoridade judiciária relatório
circunstanciado onde sejam relatadas a situação familiar da criança ou
adolescente, as intervenções realizadas com vistas à reintegração familiar e
os resultados obtidos, sugerindo a destituição do poder familiar e a inserção
da criança ou adolescente no cadastro para adoção.
Art. 74. Nos casos de encaminhamento para adoção, deve ser
realizado um planejamento por parte da equipe do serviço de acolhimento,
da Justiça da Infância e da Juventude e, onde houver, do Grupo de Apoio à
Adoção, com vistas à preparação prévia de todos os envolvidos e a
aproximação gradativa entre os adotantes e a criança ou o adolescente.
Art. 75. Na decisão de encaminhamento para família substituta,
constitui papel, ainda, a ser desenvolvido em parceria entre o serviço de
acolhimento, Poder Judiciário e grupos de apoio à adoção, a busca ativa de
famílias para aquelas crianças e adolescentes com histórico de difícil adoção.
Art. 76. O órgão gestor da assistência social, o Poder Judiciário
e o Ministério Público estabelecerão, segundo regulamento, e de forma
pactuada com os demais operadores da rede de acolhimento, fluxos, prazos
e procedimentos que viabilizem no menor tempo possível, tão logo haja
recomendação técnica, a reintegração familiar ou, na sua impossibilidade, o
encaminhamento para família substituta.
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Seção IV
Da Articulação Intersetorial
Art. 77. A articulação intersetorial tem como finalidade a
atuação conjunta dos órgãos responsáveis pelo bem-estar de crianças e
adolescentes, primando para que, durante os trabalhos desenvolvidos, seja
evitada a incompletude institucional, garantida a complementariedade entre
as áreas de atuação e afastadas as sobreposições de tarefas.
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Art. 78. O regulamento definirá as ações destinadas a garantir
o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégias de intervenção,
com a definição do papel de cada instância que compõe a rede de serviços
local e o sistema de garantia de direitos, na busca de um objetivo comum.
Subseção I
Da Articulação no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
Art. 79. A garantia de um atendimento de qualidade às crianças
e aos adolescentes acolhidos e às suas famílias deve ser propiciada pela
inserção dos usuários nos serviços, programas e ações que integram o
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em especial àqueles que se
fizerem necessários ao atendimento às demandas específicas de cada caso,
favorecendo a integração comunitária e social dos usuários.
Art. 80. O regulamento definirá as ações específicas a serem
adotadas pelo SUAS e seus equipamentos, adotando, no mínimo, as
seguintes recomendações:
I – Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): sempre
que se identificar a necessidade de ações de proteção social básica para
criança e adolescente atendido em serviços de acolhimento ou para suas
famílias, deverá ser articulada sua inclusão em tais atividades por meio da
equipe do CRAS do local de moradia da família;
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II – O CRAS de referência do local de moradia da família deverá
ser acionado para participar do processo de reintegração familiar de crianças
e adolescentes atendidas em serviços de acolhimento;
III – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS): nos municípios que possuam CREAS e naqueles atendidos por
CREAS regionais, quando o motivo do afastamento do convívio familiar
envolver violência intrafamiliar, de natureza física ou psicológica ou
mediante negligencia grave, exploração sexual ou outras situações de
violação de direitos que estejam sob o escopo de ação dos serviços
desenvolvidos no CREAS, as crianças e adolescentes acolhidos e seus
familiares devem ser inseridos em seus serviços;
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IV – Equipe de Supervisão e Apoio aos Serviços de
Acolhimento: em municípios de médio e grande porte e nos demais, quando
a demanda justificar, o órgão gestor da assistência social deverá manter
equipe profissional especializada de referência, para supervisão e apoio aos
serviços de acolhimento, com as seguintes atribuições mínimas:
a) mapear a rede existente e fortalecer a articulação dos serviços
de acolhimento com os demais serviços da rede socioassistencial, das
demais políticas públicas e do sistema de garantia de direitos;
b) monitorar as vagas na rede de acolhimento, indicando o
serviço que melhor atenda às necessidades específicas de cada caso
encaminhado;
c) prestar supervisão e suporte técnico aos serviços de
acolhimento;
d) apoiar as equipes técnicas dos serviços de acolhimento no
acompanhamento psicossocial das famílias de origem das crianças e
adolescentes acolhidos;
e) efetivar os encaminhamentos necessários, em articulação
com os demais serviços da rede socioassistencial, das demais políticas
públicas e do sistema de garantia de direitos, monitorando, posteriormente,
seus desdobramentos;
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f) monitorar a situação de crianças e adolescentes que estejam
em serviços de acolhimento no município, e de suas famílias, organizando,
inclusive, cadastro permanentemente atualizado contendo o registro de
todas as crianças e adolescentes atendidos nesses serviços.
Subseção II
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Da Articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS)
Art. 81. O atendimento humanizado de crianças e adolescentes
em serviços de acolhimento deve ser prestado por meio de estreita
articulação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o SUAS, efetivada,
conforme o regulamento, em estratégias conjuntas e protocolos de atenção
integral à saúde de crianças e adolescentes, bem como de seus familiares.
Art. 82. As ações de promoção da saúde, educativas e de
prevenção de agravos devem ser articuladas com a rede de atenção básica e
primária, composta por unidades de saúde da família e postos de saúde.
Parágrafo único. Caso haja necessidade, a equipe desses
serviços fará, também, encaminhamento para unidades de atenção
especializada capacitadas para atender situações que demandem esse tipo de
atenção, como as de adolescentes grávidas e de crianças e adolescentes com
deficiência, com distúrbios de crescimento ou com doenças
infectocontagiosas ou imunodepressoras, entre outras.
Art. 83. Nos casos de crianças e adolescentes com transtornos
mentais ou que apresentam problemas devido ao uso abusivo ou dependência
de álcool e outras drogas, deve ser acionada a rede de saúde mental, por meio
das ações de saúde mental na atenção básica, do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), ou, onde houver, o Centro de Atenção Psicossocial
Infanto-juvenil (CAPSI), especializado no atendimento de crianças e
adolescentes com transtornos mentais graves.
Art. 84. Na articulação com o órgão gestor da saúde, devem
ainda estar previstas, nos termos do regulamento, ações de capacitação e
acompanhamento dos educadores e cuidadores, além de profissionais dos
serviços de acolhimento, bem como das famílias acolhedoras.
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Parágrafo único. É assegurado à criança e ao adolescente com
deficiência ou necessidades específicas de saúde, acolhidos no serviço de
abrigamento, reintegrados à família de origem ou encaminhados a família
substituta, o acesso a tratamentos, medicamentos, ajudas técnicas, serviços
especializados e equipamentos de saúde, bem como o apoio necessário à
família para o atendimento a suas necessidades específicas.
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Subseção III
Da Articulação com o Sistema Educacional
Art. 85. Os serviços de acolhimento devem articular-se com o
sistema educacional por meio da elaboração conjunta de protocolo de ação
entre o órgão gestor da assistência social e da educação, garantindo a
permanente comunicação entre os serviços, e o acesso das crianças, dos
adolescentes acolhidos e de seus familiares à rede de local de educação.
Art. 86 Os serviços de acolhimento devem manter canais de
comunicação permanentes com as escolas onde estejam matriculadas as
crianças e os adolescentes acolhidos, de modo a possibilitar o
acompanhamento de seu desempenho escolar.
Parágrafo único. Deve-se favorecer, ainda, o envolvimento da
família de origem ou extensa no acompanhamento escolar das crianças e dos
adolescentes acolhidos, incentivando, inclusive, sua participação ativa nas
reuniões e nas atividades escolares.
Art. 87. Sempre que possível, a criança ou o adolescente deve
ser mantido na mesma escola em que se encontrava matriculada antes da
aplicação da medida protetiva, de modo a evitar prejuízos acadêmicos,
rompimentos desnecessários de vínculos de amizade e de pertencimento e
modificações radicais em sua rotina.
Parágrafo único. Constituem exceções a tal recomendação as
situações com determinação judicial em contrário, interesse familiar ou
recomendação técnica de mudança de escola por questões relativas à
preservação da segurança da criança ou do adolescente.
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Art. 88. A articulação com o sistema educacional deve incluir
ações de conscientização e sensibilização de professores e demais
profissionais da escola, de modo a permitir sua atuação como agentes
facilitadores da integração das crianças e dos adolescentes no ambiente
escolar, com o objetivo de evitar ou de superar possíveis situações de
preconceito ou de discriminação.
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Art. 89. Devem ser desenvolvidas ações que permitam a
articulação com outras políticas sociais, como equipamentos comunitários,
organizações não-governamentais e serviços públicos responsáveis pela
execução de programas, projetos, serviços e ações nas áreas de cultura,
esporte, lazer, geração de trabalho e renda, habitação, transporte e
capacitação profissional, com a garantia de acesso de crianças e adolescentes
acolhidos e de suas famílias.
Parágrafo único. Sempre que possível, a inserção de crianças e
de adolescentes será feita em atividades localizadas nas proximidades de sua
comunidade de origem, a fim de fortalecer sua inserção comunitária.
Art. 90. Devem atuar de maneira articulada, ainda, os Serviços
de Acolhimento, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e os
órgãos a seguir mencionados, a fim de facilitar a comunicação, o
planejamento e o desenvolvimento de ações coordenadas:
I – o sistema de Justiça, representado pelo Poder Judiciário, pelo
Ministério Público e pela Defensoria Pública, deve dar, entre outros, apoio
na implementação do Plano de Atendimento Individual e Familiar, por meio:
a) da aplicação de outras medidas protetivas quando necessário;
b) do acompanhamento do processo de reintegração familiar;
c) da investigação e responsabilização dos agressores nos casos
de violência contra a criança ou adolescente;
d) da investigação de paternidade e pensão alimentícia, quando
for o caso;
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e) da destituição do poder familiar e cadastramento de crianças
e adolescentes para adoção, nos casos em que não for possível a
reintegração familiar;
f) da preparação de todos os envolvidos para colocação em
família substituta e deferimento da guarda, tutela ou adoção;
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g) da fiscalização do atendimento prestado nos serviços de
acolhimento;
h) do acesso gratuito a serviços advocatícios para defesa de
direitos.
II – o Conselho Tutelar deve dar apoio, entre outros, na
implementação:
a) do Plano de Atendimento Individual e Familiar;
b) de acompanhamento da situação familiar de crianças e
adolescentes acolhidos;
c) da aplicação de outras medidas protetivas, quando necessário;
d) da reintegração familiar.
III – órgãos de segurança pública devem dar apoio, entre outros,
por meio de:
a) investigação e responsabilização nos casos de violência
contra criança ou adolescente;
b) localização de familiares;
c) acompanhamento da situação de pais ou responsáveis que
estejam no sistema prisional, inclusive para viabilizar a manutenção de seu
contato com as crianças e adolescentes acolhidos.
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IV – os Conselhos de Direitos devem dar apoio, entre outros,
por meio de:
a) elaboração, aprovação e acompanhamento das ações do Plano
de Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, no âmbito nacional,
estadual e municipal;
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b) registro de entidades que executam serviços de acolhimento
conforme art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
c) sugestões de políticas de atendimento que visem aos direitos
humanos de crianças e adolescentes que se encontram nos serviços de
acolhimento.
Seção V
Do Projeto Político-Pedagógico
Art. 91. Os serviços de Acolhimento deverão elaborar um
Projeto Político-Pedagógico (PPP), que será revisto anualmente, destinado a
orientar a proposta de funcionamento do serviço como um todo, tanto no que
se refere ao seu funcionamento interno, quanto seu relacionamento com a
rede local, as famílias e a comunidade.
Parágrafo único. A elaboração do PPP é uma tarefa que deve
ser realizada coletivamente, de modo a envolver toda a equipe do serviço, as
crianças, os adolescentes e suas famílias.
Art. 92. O Projeto Político-Pedagógico contemplará, no
mínimo, os seguintes elementos:
I – apresentação, contendo histórico, composição da diretoria,
as principais mudanças e melhorias realizadas, em especial se sua instalação
for anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente;
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II –valores que permeiam o trabalho e ação de todos os que
trabalham no serviço de acolhimento;
III – justificativa, com a razão de ser do serviço de acolhimento
dentro do contexto social;
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IV – objetivos do serviço de acolhimento;
V – organização do serviço de acolhimento, tais como espaço
físico, atividades, responsabilidades, entre outros;
VI – organograma e quadro de pessoal, com informações sobre
recursos humanos, cargos, funções, turnos, funcionários, competências e
habilidades necessárias para o exercício da função, formas de contratação,
estratégias para capacitação;
VII – atividades psicossociais a serem realizadas com as
crianças e os adolescentes, com o objetivo de trabalhar questões pedagógicas
complementares, autoestima, resiliência, autonomia, e com as famílias de
origem, visando à preservação e ao fortalecimento de vínculos e à
reintegração familiar;
VIII – fluxo de atendimento e articulação com outros serviços
que compõem o sistema de garantia de direitos;
IX – fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e
do jovem e preparação para desligamento do serviço;
X – monitoramento e aferição do atendimento, mediante o
desenvolvimento e a aplicação de métodos de monitoramento e de avaliação
do serviço, de que participem funcionários, voluntários, famílias e atendidos
durante o acolhimento e após o desligamento;
XI – regras de convivência, inclusive direitos, deveres e
sanções.
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Seção VI
Da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente
Art. 93. Todos os profissionais que interagem com crianças e
adolescentes em serviços de acolhimento desempenham o papel de educador,
o que impõe a necessidade de seleção, capacitação e acompanhamento,
sobretudo daqueles que atuam no cuidado direto e cotidiano de crianças e
adolescentes acolhidos.
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Art. 94. Considerando a importância da atuação desses
profissionais e de seu papel crucial na qualidade do serviço de acolhimento,
recomenda-se que sua seleção preveja, no mínimo:
I – ampla divulgação do processo seletivo, com informações
precisas sobre o serviço, perfil dos usuários, atribuições e exigências do
cargo a ser ocupado, salário e carga horária, entre outros;
II – processo seletivo, com atenção na exigência da formação
mínima para cada função e na experiência profissional.
III – avaliação de documentação mínima a ser exigida:
a) documentos pessoais;
b) certidão negativa de antecedentes criminais;
c) atestado de saúde física e mental;
IV – avaliação psicológica e social: análise da vida pregressa,
entrevista individual e atividade de grupo.
§ 1º Constituem características desejáveis aos candidatos, entre
outras:
I – motivação para a função;
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II – aptidão para o cuidado com crianças e adolescentes;
III – capacidade de lidar com frustração e separação;
IV – habilidade para trabalhar em grupo;
V – disponibilidade afetiva;
VI – empatia;
VII – capacidade de lidar com conflitos;
VIII – criatividade;
IX – flexibilidade;
X – tolerância;
XI – proatividade;
XII – capacidade de escuta;
XIII – estabilidade emocional.
§ 2º Para o candidato a coordenador, é ainda desejável possuir
capacidade de liderança e de gestão de equipes.
§ 3º No caso do candidato a coordenador, da equipe técnica e
do educador/cuidador, constituem habilidades, formação e conhecimentos
técnicos desejáveis:
I – do candidato a coordenador: gestão, trabalho em rede,
trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco, formação
superior, conhecimentos sobre seleção e desenvolvimento de recursos
humanos, conhecimento aprofundado do Estatuto da Criança e do
Adolescente, SUAS e sistema de Justiça.
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II – de candidato a membro da equipe técnica: ensino médio
completo, conhecimento sobre enfrentamento da violência e exclusão social
de crianças e adolescentes em situação de risco; atuação em casos de
separações de vínculos familiares, dependência química, desenvolvimento
infanto-juvenil; seleção e desenvolvimento de recursos humanos;
atendimento a criança, adolescente e família; atendimento em grupo;
trabalho em rede; acesso a serviços, programas e benefícios; Estatuto da
Criança e do Adolescente; SUAS; e sistema de Justiça.
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III – de candidato a educador/cuidador: perícia em lidar com
crianças e adolescentes; noções sobre desenvolvimento infanto-juvenil;
noções sobre Estatuto da Criança e do Adolescente; SUAS; e sistema de
Justiça.
Subseção I
Da Capacitação
Art. 95. O regulamento deve estabelecer os parâmetros para a
capacitação inicial de qualidade e prever formação continuada dos
profissionais que atuam no acolhimento, especialmente aqueles que têm
contato direto com crianças e adolescentes e suas famílias, os quais devem
conter, no mínimo:
I – módulo de capacitação introdutória, com o objetivo de
inserir o profissional no serviço e na equipe já́ existente, permitindo ainda
que acompanhe, como observador, os diferentes momentos da rotina e a
possibilidade de posterior discussão sobre as observações realizadas;
II – módulo de capacitação prática, com as diretrizes para o
acompanhamento da rotina da instituição pelos profissionais, com o objetivo
de apropriação gradativa das funções a serem por eles desempenhadas.
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Da Formação Continuada
Art. 96. É fundamental o acompanhamento sistemático do
profissional que atua no acolhimento de crianças e adolescentes, a fim de que
se capacite para atuar com resolutividade, rapidez e mobilidade, devendo sua
formação prever, no mínimo:
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Subseção II

I – reuniões periódicas de equipe para discussão e fechamento
de casos; reavaliação de planos de atendimento individual e familiar,
construção de consensos, revisão e melhoria da metodologia;
II – formação continuada sobre temas recorrentes do cotidiano,
assim como sobre temas já́ trabalhados na fase de capacitação inicial,
orientada pelas necessidades institucionais promovida pela própria
instituição ou cursos externos;
III – estudos de caso;
IV – supervisão institucional com profissional externo;
V – encontros diários dos profissionais dos diferentes turnos
para troca de informações;
VI – grupo de escuta mútua;
VII – espaço de escuta individual;
VIII – avaliação, orientação e apoio periódicos pela equipe
técnica.
CAPÍTULO IV
Seção I
Dos Parâmetros de Funcionamento
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Art. 97. A organização dos serviços de acolhimento para
crianças e adolescentes atenderá aos parâmetros estabelecidos em
regulamento, que deve se coadunar com os preceitos desta Política, com o
Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Política Nacional de
Assistência Social.
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Parágrafo único. Tais parâmetros devem ser ajustados à
realidade e cultura local, sem, todavia, acarretar perda da qualidade dos
serviços de acolhimento já́ prestados.
Art. 98. Os parâmetros do regulamento conterão a definição
detalhada do tipo de acolhimento, especificação do seu público-alvo,
orientações sobre seu aspecto físico e sobre seus recursos humanos.
Art. 99. Os tipos de acolhimento ficam definidos, de maneira
geral, como:
I – abrigo institucional: serviço que oferece acolhimento
provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por
meio de medida protetiva de abrigo, em função de abandono ou cujas
famílias ou responsáveis se encontrem temporariamente impossibilitados de
cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno
ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade,
encaminhamento para família substituta, organizado nos seguintes
parâmetros mínimos:
a) possuir aspecto semelhante ao de uma residência e estar
inserido na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo ambiente
acolhedor e condições institucionais para o atendimento com dignidade;
b) ofertar atendimento personalizado e em pequenos grupos;
c) favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e
adolescentes atendidos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços
disponíveis na comunidade local.
II – Casa-Lar: serviço que visa estimular o desenvolvimento de
relações mais próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de
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autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade, organizado
sob os seguintes parâmetros mínimos:
a) ser dirigido a um grupo de crianças e adolescentes afastados
do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo, em função de
abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja
viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua
impossibilidade, encaminhamento para família substituta;
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b) ser oferecido em unidades residenciais, nas quais pelo menos
uma pessoa ou casal trabalhe como educador ou cuidador residente em uma
casa que não seja a sua;
c) possuir estrutura de uma residência familiar, receber
supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o
padrão socioeconômico da comunidade onde estiverem inseridas;
d) ambientar-se nas proximidades de uma rotina familiar;
e) proporcionar vínculo estável entre o educador ou cuidador
residente e as crianças e os adolescentes atendidos;
f) favorecer o convívio familiar e comunitário às crianças e aos
adolescentes;
g) proporcionar a utilização dos equipamentos e serviços
disponíveis na comunidade local;
h) atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do
Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos
vínculos familiares e sociais;
i) oferecer oportunidades para a reinserção na família de origem
ou substituta.
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III – Família Acolhedora: serviço que organiza o acolhimento,
em residências de famílias cadastradas, de crianças e adolescentes afastados
do convívio familiar por meio de medida protetiva, em função de abandono
ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja
viabilizado o retorno ao convívio da família de origem ou, na sua
impossibilidade, o encaminhamento para adoção, organizado sob o
parâmetro mínimo destinado a propiciar o atendimento em ambiente
familiar, com a garantia de atenção individualizada e convivência
comunitária, a fim de permitir a continuidade da socialização da criança ou
do adolescente.
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IV – República: serviço de acolhimento destinado a oferecer
apoio e moradia subsidiada a grupos de até 6 (seis) jovens em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos
ou extremamente fragilizados, em processo de desligamento de instituições
de acolhimento, sem possibilidade de retorno à família de origem ou de
colocação em família substituta e que não possuam meios para
autossustentação, organizado sob os seguintes parâmetros:
a) estruturar-se nos moldes de uma residência familiar,
mediante supervisão técnica, e localizar-se em áreas residenciais da cidade,
de acordo com o padrão socioeconômico da comunidade onde estiver
inserida, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista
socioeconômico, da comunidade de origem dos usuários;
b) oferecer atendimento durante o processo de construção de
autonomia pessoal e possibilitar o desenvolvimento de autogestão,
autossustentação e independência, com tempo de permanência limitado a ser
reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em
conjunto com o profissional de referência;
c) prestar apoio técnico, também, na organização de espaços de
escuta e construção de soluções coletivas por parte dos jovens para as
questões que lhes são próprias, na construção de projetos de vida, no
incentivo ao estabelecimento de vínculos comunitários fortes e na
participação nas instâncias de controle social e no âmbito da participação
social.
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§ 1º A equipe técnica do abrigo institucional, da casa-lar e da
família acolhedora será composta, por, no mínimo, coordenador, educador
ou cuidador e auxiliar de educador ou cuidador, todos com comprovado nível
educacional adequado para a realização de suas atividades, sendo que, do
coordenador, será exigido diploma de nível superior e, dos demais, pelo
menos nível médio e capacitação específica.

SF/18260.07951-03

40

§ 2º Os profissionais que prestam serviço nas repúblicas serão
selecionados entre aqueles com nível superior e capacitação específica.
§ 3º A república contará com supervisão técnico-profissional
para a gestão coletiva da moradia, de que constem regras de convívio,
atividades domésticas cotidianas, gerenciamento de despesas, além de outras
formas de controle, com orientação e encaminhamento para os demais
serviços, programas ou benefícios da rede socioassistencial e das demais
políticas públicas, em especial para programas de profissionalização, de
inserção no mercado de trabalho, de habitação e de inclusão produtiva.
CAPÍTULO V
ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS
DE MORTE
Art. 100. Excepcionalmente, poderá ser necessária e
justificável a regionalização do atendimento nos serviços de acolhimento de
crianças e adolescentes afastados do convívio familiar ou de repúblicas para
jovens, tanto no caso de municípios de pequeno porte, cuja demanda e
condições de gestão dificultem a implementação de serviços locais, quanto
no caso do atendimento a crianças e adolescentes ameaçados de morte,
situação na qual o atendimento em serviço de acolhimento localizado
próximo ao contexto familiar e comunitário de origem represente risco à
segurança da criança ou do adolescente ameaçado.
Art. 101. A regulamentação deverá detalhar os parâmetros para
a instalação de serviços de acolhimento de crianças e adolescentes
ameaçados de morte para municípios de pequeno porte, considerando a
viabilidade, inclusive, de compartilhamento de equipes.
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Art. 102. Nos casos de crianças e adolescentes ameaçados de
morte, é preciso considerar que a proximidade do serviço de acolhimento
com a comunidade de origem, a manutenção das atividades rotineiramente
desenvolvidas e o convívio com sua rede social local, parâmetros esses que
devem orientar os serviços de acolhimento em geral, não sejam
aconselháveis, por colocarem em risco a segurança da criança ou do
adolescente ameaçado, podendo, inclusive, representar risco para as demais
crianças e adolescentes atendidos no mesmo serviço.
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Art. 103. A regulamentação deve atender a estratégias mínimas
de acolhimento de crianças e adolescentes ameaçados de morte.
Art. 104. Nas localidades onde houver número significativo de
crianças e adolescentes ameaçados de morte, poderão ser organizados
abrigos regionais ou estaduais destinados especificamente a sua segurança.
§ 1º Os abrigos a que se refere o caput, em decorrência de
ameaças vividas pelas crianças e adolescentes atendidos, devem ser
implementados em locais que garantam o sigilo quanto à sua existência,
condição indispensável à proteção dos acolhidos.
§ 2º A organização dos abrigos deverá considerar os parâmetros
referentes a recursos humanos e infraestrutura física definidos em
regulamento, devendo ser avaliada, ainda, de acordo com a realidade local,
a necessidade de disponibilização de profissional especifico que possa se
responsabilizar por uma articulação mais próxima do serviço com o sistema
de Justiça, com o sistema de segurança pública e com programas de proteção
aos quais as crianças e adolescentes atendidos estejam vinculados.
§ 3º Devido às peculiaridades da situação, recomenda-se o
atendimento de crianças e adolescentes ameaçados de morte em serviços
regionalizados, organizados especificamente para essa finalidade e
aparelhados em condições de garantir-lhes proteção.
§ 4º Em localidades onde o número de casos de crianças ou de
adolescentes ameaçados de morte que necessitem de acolhimento não
justifique a implementação de serviços estaduais ou regionais, podem ser
firmados acordos formais entre municípios de diferentes regiões, a fim de
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viabilizar a transferência da criança ou do adolescente ameaçado para outro
município, de modo a possibilitar seu acolhimento em serviços distantes de
sua comunidade de origem e, assim, facilitar a sua proteção.
§ 5º Nas situações descritas no § 4º, o serviço deve, também,
manter articulação com programas de proteção aos quais as crianças e os
adolescentes atendidos estejam vinculados, além do sistema de Justiça e do
sistema de segurança pública, de modo a propiciar condições de segurança
tanto para a criança ou o adolescente ameaçado quanto para os demais ali
acolhidos.

SF/18260.07951-03

42

Art. 105. Em todos os casos, os serviços de acolhimento que
atendam crianças e adolescentes ameaçados de morte devem atuar em
articulação com programas específicos de proteção, como o Programa de
Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte.
Art. 106. O encaminhamento da criança ou do adolescente
ameaçado de morte para o serviço de acolhimento deve ser considerado
apenas quando esgotadas alternativas que preservem seus vínculos
familiares, como, por exemplo, a mudança de contexto domiciliar ou de
cidade, acompanhado da família, de familiar ou de responsável.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 107. A situação de crianças e adolescentes já́ acolhidos
deverá ser revista, de modo a garantir que todos estejam em
acompanhamento.
Parágrafo único. Para essas situações, o Plano de Atendimento
Individual e Familiar deverá considerar os motivos do afastamento e as
intervenções realizadas até́ aquele momento, para que sejam delineadas
outras intervenções necessárias, tendo em vista o alcance de soluções em
caráter definitivo para a criança e o adolescente.
Art. 108. Substitua-se na ementa da Lei no 7.644, de 18 de
dezembro de 1987, e nos arts. 2o; 3o, caput e § 3º; 4o, caput e parágrafo único;
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5o; 6o; 7o; 8o; 9o; 10, caput e §§ 1o e 2o; 13; e parágrafo único do art. 14, a
expressão “mãe social” por “educador ou cuidador”, realizando-se as devidas
flexões de número e gênero.
Art. 109. Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e
oitenta dias de sua publicação oficial.
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JUSTIFICAÇÃO
O projeto que ora apresentamos trata da organização e da oferta
de Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no âmbito da
política de Assistência Social e nos termos preconizados pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente. Sua formulação levou em consideração diversas
discussões sobre essa temática, realizadas em diferentes fóruns – regionais,
nacionais e internacionais – cabendo destacar as Conferências Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente realizadas em 2007, e,
em especial, os encontros do Grupo de Trabalho Nacional Pró-Convivência
Familiar e Comunitária. Além disso, constituíram importantes subsídios para
a elaboração deste projeto o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa
do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária
e o Projeto de Diretrizes das Nações Unidas Sobre Emprego e Condições
Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças, além dos profícuos
debates realizados no Senado Federal acerca dos desafios da primeira
infância.
Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes
integram os Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), sejam eles de natureza público-estatal ou não-estatal, e
devem pautar-se nos pressupostos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária, da Política Nacional de
Assistência Social; da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
SUAS, da Norma Operacional Básica do SUAS e no Projeto de Diretrizes
das Nações Unidas sobre Emprego e Condições Adequadas de Cuidados
Alternativos com Crianças.
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Adaptado à realidade e cultura local, o projeto deverá nortear a
organização, no País, dos diversos serviços de acolhimento para crianças e
adolescentes e das repúblicas para jovens. Em nenhuma hipótese, todavia,
esses parâmetros deverão representar perda da qualidade dos serviços hoje
prestados nas diversas localidades, sendo permitidos arranjos distintos
quando esses representarem maior qualidade no atendimento ofertado.
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Embora a Proteção Social Especial de Alta Complexidade
contemple serviços de acolhimento que podem atender crianças e
adolescentes acompanhados de seus pais ou responsáveis, o presente projeto
se reporta exclusivamente àqueles serviços que acolhem crianças e
adolescentes que se encontram sob medida protetiva de abrigo (Art. 101 do
Estatuto da Criança e do Adolescente), ou seja, em situação de abandono ou
afastados do convívio familiar pela autoridade competente.
É importante destacar que os serviços de acolhimento para
crianças e adolescentes não devem ser confundidos com instituições
organizadas para o cuidar de adolescentes que estejam cumprindo medidas
socioeducativas de internação em estabelecimento educacional (Estatuto da
Criança e do Adolescente, art. 112), bem como em instituições destinadas à
educação infantil, regidos pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
O reconhecimento, na legislação vigente, do direito à
convivência familiar e comunitária, da excepcionalidade e provisoriedade do
afastamento do convívio familiar e dos princípios que qualificam os serviços
de abrigo está fundamentado, dentre outros aspectos, na ciência e nas
diversas investigações que mostraram que um ambiente familiar saudável é
o melhor lugar para a criança e o adolescente. Diversas pesquisas concluíram
que a retirada do convívio familiar pode ter repercussões negativas sobre o
processo de desenvolvimento da criança e do adolescente quando a inclusão
no serviço de acolhida não for de qualidade e prolongar-se para além do
necessário. Desse modo, quando o afastamento for necessário, tanto a
acolhida quanto a retomada do convívio familiar – reintegração à família de
origem ou, excepcionalmente, colocação em família substituta – devem ser
realizados segundo parâmetros que assegurem condições favoráveis ao bemestar da criança e do adolescente.
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O impacto do abandono ou da retirada do convívio familiar
pode ser minimizado se as condições de amparo no serviço de acolhimento
propiciarem experiências reparadoras à criança e ao adolescente e a retomada
do convívio familiar. Dessa forma, tais serviços não devem ser vistos como
nocivos ou prejudiciais ao bem-estar da criança e do adolescente, devendose reconhecer sua importância dos mesmos, de forma a evitar, inclusive, a
construção ou reforço de uma autoimagem negativa ou de piedade com a
criança e adolescente atendidos, por estarem sob medidas protetivas. As
orientações e parâmetros aqui apresentados têm justamente como objetivo
estabelecer orientações metodológicas e diretrizes nacionais que possam
contribuir para que o atendimento excepcional no serviço de acolhida seja
transitório, porém reparador.
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O projeto está organizado em seis capítulos que trazem desde os
princípios e objetivos da Política de Acolhimento até orientações que devem
nortear a regulamentação dos parâmetros de instalação desses órgãos
públicos vitais para a nossa infância e de nossa adolescência.
Muitas das premissas aqui estabelecidas já estão consignadas
em documento infralegais, especialmente em resoluções emanadas pelo
Conselho Nacional da Criança e do Adolescentes. O projeto reconhece essas
contribuições, e se vale delas para trazer para o âmbito federal a política de
abrigamento de crianças e adolescentes afastado de seus lares.
Sabemos que, assim, a regulamentação do setor ficará mais
robusta e os administradores públicos recebem mais que um sinal, recebem
a orientação mesma do Congresso Nacional acerca dos cuidados com nossos
meninos e meninas fragilizados pelo afastamento familiar.
Com essa proposta, esperamos estabelecer um marco
regulatório sustentável dos serviços de abrigos para crianças e adolescentes.
Para tanto, não nos desviamos da tarefa de buscar dar efetividade às
determinações constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente, e
chegamos ao ponto de desenvolver orientações metodológicas e parâmetros
de funcionamento para as instituições. Sabemos que a presença, na lei, desse
conteúdo orientará gestores e a iniciativa privada que atuam na área da
beneficência.
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A proposição, também, apresenta-se como um apelo no sentido
de que sejam de longo prazo nossas políticas para melhorar o bem-estar de
crianças e adolescentes. É preciso que essas políticas não sejam modificadas
ou esquecidas ao sabor dos ventos eleitorais. É política de Estado que precisa
ser fortalecida e consolidada.
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Muitas pessoas têm se dedicado, em sua vida cotidiana, a tornar
esse País melhor para crianças e adolescentes. O projeto é uma homenagem
a essas pessoas, um reconhecimento de seu valor e uma abertura de diálogo,
pois a matéria, como está, encontra-se pronta para receber os
aprimoramentos devidos.
Nunca é demais lembrar que, no Brasil, as origens da inclusão
crianças e adolescentes em serviços de acolhida remontam ao período
colonial. Mas foi apenas com a promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente que crianças e adolescentes passaram a ser concebidos como
sujeitos de direito, em peculiar condição de desenvolvimento e que o
encaminhamento para serviço de acolhimento passou a ser concebido como
medida protetiva, de caráter excepcional e provisório (art.101). O Estatuto
da Criança e do Adolescente assegurou, ainda, o direito de crianças e
adolescentes à convivência familiar e comunitária, com prioridade para a
família de origem e, excepcionalmente, em família substituta (art. 19).
Em conformidade com as disposições do Estatuto da Criança e
do Adolescente, deve-se recorrer ao encaminhamento da criança e do
adolescente a serviços de acolhimento apenas quando esgotados todos os
recursos para sua manutenção na família de origem, extensa ou comunidade.
A história brasileira revela, todavia, que, frente à situação de pobreza,
vulnerabilidade ou risco, a primeira resposta à qual durante muitos anos se
recorreu foi o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar.
A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente veio romper com
essa cultura, ao garantir a excepcionalidade da medida, estabelecendo, ainda,
que a situação de pobreza da família não constitui motivo suficiente para a
retirada da criança e do adolescente do convívio familiar (art. 23).
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Para garantir a excepcionalidade dessa retirada do convívio
familiar, o art.130 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que,
nos casos de violência praticada por familiar ou responsável com o qual a
criança ou adolescente resida, a autoridade judiciária poderá́ determinar o
afastamento do agressor da moradia comum. De forma a promover a
qualidade dos serviços de acolhida, o Estatuto da Criança e do Adolescente
prevê̂, ainda, ações de fiscalização e controle social, ao exigir a inscrição das
entidades que ofertam “programas de abrigo” no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (art. 90) e estabelecer princípios para
sua organização (art. 92). Do mesmo modo, como constituem serviços que
compõem a rede socioassistencial, os serviços de acolhimento devem,
também, possuir registro no Conselho Municipal de Assistência Social e
submeter-se, também, à sua fiscalização.
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A despeito dos direitos assegurados no Estatuto da Criança e do
Adolescente, o Levantamento Nacional de Abrigos para Crianças e
Adolescentes, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), em 2003, embora de data distante, ainda é a única pesquisa do
gênero, e identificou o descompasso existente entre a legislação e a realidade
dos serviços de acolhida para crianças e adolescentes no Brasil. A pesquisa
foi realizada em 584 serviços para crianças e adolescentes cofinanciados com
recursos governamentais e representou um marco na mobilização nacional
para a discussão acerca do direito de crianças e adolescentes à convivência
familiar e comunitária. Dentre outros resultados, a pesquisa do IPEA apontou
que 50,1% das crianças e dos adolescentes foram abrigados por motivos
relacionados à pobreza – 24,1% exclusivamente em função da situação de
pobreza de suas famílias; 86,7% tinham família, sendo que 58,2%
mantinham vínculos familiares, com contato regulares; apenas 43,4% tinham
processo na justiça; e somente 10,7% estavam em condição legal de adoção;
20% estavam no serviço há mais de 6 anos. Para 35,5% das crianças e dos
adolescentes, a principal dificuldade para o retorno ao convívio familiar era,
também, a situação de pobreza de suas famílias.
Ante tal realidade, evidencia-se a necessidade urgente de se
buscar aliar as regras gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente e da
Constituição ao labor diário das instituições que acolhem essas crianças.
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Tal processo de construção de um marco regulatório para os
serviços de abrigamento foi iniciado em 2002, com a Caravana da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; ganhou impulso, em 2004,
após a publicação da citada pesquisa do IPEA, quando autoridades do
Governo Federal, com o apoio do UNICEF, convocaram outros atores para
a formação de uma Comissão Intersetorial que apresentou os subsídios ao
CONANDA e ao CNAS para elaboração do Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária. Os Conselhos analisaram e aprimoraram o
documento, aprovado em assembleia conjunta em 2006, após incorporação
das sugestões apresentadas em consulta pública. Ressalte-se que, além dos
dois Conselhos e do Poder Público, a sociedade civil teve, também, uma
importante participação na construção coletiva do Plano Nacional.
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Paralelo a esse processo, em 2004, foi aprovada, pelo Conselho
Nacional da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), com o objetivo de concretizar direitos assegurados na Constituição
Federal (1988) e na Lei Orgânica de Assistência Social (1993). A PNAS
organiza a matriz de funcionamento do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), inaugurando no País um novo paradigma de defesa dos direitos
socioassistenciais. Na sequência, a aprovação da Norma Operacional do
SUAS estabeleceu parâmetros para a operacionalização do Sistema Único
em todo o território nacional. Em 2006, foi aprovada a Norma Operacional
dirigida para a área de recursos humanos do SUAS que, dentre outros
aspectos, estabeleceu parâmetros nacionais para a composição das equipes
que devem atuar nos serviços de acolhida.
A organização do SUAS como um sistema pressupõe a
articulação da rede socioassistencial com as demais políticas públicas e com
o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e elege a família como foco central
de atenção. A previsão de serviços de caráter preventivo e de fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários, de atendimento especializado a
indivíduos e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos e de
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes tem importância basilar
no que diz respeito à concretização do direito à convivência familiar e
comunitária.
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Um grande desafio que é colocado para que o SUAS seja
efetivado no País é o de reordenar os serviços e romper com práticas
incompatíveis com os marcos regulatórios vigentes.
A ênfase da proteção social especial deve priorizar a
reestruturação dos serviços de abrigamento – dos indivíduos que, por uma
série de fatores, não contam mais com a proteção e o cuidado de suas famílias
– para as novas modalidades de atendimento. A história dos abrigos e asilos
é antiga no Brasil. A colocação de crianças, adolescentes, mulheres
insubmissas, pessoas com deficiências e idosos em instituições para protegêlos ou afastá-los do convívio social e familiar foi, durante muito tempo,
materializada em enormes instituições de longa permanência, ou seja,
espaços que atendiam a um grande número de pessoas, que lá́ permaneciam
por longo período, às vezes, a vida toda. São os chamados, popularmente,
como orfanatos, internatos, educandários, asilos, entre outros.
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Buscando sedimentar o afastamento dessa prática antiga e
ultrapassada, o projeto de lei que apresentamos visa estabelecer parâmetros
e oferecer orientações metodológicas para que os serviços de acolhida de
crianças e adolescentes possam cumprir sua função protetiva e de
restabelecer direitos, compondo uma rede de proteção que favoreça o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o desenvolvimento de
potencialidades das crianças e dos adolescentes atendidos e o
empoderamento de suas famílias.
Considerando a importância e a urgência do tema, solicito o
apoio à aprovação da matéria.

Sala das Sessões,

Senadora MARTA SUPLICY
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terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 440, DE 2018
Modifica o art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 – Plano de Benefícios da
Previdência Social – para especificar as situações em que é necessária a elaboração de
laudo técnico de condições ambientais do trabalho e dispor sobre o acompanhamento
do sindicato dos trabalhadores em sua elaboração.

AUTORIA: Senador Paulo Paim (PT/RS)
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Modifica o art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
– Plano de Benefícios da Previdência Social – para
especificar as situações em que é necessária a elaboração
de laudo técnico de condições ambientais do trabalho e
dispor sobre o acompanhamento do sindicato dos
trabalhadores em sua elaboração.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 5º e 6º:
“Art. 58.....................................................................................
...................................................................................................
§ 5º o não fornecimento do perfil profissiográfico quando da rescisão
do contrato de trabalho sujeitara a empresa a penalidade prevista no art.133
a ser revertido para o próprio segurado empregado.
§ 6º O laudo técnico de condições ambientais do trabalho e o perfil
profissiográfico deverão ser atualizados sempre que houver modificaçõe s
relevantes das instalações, métodos e condições de trabalho ou no máximo
a cada três anos e deverão ser fornecidos ao INSS sempre que demandado .
§ 7º Para a elaboração do laudo técnico ou a sua atualização é
obrigatória a notificação dos sindicatos de trabalhadores pertinentes, que
poderão acompanhar a elaboração por meio de assistente técnico.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.
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JUSTIFICAÇÃO
A concessão da aposentadoria especial, ou a conversão de tempo de
serviço por aposentadoria por tempo de contribuição é condicionada à existência
do laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), documento que
– elaborado por médico ou engenheiro do trabalho – indica a existência e as
condições de exposição do trabalhador a elementos ou situações nocivas cuja
ocorrência enseja a concessão dos benefícios da Lei.
Esse mecanismo, apresenta, de maneira geral, bons resultados, mas,
entendemos, é passível de aperfeiçoamento.
Um dos pontos em que sugerimos modificações está na
obrigatoriedade de que o LTCAT seja compulsoriamente atualizado sempre que
ocorram quaisquer modificações expressivas nas condições de trabalho da
empresa ou, no máximo, a cada três anos. Da mesma forma, o perfil
profissiográfico – que relaciona as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. A
bem da verdade, a lei já estabelece a obrigação de que as empresas mantenham
atualizada essa documentação. Contudo, os termos em que foi redigida a Lei nos
parecem excessivamente vagos e permitem que as empresas deixem de efetuar
essa atualização, às vezes por longo período, causando possível prejuízo aos
trabalhadores.
Outro ponto em que propomos a adoção de aperfeiçoamento está em
tornar obrigatório cientificar o sindicato dos trabalhadores da elaboração ou da
atualização do LTCAT, e garantir a possibilidade de que as entidades apresentem
assistente técnico para acompanhamento da atuação do perito.
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A presente proposição representa um aperfeiçoamento expressivo da
legislação atual e, acreditamos, tornará mais adequado e justo o processo de
concessão das aposentadorias especiais.

SF/18148.96370-06
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Sala das Sessões,

Senador PAULO PAIM
PT/RS
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 8.213, de 24 de Julho de 1991 - Lei de Benefícios da Previdência Social; Lei de
Cotas para Pessoas com Deficiência - 8213/91
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1991;8213

- artigo 58
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O Projeto de Lei do Senado no 440, de 2018, vai à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 441, DE 2018
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para determinar que o processo seletivo para cursos superiores de
graduação seja baseado no desempenho escolar e na nota obtida em avaliação nacional
do ensino médio.

AUTORIA: Senador Airton Sandoval (MDB/SP)
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador AIRTON SANDOVAL

, DE 2018

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para determinar que o processo seletivo
para cursos superiores de graduação seja baseado
no desempenho escolar e na nota obtida em
avaliação nacional do ensino médio.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 44. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4º O processo seletivo referido no inciso II considerará como
critério de avaliação o desempenho escolar do estudante durante os
ensinos fundamental e médio e a nota em avaliação nacional do
ensino médio, com igual peso.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal em seu art. 208, inciso V, estabelece que
o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um. A Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da educação
1
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nacional (LDB), por sua vez, estabelece em seu art. 44, inciso II, que os
cursos de graduação são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.
Acontece que, por uma perversidade do sistema, o acesso ao
ensino superior historicamente tem sido feito não em razão da capacidade de
cada um, mas das oportunidades sociais, econômicas e, por consequência, de
estudo. Aqueles que têm acesso a escolas privadas durante a educação básica
ou a cursinhos preparatórios caros são normalmente os que acedem à
graduação pública e de qualidade, enquanto que aos estudantes de escolas
públicas são negadas as vagas por total falta de igualdade de condições de
competição nos disputadíssimos processos seletivos, ainda que tenham tido
um bom aproveitamento curricular ao longo de sua formação.

SF/18654.21256-36

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador AIRTON SANDOVAL

A própria hegemonia do vestibular, enquanto instrumento
objetivo e legítimo de ingresso ao Ensino Superior, foi objeto de discussões
profundas entre o poder público e a sociedade civil, envolvendo
especialmente educadores. Com a aprovação da nova Lei das Diretrizes
Básicas para a Educação Nacional, em 1996, o vestibular deixou de ser a
única forma de acesso à educação superior: foram implementadas
alternativas como programas de avaliação seriada do desempenho do aluno
do ensino médio e o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio).
Ainda assim, o vestibular continua sendo um sistema sob forte
crítica e reclama profunda revisão em sua essência. A proposta de avaliação
pontual finalística do rendimento acadêmico que o vestibular representa
pode ser mitigado por critérios que levem em consideração,
proporcionalmente, o desempenho acadêmico decorrente do aproveitamento
curricular do estudante ao longo de sua vida acadêmica, mensurável por
intermédio da avaliação nacional do ensino médio.
Assim sendo, forte nessa visão, apresentamos o presente projeto
de lei. Esta proposição visa equilibrar as condições de acesso ao ensino
superior, ao mesmo tempo em que se intenciona contribuir para a melhoria
do ambiente de ensino-aprendizagem durante toda a educação básica,
especialmente no ensino médio.
2
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Com efeito, ela provavelmente motivará os estudantes a se
dedicarem mais durante todo o período escolar e será um importante
instrumento na busca da melhoria da qualidade do ensino.
Feitos esses apontamentos, considerando a relevância
educacional deste projeto, contamos com o apoio dos nobres Pares para a sua
aprovação.

SF/18654.21256-36

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador AIRTON SANDOVAL

Sala das Sessões,

Senador AIRTON SANDOVAL
MDB-SP
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O Projeto de Lei do Senado no 441, de 2018, vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em
decisão terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 52, DE 2018
Altera o art. 104 do Regimento Interno do Senado Federal, para incluir a Análise de
Impacto Regulatório nos relatórios da Comissão de Serviços de Infraestrutura que
versem sobre matérias que possam afetar o equilíbrio econômico-financeiro de
contratos de concessões e parcerias público-privadas.

AUTORIA: Comissão de Serviços de Infraestrutura
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À publtc.olo,
Ficará perante I Meea pelo prazo de
cinco dias úteis, para recebimento de
emendas.

SENADO FEDERAL
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Senador Armando Monteiro

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº
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Altera o art. 104 do Regimento Interno do Senado
Federai para incluir a Análise de Impacto
Regu]atório nos relatórios da Comissão de
Serviços de Infraestrutura que versem sobre
matérias
que possam afetar o equilfürio
econômico-financeiro de contratos de concessões
e parcerias público-privadas.
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O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1º O art. 104 do Regimento Interno do Senado Federa~
instituído pela Resolução nº 3, de 1970, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:
rei
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"Art. 104 . ..... .. ..... ................ .................... ..
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§ 1º Os relatórios da Comissão de Serviços de Infraestrutura
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que versem sobre matérias que possam afetar o equilíbrio
econômico-financeiro de contratos de concessões e parcerias
público-privadas serão acompanhados de Análise de Impacto
Regulatório.
§ 2° Considera-se Análise de Impacto Regu]atório, para fins do
§ 1º, a avaliação de prováveis beneficias, custos, alternativas e
efeitos da nova legislação, discriminando os principais agentes
envolvidos e os efeitos distributivos.
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§ 3° A análise será realizada para o texto principal e, no que
couber, para as emendas apresentadas até a data da designação do
relator.
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§ 4º A análise incluirá a hipótese de manutenção da legislação
vigente, isto é, de rejeição do projeto.
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§ 5º Quando não houver subsídios suficientes para a realização
da Análise de Impacto Regulatório, o relator encaminhará à Mesa do
Senado Federal requerimento nos moldes do previsto no art. 215 , I,
a, para obtenção das informações fàltantes.
§ 6º No caso do § 5°, fica suspenso o prazo de que trata o
art. 118, II, até o limite previsto no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal.
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§ 7º A Análise de Impacto Regulatório poderá ser feita de
fonna apenas qualitativa, se:
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I - a matéria estiver tramitando em regime de urgência;
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II - não houver informações suficientes, mesmo após adotada
a providência de que trata o § 5º; ou
III - a complexidade do assunto impedir a análise no prazo de
que trata o art. 120." (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
JUSTIFICAÇÃO

A Análise de Impacto Regulatório (AIR) é ferramenta
importante para a me1horia da produção de normas. Trata-se da avaliação
crítica e sistêmica dos impactos positivos e negativos de uma regulação
proposta e suas alternativas.
Em breve resumo, a AIR consiste na identificação do problema
que se quer tratar, dos atores e grupos que serão afetados, dos impactos da
norma e das possíveis alternativas , inclusive a de manter as normas como
estão. Os impactos podem ser diretamente fmanceiros (aumento de tarifas,
por exemplo) ou indiretos (piora da segurança, poluição do meio-ambiente,
degradação do ambiente concorrencial).
Trata-se de instrumento amplamente usado nos países
desenvolvidos e até mesmo pelas agências reguladoras brasileiras, a exemplo
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Entendemos que a adoção dessametodologia pode aprimorar a
qualidade das decisões tomadas por esta Casa. Por diversas vezes,
observamos a recomendação pela aprovação de um projeto favorável a um
grupo, sem que haja discussão sobre os grupos potencialmente prejudicados.
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Como sabemos, são raras as vezes em que é possível harmonizar todos os
interesses em uma situação livre de perdas.
Julgamos conveniente, nesse primeiro momento, limitar a
obrigatoriedade da análise aos projetos àqueles que possuam impacto direto
sobre os contratos de concessão e parceria público-privada.
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Peço aos nobres pares o ap010 para a aprovação deste
importante Projeto.
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CI, 20/11/2018 às 09h - 30ª, Extraordinária
Comissão de Serviços de Infraestrutura
MDB
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

EDUARDO BRAGA

PRESENTE

FERNANDO BEZERRA COELHO

PRESENTE

3. ROSE DE FREITAS

ELMANO FÉRRER

PRESENTE

4. JADER BARBALHO

VALDIR RAUPP

PRESENTE

5. GARIBALDI ALVES FILHO

2. ROMERO JUCÁ

PRESENTE

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

ÂNGELA PORTELA

1. FÁTIMA BEZERRA

JORGE VIANA

2. GLEISI HOFFMANN

JOSÉ PIMENTEL

PRESENTE

3. HUMBERTO COSTA

PAULO ROCHA

PRESENTE

4. LINDBERGH FARIAS

AGIR GURGACZ

PRESENTE

5. REGINA SOU SA

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
TITULARES
ATA[DES OLIVEIRA

SUPLENTES
PRESENTE

1. JOSÉ AGRIPINO

RICARDO FERRAÇO

PRESENTE

2. ROBERTO ROCHA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. VAGO

WILDER MORAIS

PRESENTE

4. VAGO

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
TITULARES

SUPLENTES
1. LASIER MARTINS

OTTO ALENCAR
SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

PRESENTE

2. IVO CASSOL
3. GLADSON CAMELI

VAGO

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PPS, PSB, PCdoB, PV, REDE, PODE)
SUPLENTES

TITULARES

1. ANTONIO CARLOS VALADARES

VANESSA GRAZZIOTIN
VAGO

2. VAGO

VAGO

3. VAGO

Bloco Moderador (PTB, PRB, PR, PTC)
SUPLENTES

TITULARES
WELLINGTON FAGUNDES
VICENTINHO ALVES
PEDRO CHAVES
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PRESENTE

1. ARMANDO MONTEIRO

PRESENTE

PRESENTE

2. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

PRESENTE

3. MAGNO MALTA

Parte integrante do Avulso do PRS nº 52 de 2018.
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Senado Federal
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Permanentes
Comissão de Serviços de Infraestrutura

Oficio

nºA18 /2018-CI/PRES
Brasília,20 de V1-0feM

h,o de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Eunício Oliveira
Presidente do Senado Federal

Assunto: Apresentação de Projeto de Resolução do Senado Federal

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, na 30ª Reunião, realizada em 20 de
novembro de 2018, a Comissão aprovou a apresentação de Projeto de Resolução do
Senado Federal, que "altera o art. 104 do Regimento Interno do Senado Federal, para
incluir a Análise de Impacto Regulatório nos relatórios da Comissão de Serviços de
Infraestrutura que versem sobre matérias que possam afetar o equilíbrio econômicofinanceiro de contratos de concessões e parceri público-privadas", projeto este que
encaminho, anexo, a Vossa Excelên ·
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Parte integrante do Avulso do PRS nº 52 de 2018.
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Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Mesa ao Projeto
de Resolução do Senado no 52/2018.
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 527, DE 2018
Aditamento ao Requerimento nº 482/2018, de licença dos trabalhos da Casa, seja para o
período de 03 a 08 de dezembro de 2018, para representar o Senado Federal em missão
oficial à Nova York, e comunica que estará ausente do país de 29 de novembro a 9 de
dezembro do corrente ano.

AUTORIA: Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)

Página da matéria
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Parte integrante do Avulso do RQS nº 527 de 2018.
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SENADOR SÉRGIO PETECÃO

REQUERIMENTO Nº S-~ 1

, DE 2018.

Assunto: ADITAMENTO AO RQS nº 482, de 2018.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tendo sido designado por Vossa
Excelência para representar o Senado Federal, na qualidade de observador
parlamentar, nas Sessões Plenárias por ocasião da 73ª. Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York, nos Estados
Unidos da América - EUA, requeiro ADITAMENTO ao RQS nº 482, de
2018, para que a licença dos trabalhos da Casa, nele autorizada, para

desempenhar a mencionada missão, seja para o período de 03 a 08 de
dezembro próximo.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, RISF, que estarei
ausente do país no período de 29 de novembro a 09 de dezembro de 2018.

Sala das Sessões, em

Senado Federal, Ala Senador Teotônio Vilela, Gab. 21, Brasília - DF-Tel (61) 3303-6706 - Fax (61) 3303-6714
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 528, DE 2018
Autorização para desempenho de missão oficial no exterior pelo Senador Jorge Viana em
7 de dezembro próximo.

AUTORIA: Senador Jorge Viana (PT/AC)

~
~
Página da matéria
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E_NADO FEDERAL
Gabinete do-Senador JORGE VIANA

REQUERIMENTO Nº S"c2._1 , DE 2018

Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, § 1º, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a necessária autorização para
desempenhar Missão Oficial no exterior, como representante do Senado
Federal, quando, por ocasião de designação da Comissão Mista Permanente
Sobre Mudanças Climáticas - CMMC, na Conferência das Partes da
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP
24, no período compreendido entre os dias 7 e 14 de dezembro de 2018, em
Katowice, Polônia.
A COP constitui o maior e mais importante evento mundial que trata
das questões de meio ambiente e mudanças climáticas, reunindo regularmente
os países que assinaram e ratificaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e o Protocolo de Kyoto.
A COP 23 tem uma importância fundamental na implementação do
Acordo de Paris, celebrado durante a COP 21, na França, e que reuniu mais de
190 nações. Ademais, serão discutidas as implicações da saída dos Estados
Unidos da América - EUA do referido Acordo.
Em cumprimento ao que determina o art. 39, inciso I, também do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico que estarei ausente do País no
período compreendido entre os dias 6 e 15 de dezembro de 2018.

Salas das Sessões, 13 de novembro de 2018.

Página 2 de 3

Parte integrante do Avulso do RQS nº 528 de 2018.
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00100.149380/2018-99 - 00100.149679/2018-43 (VIA 001)

SENADO FEDERAL
Presidência

MEMO Nº 092/2018-PRESID
Brasília, 13 de novembro de 2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador JORGE VIANA
Senado Federal

Ref.: Documento nº 00100.149380/2018-99

Senhor Senador,

Ao cumprimentá-lo cordiaímente e, nos termos do Memorando
nº 034/2018/GSJVIA, autorizo a participação de Vossa Excelência na 24ª
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, a ser realizada no período de 07 a 14 de dezembro de
2018, na cidade de Katowice, na Polônia.
Atenciosamente,

I

/

.,
/

/

Presidente do Senado Federal
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Parte integrante do Avulso do RQS nº 528 de 2018.
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 529, DE 2018
Informações ao Ministro de Estado das Minas e Energia.

AUTORIA: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
DESPACHO: À COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL

•
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Parte integrante do Avulso do RQS nº 529 de 2018.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº
, DE 2018

i iii

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a) e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
informações, a serem solicitadas ao Ministério das Minas e Energia, acerca de
todos os gastos dessa pasta com publicidade, em todos os veículos de
comunicação. Neste sentido pergunta-se:

!!!!

-iiii

SF/18058.10202-49

21 Novembro 2018

Qual o total dos gastos com comunicação nos anos de 2016 e 2017? Fornecer
planilha detalhada desses gastos informando os valores orçamentários previstos,
empenhados e pagos deste Ministério, bem como a identificação das empresas de
produção e veiculação das peças institucionais, com os respectivos valores.
JUSTIFICAÇÃO
O pedido de exibição dos gastos detalhados empenhados no governo federal com
comunicação da pasta atende os anseios populares que primam pela transparência,
moralidade e legalidade esperadas no gestor público na consecução de suas prerrogativas
legais e constitucionais, a rigor do que predispõe o art. 37, da Constituição Federal de
1988, Lei nº 12.527, de 2011, que Regula o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5
de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
Portanto, não é outra senão a intenção dar conhecimento à sociedade dos gastos
empenhados pelo governo federal com publicidade, razão pela qual pedimos a
compreensão e o apoio desta dileta Comissão Diretora para aprovação do referido
Requerimento de Informações.
Sala das Sessões, em

de março de 2018.

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas

1
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 530, DE 2018
Informações ao Ministro de Estado das Cidades.

AUTORIA: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
DESPACHO: À COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº
, DE 2018

! !!!

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a) e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
informações, a serem solicitadas ao Ministério das Cidades, acerca de todos os
gastos dessa pasta com publicidade, em todos os veículos de comunicação. Neste
sentido pergunta-se:

iiii

SF/18012.15619-10

21 Novembro 2018

Qual o total dos gastos com comunicação nos anos de 2016 e 2017? Fornecer
planilha detalhada desses gastos informando os valores orçamentários previstos,
empenhados e pagos deste Ministério, bem como a identificação das empresas de
produção e veiculação das peças institucionais, com os respectivos valores.
JUSTIFICAÇÃO
O pedido de exibição dos gastos detalhados empenhados no governo federal com
comunicação da pasta atende os anseios populares que primam pela transparência,
moralidade e legalidade esperadas no gestor público na consecução de suas prerrogativas
legais e constitucionais, a rigor do que predispõe o art. 37, da Constituição Federal de
1988, Lei nº 12.527, de 2011, que Regula o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5
de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
Portanto, não é outra senão a intenção dar conhecimento à sociedade dos gastos
empenhados pelo governo federal com publicidade, razão pela qual pedimos a
compreensão e o apoio desta dileta Comissão Diretora para aprovação do referido
Requerimento de Informações.
Sala das Sessões, em

de março de 2018.

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas

1
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Parte integrante do Avulso do RQS nº 530 de 2018.
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 531, DE 2018
Informações ao Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

AUTORIA: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
DESPACHO: À COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº
, DE 2018

! !!!

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a) e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
informações, a serem solicitadas ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, acerca de todos os gastos dessa pasta com publicidade, em todos os
veículos de comunicação. Neste sentido pergunta-se:

--iiii

SF/18678.84219-88

!!!
!!!!

Qual o total dos gastos com comunicação nos anos de 2016 e 2017? Fornecer
planilha detalhada desses gastos informando os valores orçamentários previstos,
empenhados e pagos deste Ministério, bem como a identificação das empresas de
produção e veiculação das peças institucionais, com os respectivos valores.
JUSTIFICAÇÃO
O pedido de exibição dos gastos detalhados empenhados no governo federal com
comunicação da pasta atende os anseios populares que primam pela transparência,
moralidade e legalidade esperadas no gestor público na consecução de suas prerrogativas
legais e constitucionais, a rigor do que predispõe o art. 37, da Constituição Federal de
1988, Lei nº 12.527, de 2011, que Regula o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5
de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
Portanto, não é outra senão a intenção dar conhecimento à sociedade dos gastos
empenhados pelo governo federal com publicidade, razão pela qual pedimos a
compreensão e o apoio desta dileta Comissão Diretora para aprovação do referido
Requerimento de Informações.
Sala das Sessões, em

de março de 2018.

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas

1
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 532, DE 2018
Informações ao Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

AUTORIA: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
DESPACHO: À COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº
, DE 2018

!!!!

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a) e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
informações, a serem solicitadas ao Ministério do Transporte, Portos e Aviação
Civil, acerca de todos os gastos dessa pasta com publicidade, em todos os veículos
de comunicação. Neste sentido pergunta-se:

-=
-iiii

SF/18070.47623-05

21 Novembro 2018

Qual o total dos gastos com comunicação nos anos de 2016 e 2017? Fornecer
planilha detalhada desses gastos informando os valores orçamentários previstos,
empenhados e pagos deste Ministério, bem como a identificação das empresas de
produção e veiculação das peças institucionais, com os respectivos valores.
JUSTIFICAÇÃO
O pedido de exibição dos gastos detalhados empenhados no governo federal com
comunicação da pasta atende os anseios populares que primam pela transparência,
moralidade e legalidade esperadas no gestor público na consecução de suas prerrogativas
legais e constitucionais, a rigor do que predispõe o art. 37, da Constituição Federal de
1988, Lei nº 12.527, de 2011, que Regula o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5
de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
Portanto, não é outra senão a intenção dar conhecimento à sociedade dos gastos
empenhados pelo governo federal com publicidade, razão pela qual pedimos a
compreensão e o apoio desta dileta Comissão Diretora para aprovação do referido
Requerimento de Informações.
Sala das Sessões, em

de março de 2018.

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas

1
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 533, DE 2018
Informações ao Ministro de Estado da Educação.

AUTORIA: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
DESPACHO: À COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº
, DE 2018
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a) e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
informações, a serem solicitadas ao Ministério da Educação, acerca de todos os
gastos dessa pasta com publicidade, em todos os veículos de comunicação. Neste
sentido pergunta-se:

-iiii

SF/18666.22395-06

21 Novembro 2018

Qual o total dos gastos com comunicação nos anos de 2016 e 2017? Fornecer
planilha detalhada desses gastos informando os valores orçamentários previstos,
empenhados e pagos deste Ministério, bem como a identificação das empresas de
produção e veiculação das peças institucionais, com os respectivos valores.
JUSTIFICAÇÃO
O pedido de exibição dos gastos detalhados empenhados no governo federal com
comunicação da pasta atende os anseios populares que primam pela transparência,
moralidade e legalidade esperadas no gestor público na consecução de suas prerrogativas
legais e constitucionais, a rigor do que predispõe o art. 37, da Constituição Federal de
1988, Lei nº 12.527, de 2011, que Regula o acesso a informações previsto no inciso
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5
de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
Portanto, não é outra senão a intenção dar conhecimento à sociedade dos gastos
empenhados pelo governo federal com publicidade, razão pela qual pedimos a
compreensão e o apoio desta dileta Comissão Diretora para aprovação do referido
Requerimento de Informações.
Sala das Sessões, em

de março de 2018.

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 534, DE 2018
Retirada do Requerimento nº 343, de 2018, do Senador Valdir Raupp.

AUTORIA: Senador Valdir Raupp (MDB/RO)
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SF/18443.65784-92
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REQUERIMENTO Nº
, DE 2018
(Do Senador Valdir Raupp)

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA,
Com fundamento no art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro a Vossa Excelência a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento
nº 343, de 2018, de minha autoria.

Sala das Sessões, 07 de novembro de 2018.

Senador VALDIR RAUPP
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A Presidência recebeu o Requerimento no 534, de 2018, de autoria do Senador Valdir Raupp,
solicitando a retirada do Requerimento no 343, de 2018, de tramitação conjunta.
Nos termos do art. 256, § 2o , I, do Regimento Interno, a Presidência defere o Requerimento de
retirada.
O Projeto de Lei do Senado no 48, de 2014, já instruído pela CI, retorna à CAE, em decisão
terminativa.
As demais matérias retornam à Secretaria-Geral da Mesa para leitura do requerimento do Senador
Fernando Bezerra Coelho, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado no 48, de 2012,
com os Projetos de Lei do Senado no s 581, de 2007; 466, de 2009; 235, de 2012; 11, 322, 337, 371, 454, 625,
681, 703, 715 e 749, de 2015; 113, 186, 321, 322, 376, 390 e 392, de 2016; 415, de 2017; 30, 229 e 289, de
2018; e o Projeto de Lei da Câmara no 149, de 2017.
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 535, DE 2018
Extinção da urgência para o PLS 396/2017$PNQMFNFOUBS.

AUTORIA: Líder do REDE Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Líder do bloco Bloco João
Capiberibe (PSB/AP), Líder do bloco Bloco Wellington Fagundes (PR/MT), Líder do DEM
Ronaldo Caiado (DEM/GO), Líder do MDB Simone Tebet (MDB/MS), Líder do PROS Hélio
José (PROS/), Líder do PR Vicentinho Alves (PR/TO), Líder do PTB Armando Monteiro
(PTB/PE), Líder do PT Paulo Rocha (PT/PA), Senadora Ana Amélia (PP/RS), Senadora
Lídice da Mata (PSB/BA), Senador Alvaro Dias (PODE/PR), Senador Lasier Martins
(PSD/RS)
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Requeremos, nos termos do parágrafo único, inciso I, do art.
352, do Regimento Interno, extinção da tramitação em regime de urgência
para o Projeto de Lei do Senado nº 396, de 2017 - Complementar, que
disciplina o alcance de hipóteses e prazos de inelegibilidade a fatos que já
tenham sido objeto de sentenças judiciais transitadas em julgado.
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 536, DE 2018
Realização de Sessão Especial, no dia 30 de novembro do corrente ano, a fim de
homenagear o Dia da Força Nacional.

AUTORIA: Senador Telmário Mota (PTB/RR), Senadora Ângela Portela (PDT/RR),
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senadora Regina Sousa (PT/PI), Senador
Ataídes Oliveira (PSDB/TO), Senador Eduardo Lopes (PRB/RJ), Senador Pedro Chaves
(PRB/MS)
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SENADO FEDERAL
Senador TELMÁRIO MOTA

REQUERIMENTO NºÔ80 , DE 2018
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Requeiro, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do
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Senado Federal, a realização de Sessão EspeciaL no dia 30 de novembro do
corrente ano, ou em data oportuna, a fim de homenagear o Dia da Força
Nacional, que se comemora no dia 29 de novembro.
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Senado Federal - Anexo II - Ala Senador Ruy Carneiro - gabinete nº 3
CEP 70165-900 - Brasília / DF
fone: (61) 3303-6315 - fax: (61) 3303-6314 - e-mail: sen.telrnariomota senador.le .br
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 537, DE 2018
Retirada de urgência para apreciação do PLS 396/2017-Complementar.

AUTORIA: Líder do PSDB Paulo Bauer (PSDB/SC), Líder do bloco Bloco João Capiberibe
(PSB/AP), Líder do bloco Bloco Wellington Fagundes (PR/MT), Líder do MDB Simone
Tebet (MDB/MS), Líder do PR Vicentinho Alves (PR/TO), Senadora Ana Amélia (PP/RS),
Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR), Senador Airton Sandoval (MDB/SP), Senadora Lúcia
Vânia (PSB/GO), Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), Senadora Regina Sousa (PT/PI),
Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO), Senador Elmano Férrer (PODE/PI), Senador Flexa
Ribeiro (PSDB/PA), Senador Garibaldi Alves Filho (MDB/RN), Senador Jorge Viana
(PT/AC), Senador José Pimentel (PT/CE), Senador José Serra (PSDB/SP), Senador Lasier
Martins (PSD/RS), Senador Otto Alencar (PSD/BA), Senador Raimundo Lira (PSD/PB),
Senador Reguffe (S/Partido/DF), Senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES), Senador Roberto
Rocha (PSDB/MA), Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), Senador Telmário Mota (PTB/RR)
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Ataídes Oliveira

§

REQUERIMENTO No 5) 7- , DE 2018
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Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da urgência da apreciação do
Projeto de Lei no 396, de 2017- Complementar, do Senador Dalirio Beber, que
disciplina o alcance de hipóteses e prazos de inelegib i/idade a fatos quejá tenham
sido objeto de sentenças judiciais transitadas em julgado.
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 538, DE 2018
Autorização para desempenho de missão na cidade de Katowice, Polônia, em 07 de
dezembro próximo.

AUTORIA: Senadora Lídice da Mata (PSB/BA)
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SENADO FEDERAL
GABINETE DA SENADORA LÍDICE DA MATA

REQUERIMENTO N° 551 , DE 2018

Requer, nos termos dos arts. 13 e 40, § 1°, inciso 1, do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenho de
missão oficial no exterior como representante do Senado Federal, na
condição de integrante da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas do Congresso Nacional - CMMC - na 24ª Conferência das
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(COP 24), no período de 07 a 14 de dezembro do corrente ano, que ocorrerá
em Katowice, Polônia.
Na

oportunidade,

comunico

a

Vossa

Excelência

em

cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I do Regimento Interno, que me
ausentarei do País no período de 07 a 14 de dezembro do corrente ano,
para o desempenho desta missão.

Sala das Sessões,

L~

A
Senadora

Anexo II, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 15, CEP 70.165-900, Brasília/DF
Telefone: 3303-6408 Fax 6414
lidice.mata@senadora.gov. br / secgabsenlidice@senado.gov.br
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 540, DE 2018
Retirada da Emenda 1 PLEN oferecida ao PLS 392/2016

AUTORIA: Senador Lasier Martins (PSD/RS)
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador Lasier Martins

DE 2018

-i iii

Nos termos do art. 256, inciso I, do RISF, requeiro a retirada,
em caráter definitivo, da Emenda n.º 1 – PLEN, de minha autoria, ao Projeto
de Lei do Senado nº 392, de 2016, de autoria da Senadora Rose de Freitas.
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REQUERIMENTO Nº

Sala das Sessões,

Senador Lasier Martins
(PSD-RS)
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 541, DE 2018
Autorização para desempenho de missão na cidade de Nova York, nos Estados Unidos
da América - EUA, no período de 3 a 8 de dezembro de 2018.

AUTORIA: Senador Wilder Morais (DEM/GO)

~
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador WILDER MORAIS

REQUERIMENTO Nº

j <! /

Senhor Presidente,

Tendo sido designado por Vossa Excelência, para representar o
Senado Federal , na qualidade de observador parlamentar, nas Sessões Plenárias
por ocasião da 73ª. Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas , na
cidade de Nova York , nos Estados Unidos da América - EUA, requeiro, nos
termos do art. 40, § 1°, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal - RISF,
licença dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias 03 a 08 de
dezembro próximo, para desempenhar a mencionada missão.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso 1, Regimento Interno, que
estarei ausente do País no período de 29 de novembro a 09 de dezembro de
2018.
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DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA
Mensagem no 76/2018
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Votação Secreta

Senado Federal
55ª Legislatura
4ª Sessão Legislativa Ordinária

Mensagem nº 76, de 2018 - Antonio Francisco da Costa e Silva Neto (Costa Rica)
Escolha do Senhor Antonio Francisco da Costa e Silva Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Costa Rica.

Matéria MSF 76/2018

Início Votação20/ll/2018 17:41:03 Término Votação20/ll/2018 18:15:36

Sessão 136º Sessão Deliberativa Ordinária

Data Sessão

Partido

UF

N orne Senador

Voto

PSDB
MDB
PODE
PP
PDT
PSDB
PTB
PSDB

MG
SP
PR
RS
RR
MG
PE

Aécio Neves
Airton Sandoval
Alvaro Dias
Ana Amélia
Ângela Portela
Antonio Anastasia
Armando Monteiro

SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO

TO

Ataídes Oliveira

SECRETO

AL
PB
MT
PI

Benedito de Lira
Cássio Cunha Lima
Cidinho Santos
Ciro Nogueira
Dalirio Beber
Davi Alcolumbre
Edison Lobão
Eduardo Amorim
Eduardo Braga
Eduardo Lopes
Elmano Férrer
Fernando Coelho
Fernando Collor

SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO

Flexa Ribeiro
Garibaldi Alves Filho
Gladson Cameli
Gleisi Hoffmann
Hélio José
Humberto Costa
Ivo Casso(
João Alberto Souza
João Capiberibe
José Agripino
José Pimentel
José Serra
Lasier Martins
Lídice da Mata
Maria do Carmo Alves
Marta Suplicy

SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO

Otto Alencar
Paulo Bauer
Paulo Paim
Paulo Rocha

SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO

PP
PSDB
PR
PP
PSDB
DEM
MDB
PSDB
MDB
PRB
PODE
MDB
PTC
PSDB
MDB
PP
PT
PROS
PT
PP
MDB
PSB
DEM
PT
PSDB
PSD
PSB
DEM
MDB
PSD
PSDB
PT
PT

se
AP
MA
SE
AM
RJ
PJ
PE
AL
PA
RN
AC
PR
DF
PE
RO
MA
AP
RN
CE
SP
RS
BA
SE
SP
BA

se
RS
PA

20/11/2018 14:05:00

r 1(í '
.7

\

~
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Votação Secreta

Mensagem nº 76, de 2018 - Antonio Francisco da Costa e Silva Neto (Costa Rica)
Escolha do Senhor Antonio Francisco da Costa e Silva Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Costa Rica.

Matéria MSF 76/2018

Início Votação20/ll/2018 17:41:03 Término Votação20/11/201818:15:36

Sessão 136º Sessão Deliberativa Ordinária
PRB

MDB
PSDB
MDB
DEM
PSD
MDB

ES
RR
GO
AC
MS

Pedro Chaves
Raimundo Lira
Randolfe Rodrigues
Regina Sousa
Reguffe
Renan Calheiros
Ricardo Ferraço
Romero Jucá
Ronaldo Caiado
Sérgio Petecão
Simone Tebet

PSDB

CE

Tasso Jereissati

SECRETO

PTB

RR

Telmário Mota

MDB

RO
TO
MT
GO

Valdir Raupp
Vicentinho Alves
Wellington Fagundes
Wilder Morais

SECRETO
SECRETO

PSD
REDE
PT

PR
PR
DEM

MS
PB
AP
PI
DF

Data Sessão

AL

SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO
SECRETO

20/11/2018 14:05:00

SECRETO
SECRETO
SECRETO

Presidente: Eunício Oliveira

SI

PRESIDENTE:0

TOTAL:58

Emissão

20/11/2018 18:15:40
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 539, DE 2018
Retirada do PLS 396/2017-Complementar.

AUTORIA: Senador Dalirio Beber (PSDB/SC)
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REQUERIMENTO Nº

21 Novembro 2018

, DE 2018

Nos termos do artigo 256, I, § 1º, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a retirada do PLS nº 396, de 2017 (complementar), de minha
autoria, que se encontra na Ordem do Dia, pronto para votação deste Plenário.

SF/18605.19855-72

1054

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desse projeto não foi desfigurar a Lei Complementar nº 135, de 2010,
conhecida como a Lei da Ficha Limpa, projeto com origem na iniciativa popular, que
sempre contou com o meu respeito e apoio. Sou a favor da Lei da Ficha Limpa, que
considero um avanço contra a corrupção em nosso País.
Minha intenção foi preencher uma lacuna deixada pelo Parlamento, tão somente,
no alcance de uma lei nova em relação ao passado e às situações pendentes. Não há como
negar que esse espaço deixado pelos legisladores, gerou insegurança jurídica. Tanto que,
o Judiciário foi instado a intervir, novamente, na interpretação da aplicação de uma lei.
A matéria é controversa. O placar apertado de 6 X 5, em 2015, no plenário do STF
sobre o aumento de prazos de inelegibilidade para os casos de réus, já objeto de sentenças
judiciais e apenados com o prazo de 3 anos com base na Lei Complementar nº 64, de
1990, demonstra de forma inequívoca a preocupação com o respeito à Constituição
Federal, que em seu art. 5º, inciso XXXVI, determina que a “lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
A insegurança jurídica é tamanha, que, no último dia 14, o ministro Alexandre
Moraes, cassou decisão do TSE e manteve o prefeito de Alto do Rodrigues (RN), no cargo
de prefeito, porque acatou a tese de “plausibilidade jurídica sobre a aplicação incorreta
da retroatividade da lei da Ficha Limpa”.
Portanto, a minha iniciativa nunca foi desrespeitosa com o Supremo Tribuna l
Federal, até porque, àquela Corte Suprema tem manifestado o seu entendimento quanto à
possibilidade de suas decisões serem alteradas por intermédio de iniciativa legislativa,
cujo ativismo se vê no mundo jurídico pelo fenômeno conhecido por “reação ou
superação legislativa”.
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Como podem ver, minha proposta não altera em nada a Lei da Ficha Limpa.
Ninguém, seja homem público ou não, merece ser apenado duas vezes.
Decido retirar o PLS 396, de 2017, certo que jamais quis criar tamanha celeuma,
nem tão pouco causar constrangimento a meus pares. Não havendo o desejo desta Casa,
da sociedade, e, especialmente, da população do Estado de Santa Catarina, na apreciação
dessa matéria, peço apoio dos nobres colegas para que retiremos essa proposta e sigamos
em frente, no enfrentamento de questões mais relevantes para o Brasil.

1055

SF/18605.19855-72

21 Novembro 2018

Sala das Sessões,

DALIRIO BEBER
Senador da República
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SENADO FEDERAL
PARECER (SF) Nº 106, DE 2018
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 198, de 2015, do Senador Magno Malta, que Altera a Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, para reduzir a alíquota da contribuição
previdenciária a cargo dos segurados contribuinte individual e
facultativo, no caso de opção pela exclusão do direito à
aposentadoria por tempo de contribuição.

PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati
RELATOR: Senador José Pimentel
20 de Novembro de 2018
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

PARECER Nº

, DE 2018

Da
COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 198, de 2015, do Senador Magno Malta, que
altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para
reduzir a alíquota da contribuição previdenciária
a cargo dos segurados contribuinte individual e
facultativo, no caso de opção pela exclusão do
direito à aposentadoria por tempo de
contribuição.

SF/18328.82986-00

1058

Relator: Senador JOSÉ PIMENTEL

I – RELATÓRIO
Vem ao exame desta Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
o Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2015, do Senador Magno Malta, que
reduz a alíquota da contribuição previdenciária dos contribuintes individuais
e facultativos, quando optantes pela exclusão do direito à aposentadoria por
tampo de contribuição.
Para isso, em seu art. 1º, a proposição em comento altera o
inciso I do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelecendo
uma alíquota de 8% para o segurado contribuinte individual que trabalhe por
conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do
segurado facultativo. Atualmente essa alíquota é de 11%.
Na justificação da proposição, o eminente Senador Magno
Malta assevera a importância de se corrigir uma injustiça social advinda do
atual diferencial existente entre a alíquota de contribuição de 11% para o
segurado na qualidade de contribuinte individual (pessoa física que presta
serviços por conta própria e sem vínculo empregatício) e facultativo (pessoa
física, maior de dezesseis anos, que não exerça atividade remunerada na
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

Com efeito, não se revela crível que o valor da alíquota paga
por prestadores de serviços (que sequer usufruem de direitos trabalhistas
inerentes aos empregados) e por aqueles que optam por contribuir
facultativamente para o regime previdenciário seja fixado em patamar tão
exorbitante.

SF/18328.82986-00

condição de segurado obrigatório da Previdência Social) e aquela paga pelo
microempreendedor individual, de 5%. E conclui:

Assim, o PLS nº 198, de 2015, ao reduzir a alíquota dos
prestadores de serviços e dos contribuintes facultativos de 11% para 8%,
estaria corrigindo um quadro previdenciário ora distorcido.
O PLS nº 198 foi encaminhado inicialmente à Comissão de
Assuntos Sociais (CAS), em decisão terminativa, tendo a análise da matéria
por aquele colegiado decidido pelo encaminhamento da mesma para a CAE.
Na CAE, a matéria foi encaminhada a este Senador para
elaboração de parecer. No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.
II – ANÁLISE
Com base no Regimento Interno do Senado Federal (RISF), em
seu art. 99, I, é da competência da CAE a análise de matérias legislativas em
seus aspectos econômicos e financeiros. Sob o prisma econômico, a
proposição parece trazer benefícios imediatos para os prestadores de serviços
e para os contribuintes facultativos com a redução de sua contribuição, o que
gerará um aumento na renda desses indivíduos. Deveria também haver a
redução dos custos dos serviços e, portanto, o beneficiamento dos
consumidores desses serviços com uma possível redução do preço. Há,
portanto, do ponto de vista econômico, um aumento da renda disponível dos
contribuintes facultativos, bem como dos trabalhadores prestadores de
serviços e, possivelmente, uma redução no preço dos serviços para os
consumidores.
No que tange aos aspectos financeiros, há que se reportar
inicialmente à atual legislação, em particular a dois dispositivos legais em
mh2018-06952
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SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador JOSÉ PIMENTEL

vigor. Primeiramente, a Lei Complementar nº 101, de 2000, a chamada Lei
de Responsabilidade Fiscal, que, em seu art. 14, estabelece a obrigatoriedade
de estimativas do impacto orçamentário-financeiro decorrentes da renúncia
de receita nos três primeiros anos de vigência da nova alíquota. O PLS nº
198, de 2015, não traz qualquer alusão aos impactos da redução da alíquota
proposta sobre as contas da Previdência Social. Tal ausência, além de colidir
com a norma legal, impede que o Legislador forme uma opinião mais precisa
acerca dos reais impactos da matéria sobre as contas previdenciárias.

SF/18328.82986-00
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Além disso, a Emenda Constitucional nº 95, que congelou as
despesas governamentais por 20 anos, reduziu de forma inequívoca a
capacidade do governo em abrir mão de receitas. Isso é particularmente
pernicioso no caso da Previdência, que já sofre com a sangria de parte
significativa de seus recursos com a Desvinculação de Receitas da União
(DRU), e também pela queda de arrecadação decorrente da redução da
atividade econômica a partir de 2014. Assim, a análise dos aspectos
financeiros atinentes ao PLS nº 198, não recomenda sua aprovação, tendo
em vista a já combalida saúde financeira da Previdência em função dos
dispositivos legais ora vigentes.
III – VOTO
Tendo em vista o exposto, o voto é pela rejeição do PLS nº 198,
de 2015.

Sala da Comissão,

de

de 2018.

, Presidente

, Relator

mh2018-06952
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Relatório de Registro de Presença
CAE, 20/11/2018 às 10h - 38ª, Ordinária
Comissão de Assuntos Econômicos
MDB
TITULARES
RAIMUNDO LIRA

SUPLENTES
PRESENTE

ROBERTO REQUIÃO
GARIBALDI ALVES FILHO

PRESENTE

ROSE DE FREITAS

1. EDUARDO BRAGA

PRESENTE

2. ROMERO JUCÁ

PRESENTE

3. ELMANO FÉRRER

PRESENTE

4. WALDEMIR MOKA

PRESENTE
PRESENTE

SIMONE TEBET

PRESENTE

5. AIRTON SANDOVAL

VALDIR RAUPP

PRESENTE

6. DÁRIO BERGER

FERNANDO BEZERRA COELHO

PRESENTE

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

GLEISI HOFFMANN

1. GUARACY SILVEIRA

HUMBERTO COSTA

2. FÁTIMA BEZERRA

JORGE VIANA

PRESENTE

3. PAULO PAIM

JOSÉ PIMENTEL

PRESENTE

4. REGINA SOUSA

PRESENTE

6. RANDOLFE RODRIGUES

LINDBERGH FARIAS

5. PAULO ROCHA

ACIR GURGACZ

PRESENTE

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

TASSO JEREISSATI

PRESENTE

1. ATAÍDES OLIVEIRA

RICARDO FERRAÇO

PRESENTE

2. DALIRIO BEBER

JOSÉ SERRA

PRESENTE

3. FLEXA RIBEIRO

RONALDO CAIADO

PRESENTE
PRESENTE

4. DAVI ALCOLUMBRE

JOSÉ AGRIPINO

PRESENTE

5. MARIA DO CARMO ALVES

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
TITULARES

SUPLENTES

OTTO ALENCAR

1. SÉRGIO PETECÃO

OMAR AZIZ

2. JOSÉ MEDEIROS

CIRO NOGUEIRA

3. BENEDITO DE LIRA

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PPS, PSB, PCdoB, PV, REDE, PODE)
TITULARES

SUPLENTES

LÚCIA VÂNIA

PRESENTE

1. VAGO

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

2. CRISTOVAM BUARQUE

VANESSA GRAZZIOTIN

3. VAGO

Bloco Moderador (PTB, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

WELLINGTON FAGUNDES

PRESENTE

1. PEDRO CHAVES

ARMANDO MONTEIRO

PRESENTE

2. CÁSSIO CUNHA LIMA

VICENTINHO ALVES

PRESENTE

3. CIDINHO SANTOS

20/11/2018 13:23:07

PRESENTE
PRESENTE
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Relatório de Registro de Presença
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLS 198/2015)

A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, QUE PASSA A CONSTITUIR O
PARECER DA CAE, CONTRÁRIO AO PROJETO.
20 de Novembro de 2018

Senador TASSO JEREISSATI

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
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SENADO FEDERAL
PARECER (SF) Nº 107, DE 2018
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 142, de 2016, do Senador Telmário Mota, que Altera a Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estabelecer que o pagamento
do salário-maternidade, na hipótese de adoção ou obtenção de
guarda judicial para fins de adoção de criança, seja realizado
diretamente pelo empregador.

PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati
RELATOR: Senador Garibaldi Alves Filho
20 de Novembro de 2018
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2

PARECER Nº

, DE 2018

Da
COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 142, de 2016, do Senador Telmário Mota, que
altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
estabelecer que o pagamento do saláriomaternidade, na hipótese de adoção ou obtenção
de guarda judicial para fins de adoção de criança,
seja realizado diretamente pelo empregador.

RELATOR: Senador GARIBALDI ALVES FILHO

I – RELATÓRIO
Vem a exame da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 142, de 2016, do Senador Telmário Mota,
que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com o intuito de garantir o
pagamento do salário-maternidade diretamente pelo empregador, no caso de
adoção ou de obtenção de guarda judicial para fins de adoção de criança por
parte do empregado.
O projeto estabelece também que esse pagamento poderá ser
deduzido das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
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Em sua justificação, a proposição lembra que o saláriomaternidade é um benefício de natureza previdenciária, devendo o
pagamento feito pelo empregador ser compensado posteriormente quando do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço. Além de não acarretar qualquer prejuízo para o empregador,
a medida, consoante o preceito constitucional, traria isonomia de tratamento
para as mães biológicas e as seguradas ou os segurados que optarem pela
adoção ou pela guarda judicial.
Por fim, o autor reitera o fato de que, acolhida a proposição, o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não sofrerá qualquer impacto em
seu orçamento, dado que a obrigação de arcar com o pagamento do saláriomaternidade permanece a cargo da Previdência Social.
O projeto foi inicialmente enviado para a Comissão de Assuntos
Sociais em sede de decisão terminativa e não recebeu emendas.
Por força da aprovação do Requerimento nº 499, de 2016, do
Senador Aloysio Nunes Ferreira, a proposição foi encaminhada para oitiva
da CAE para, em seguida, ser apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais,
mantida a decisão conclusiva àquele colegiado.
II – ANÁLISE
De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, em seu
art. 99, inciso I, cabe à CAE analisar os aspectos econômicos e financeiros
da matéria.
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No que tange à questão econômica, observa-se que o PLS n°
142, de 2016, vem proporcionar um efetivo benefício sobretudo àqueles
empregados e empregadas que buscam a adoção ou a obtenção de guarda
judicial para fins de adoção, ao promover uma maior isonomia no acesso ao
benefício do salário-maternidade, equalizando o tratamento entre as mães e
pais adotivos e as mães naturais.

SF/18845.04906-20
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Destaca-se, no entanto, que a exigência de que a pessoa adotante
ou com guarda da criança, se possuidora de vínculo empregatício, tenha que
se dirigir a um posto da Previdência Social, em dissonância do que ocorre no
caso da mãe biológica, soa discriminatória, na medida em que submete os
primeiros ao enfrentamento de filas e burocracias para receber um benefício
que constitui um direito já legalmente reconhecido. Trata-se, pois, de uma
situação que merece ser revista, o que se fará nos termos de uma emenda
desta relatoria.
No que se refere aos aspectos financeiros, é importante ressaltar
que a matéria em comento não implica aumento de despesas, na medida em
que apenas reorganiza e simplifica o acesso ao benefício do salário maternidade no caso dos adotantes e dos detentores da guarda judicial para
fins de adoção.
Do mesmo modo, observa-se que a proposição não incorre em
aumento dos gastos públicos, pois não afeta o orçamento do INSS e não fere,
portanto, os preceitos da Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Em suma, o PLS nº 142, de 2016, apresenta-se como uma
proposição meritória, cabendo apenas uma ressalva no sentido de seu
aperfeiçoamento, a fim de possibilitar que adotantes e detentores da guarda
judicial para fins de adoção, com vínculo empregatício, possam usufruir o
benefício diretamente do empregador, sem a interveniência das agências da
Previdência Social para sua obtenção, com suas filas e extenuantes
procedimentos burocráticos.
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III – VOTO
Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado n° 142, de 2016, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº  – CAE
Dê-se ao art. 1º do PLS nº 142, de 2016, a seguinte redação:
Art. 1º O § 1º do art. 71-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 71-A................. .....................................................................
..........................................................................................................
§ 1º O salário-maternidade de que trata este artigo será pago
diretamente pela Previdência Social, exceto no caso das seguradas
empregadas, que o receberão diretamente do empregador,
efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da
Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.
...................................................................................” (NR)

Sala da Comissão,
, Presidente

, Relator
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLS 142/2016)

A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, QUE PASSA A CONSTITUIR O
PARECER DA CAE, FAVORÁVEL AO PROJETO, COM A EMENDA Nº
1 - CAE.

20 de Novembro de 2018

Senador TASSO JEREISSATI

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
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SENADO FEDERAL
PARECER (SF) Nº 108, DE 2018
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 232, de 2016, do Senador Cássio Cunha Lima, que Dispõe
sobre o modelo comercial do setor elétrico, a portabilidade da conta
de luz e as concessões de geração de energia elétrica, altera as Leis nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
nº 9.648, de 27 de maio de 1998, nº 10.847, de 15 de março de 2004,
nº 10.848, de 15 de março de 2004, e nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013, e a Medida Provisória nº 2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá
outras providências.

PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati
RELATOR: Senador Tasso Jereissati
20 de Novembro de 2018

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

1073

2

Gabinete do Senador Tasso Jereissati

, DE 2018

Da
COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 232, de 2016, do Senador Cássio Cunha Lima,
que dispõe sobre o modelo comercial do setor
elétrico, a portabilidade da conta de luz e as
concessões de geração de energia elétrica, altera
as Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, nº 10.847, de 15 de março de 2004,
nº 10.848, de 15 de março de 2004, e nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, e a Medida Provisória nº
2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá outras
providências.

SF/18807.58355-26

PARECER Nº

Relator: Senador TASSO JEREISSATI

I – RELATÓRIO
Tramita nesta Comissão o Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 232, de 2016, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, que propõe
alterações na legislação do setor elétrico visando a expandir o mercado livre
de energia elétrica.
Na sua justificativa, o Senador Cássio Cunha Lima sustenta que
é necessário incentivar a liberdade de escolha do consumidor de energia
elétrica. Atualmente, só usufruem dessa liberdade (i) os consumidores com
carga igual ou superior a 3.000 kW e (ii) os consumidores com carga igual
ou superior a 500 kW e inferior a 3.000 kW que compram energia elétrica
junto às chamadas fontes incentivadas (denominados de especiais), quais
sejam, empreendimentos hidrelétricos com potência de até 50.000 kW e
aqueles com base em fontes solar, eólica e biomassa cuja potência injetada
nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 50.000
P raça dos Três P oderes | Senado Federal | Anexo I, 14º andar | 70.165-900 – Brasília – DF
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Gabinete do Senador Tasso Jereissati

kW. Consumidores com carga inferior a 500 kW não fazem jus a esse direito
e somente podem comprar energia elétrica da distribuidora na qual estão
conectados. Segundo o autor da proposição, a liberdade de escolha para o
consumidor aumenta a concorrência entre as empresas, o que reduz o preço
e melhora a qualidade do serviço prestado. Como exemplo, cita o fato de o
preço da energia elétrica no mercado livre, como regra, ser inferior ao
praticado no mercado regulado.

SF/18807.58355-26
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O PLS propõe reduzir gradualmente os limites de carga para que
os consumidores regulados (também denominados de cativos) passem a
usufruir o direito de escolher o fornecedor com o qual contratarão a compra
de energia elétrica.
O PLS também reduz restrições aplicadas à oferta de energia
elétrica. É destacado que a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, cria uma
reserva de mercado porque direciona exclusivamente para os consumidores
cativos a energia elétrica gerada por usinas já amortizadas e que tiveram suas
concessões prorrogadas; mesmo em caso de usinas existentes licitadas (ou
seja, que não aceitaram as condições de prorrogação) há um percentual
mínimo a ser destinado ao mercado regulado. Em virtude disso, para usinas
com concessões vincendas, o PLS propõe que a outorga seja licitada, e os
recursos decorrentes sejam direcionados para a redução de encargos,
subsídios e outros custos do setor elétrico. Nessa licitação, proporção de
energia elétrica direcionada aos mercados livre e regulado deverá considerar
que as usinas prorrogadas nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, direciona
energia elétrica apenas ao mercado regulado. Em relação às concessões de
geração destinadas à autoprodução e à produção independente, o PLS propõe
que elas sejam prorrogadas por até trinta anos, sem licitação, como forma de
privilegiar a indústria nacional.
Outro aprimoramento proposto pelo PLS é que as
concessionárias e as permissionárias de distribuição de energia elétrica
passem a se concentrar na sua atividade principal, que é o serviço de
distribuição, blindando-as de eventuais excessos de contratação de energia.
Além disso, as distribuidoras poderiam realizar leilões descentralizados para
comprar energia elétrica para seus clientes.
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Finalmente, a proposição determina uma série de ações
destinadas: (i) ao despacho por oferta de preços, (ii) ao aumento da
transparência dos órgãos decisórios; (iii) ao estabelecimento da possibilidade
de o consumidor vender energia elétrica; (iv) ao aumento do subsídio das
fontes incentivadas para centrais geradoras com potência inferior a 1 MW e
conectadas à rede de distribuição por meio das unidades consumidoras; e (v)
à extensão da tarifa binômia aos consumidores de baixa tensão.

SF/18807.58355-26

Gabinete do Senador Tasso Jereissati

O PLS foi despachado inicialmente para esta Comissão, e
seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
e, depois, para a análise da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), em
decisão terminativa.
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal,
são competências desta Comissão, dentre outras atribuições, opinar sobre
tarifas e sobre aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que
lhes seja submetida. Conforme poderá ser verificado ao longo deste Parecer,
o PLS nº 232, de 2016, tem relação com esses temas.
É inquestionável o mérito da proposição que ora se analisa. A
liberdade de escolha do consumidor e a busca da multiplicidade de ofertantes
e demandantes de qualquer produto ou serviço promovem a eficiência da
economia. Esses objetivos estão em consonância com as demandas da nossa
sociedade em prol das possibilidades de escolher o fornecedor com o qual
contratará a compra energia elétrica, e de valorizar as iniciativas
empresariais alinhadas aos valores individuais de cada consumidor. Permite,
por exemplo, que o consumidor privilegie empreendimentos que atendam
critérios ambientais e sociais.
O PLS altera substancialmente o complexo marco legal do setor
elétrico no sentido de modernizá-lo. Entretanto, a proposição pode ser
aperfeiçoada para conferir um tratamento mais adequado a algumas questões
estruturais e que têm impactado a cadeia produtiva, como é o caso dos
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Gabinete do Senador Tasso Jereissati

subsídios cruzados, que afetam adversamente a alocação de custos no setor
elétrico. Se aprovado na forma proposta, o PLS poderia aprofundar
distorções em vez de corrigi-las.
Em particular, os subsídios às fontes incentivadas,
materializado pelos descontos na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(TUSD) e na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), precisam
ser corrigidos. Atualmente, esse subsídio beneficia principalmente os
empreendimentos de fontes incentivadas e os seus consumidores com carga
entre 500 kW e 3.000 kW (denominado de consumidores especiais) e é
suportado, via Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), sobretudo
pelos consumidores cativos e pelos consumidores livres com carga acima de
3.000 kW. À medida que o PLS propõe aumentar a base de consumidores
especiais e, consequentemente, diminuir a base de consumidores cativos,
cada vez mais consumidores receberão o subsídio e cada vez menos
consumidores serão responsáveis pela maior parcela de seu custo. Ampliar
o mercado livre nesse cenário aumentaria distorções existentes e os conflitos
judiciais do setor elétrico.
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Preocupado com as questões atinentes ao aperfeiçoamento do
marco legal do setor elétrico, o Ministério de Minas e Energia (MME)
instaurou a Consulta Pública nº 21, de 2016, que, conforme pode ser
verificado na Nota Técnica nº 4/2016-AEREG/SE-MME, continha
questionário sobre a expansão do mercado livre de energia elétrica e os
benefícios e riscos envolvidos nesse processo. O questionário foi estruturado
em oito itens, abordando os aspectos mais importantes relativos à expansão
do mercado livre no Setor Elétrico Brasileiro (SEB).
A Nota Técnica nº 3/2017/AEREG/SE, do MME, que concluiu
a Consulta Pública nº 21, de 2016, resumiu os instrumentos sugeridos pelos
participantes da Consulta Pública nº 21, de 2016, para garantir a expansão
sustentável do mercado livre de energia elétrica:
“I - informação aos consumidores sobre o funcionamento do
ACL através de campanhas de conscientização;
II - redução gradativa da exigência de carga para contratar
energia elétrica no mercado livre, dando fim a reservas de mercado,
como o segmento especial, e definindo critérios de corte para
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representação direta no mercado, delimitando a fronteira entre
atacado e varejo:
III - racionalização de subsídios, evitando distorções dos
incentivos dos agentes vendedores e compradores, de maneira que a
competição seja mais isonômica e o mercado mais líquido, além de
tornar mais simples eventuais políticas públicas de incentivo ou
compensação;
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IV - maior participação do ambiente livre no custeio da
expansão do sistema, questão para a qual emergem várias
contribuições com a ideia da separação de lastro – contratado por
encargo – e energia – contratada livremente;
V - aumento da flexibilidade do portfólio do ambiente
regulado, permitindo respostas eficazes à ampliação do mercado
livre, inclusive com mais mecanismos de integração comercial entre
os ambientes (reciclagem de energia), o que implica também
alternativas de redução da energia elétrica adquirida de forma
compulsória pelas distribuidoras;
VI - redução das responsabilidades das distribuidoras em
relação à gestão de compra de energia, reconhecendo o papel
limitado dos instrumentos de gestão atualmente presentes e a
necessidade de as empresas focarem na atividade de infraestrutura
de rede e de qualidade do serviço, paradigma que implica alterações
na alocação dos custos de contratação de energia, inclusive com
mecanismos centralizados que reduzam os custos de transação e a
assimetria de custos;
VII - correção de incentivos, inadequados, para migração para
o ambiente livre, o que enseja separação do custeio da rede e da
compra de energia elétrica (separação de fio e energia) para evitar
que os custos de rede e passivos setoriais sejam motivos de migração
ou de autoprodução inclusive por meio de microgeração distribuída
– pois esse tipo de decisão deve se dar pelo perfil de gerenciame nto
de riscos do consumidor, com foco no custo específico da energia
elétrica, e não por resposta a distorções alocativas;
VIII - maior granularidade temporal e espacial do preço, além
de maior credibilidade na sua formação, com o máximo acoplamento
possível da formação do preço com as decisões de operação;
IX - homogeneização do produto energia, evitando
modalidades ou subprodutos que inibam a competição, de modo que
eventuais estímulos, incentivos ou compensações por externalidad es
ocorram fora desse ambiente de negociação homogêneo, não
afetando a formação do preço; e
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X - alocação de recursos e rendas de ativos do setor elétrico
para sustentar a transição para um mercado mais aberto e para abater
encargos e custos de políticas públicas intrassetoriais”.

A partir das contribuições recebidas na Consulta Pública nº 21,
de 2016, o MME instaurou a Consulta Pública nº 33, de 2017, e apresentou,
por meio da Nota Técnica nº 5/2017/AEREG/SE, proposta de alteração na
legislação do setor elétrico com vistas a expandir o mercado livre de energia
elétrica. Após as contribuições da sociedade e das análises pertinentes, o
MME concluiu a referida Consulta Pública, aperfeiçoando o texto
inicialmente sugerido. Os documentos que embasaram a minuta de projeto
de lei resultante, disponíveis no endereço eletrônico do MME, são os
seguintes: Nota Técnica EPE-PR-003/2017, Nota Técnica nº
14/2017/AEREG/SE, Nota Técnica nº 1/2018/AEREG/SE, Nota Técnica nº
1/2018/SE, Parecer nº 00065/2018/CONJUR-MME/CGU/AGU, Nota
Informativa nº 1/2018/GM e Nota Técnica nº 2/2018/CGPT/DGSE/SEE. O
MME disponibilizou ainda o documento “PROPOSTA COMPILADA DE
APRIMORAMENTO CONTEMPLANDO TODAS AS ALTERAÇÕES”,
que resume as mudanças legais propostas.
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De fato, conforme proposto pelas Consultas Públicas nº 21, de
2016, e nº 33, de 2017, é essencial que a expansão do mercado livre de
energia elétrica ocorra de forma equilibrada, sem que os consumidores que
optem por permanecer no mercado regulado subsidiem aqueles que
migrarem para o mercado livre. Também não é possível a manutenção de
reservas de mercado e de subsídios, que promovem profundas distorções
econômicas, sociais e ambientais. Nesse contexto, o texto legal sugerido pelo
MME está na direção correta. Por essa razão, proponho que seja adotada a
maioria das alterações recomendadas pelo MME na Consulta Pública nº 33,
de 2017. Essas modificações guardam estreita relação com os objetivos que
levaram o Senador Cássio Cunha Lima a apresentar o PLS nº 232, de 2016.
A expansão equilibrada e sustentável do mercado livre faz parte
de um movimento de empoderamento do consumidor, de descentralização
das decisões, de ampliação da liberdade e da responsabilidade ao
consumidor, de redução dos custos do Estado com ações e decisões que
podem ser tomadas de forma mais eficiente por outros atores sociais, de
transição justa para uma matriz energética mais limpa, de redução dos custos
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e preços da energia elétrica e de aumento da competitividade da economia
brasileira. Para tanto, é essencial que o consumidor faça suas opções sem
artificialismos. Por exemplo, a migração para o mercado livre ou para a
autoprodução, em vez de ser pautada na fuga do pagamento de subsídios que
oneram o mercado regulado, deve ser fundamentada na avaliação de que
essas opções são mais aderentes ao perfil de risco e de demanda do
consumidor. Atualmente, a decisão de migração para o mercado livre ou para
a autoprodução é fortemente afetada pelos elevados subsídios pagos,
sobretudo, por consumidores regulados. Basta verificar que a autoprodução
não paga cotas de CDE e que o mercado regulado é o principal financiador
da expansão da oferta de energia elétrica. Além disso, a expansão da oferta
pelo mercado livre se dá, em larga medida, com subsídios, uma vez que a
compra de energia elétrica no mercado livre junto a fontes alternativas é
subsidiada. Expandir o mercado livre nesse cenário é insustentável e
incoerente; aprofundaria as desigualdades econômicas e sociais que assolam
o nosso País; e comprometeria ainda mais a competividade da nossa
economia.
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Dessa forma, a expansão do mercado livre requer um conjunto
de medidas:
1) redução gradual dos requisitos de carga e de tensão para que o
consumidor possa escolher o seu fornecedor de energia elétrica; esse
movimento permite uma transição suave, permitindo que os diversos
agentes de setor elétrico se adequem paulatinamente ao novo cenário e
aos novos parâmetros decisórios;
2) implantação da abertura do mercado livre para a baixa tensão somente
após o Poder Executivo adotar algumas ações estruturantes; a opção dos
consumidores de pequeno porte pelo mercado livre exige a redução de
custos de equipamentos e a realização de uma campanha de comunicação
a fim de esclarecer os benefícios e os riscos associados à decisão; além
disso, é preciso deixar claro para o consumidor que, mesmo com a opção
pelo mercado livre, ele provavelmente permanecerá conectado à rede das
distribuidoras, ou seja, o vínculo com essas empresas não será totalmente
interrompido;
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3) separação entre as atividades de distribuição de energia elétrica e de
comercialização regulada de energia elétrica, a fim de preservar o
equilíbrio econômico-financeiro das empresas de distribuição;
4) criação da figura do agente varejista para representar consumidores
perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), algo
coerente com as finalidades e características da CCEE e com o fato de
que os agentes que atuam no mercado livre na comercialização de
energia elétrica devem assumir mais responsabilidades;
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5) rateio de eventual prejuízo das distribuidoras de energia elétrica com a
migração de clientes para o mercado livre com todos os consumidores
(livres e regulados), a fim de evitar que apenas os consumidores
regulados assumam o ônus de contratos de longo prazo e caros firmados
pelas distribuidoras com geradores, como usinas termelétricas e usinas
cotistas (Itaipu, Angra 1 e Angra 2, por exemplo);
6) ampliação dos mecanismos de gestão das distribuidoras para a redução
do excesso de contratação de energia elétrica, o que permitirá, inclusive,
diminuir eventual prejuízo com a migração de consumidores para o
mercado livre;
7) definição em lei do conceito de autoprodutor, com a devida explicitação
da regra de pagamento de encargos por esse agente; essa medida reduzirá
incertezas que hoje estão presentes nessa atividade;
8) direcionamento, nos casos de outorga de novos contratos de concessão
para usinas existentes, da maior parte da chamada renda hidráulica para
a CDE, com vistas a reduzir o ônus dos consumidores livres e regulados
no pagamento de subsídios, o que está alinhado com recomendações
recentes do Tribunal de Contas da União (TCU); além disso, essa é uma
ação em prol não somente da redução da venda compulsória de energia
elétrica, em regime de cotas, para o mercado regulado, mas também da
necessária realocação do risco hidrológico no gerador;
9) revisão da base para a aplicação de multas por parte da Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), o que é coerente com o fato de que alguns
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10) aperfeiçoamento nas diretrizes a serem observadas pela ANEEL na
definição da TUST e da TUSD, com o objetivo de ampliar o uso do sinal
locacional e dos atributos das fontes de geração, conferindo maior
racionalidade econômica no pagamento dessas tarifas e na concorrência
entre fontes de geração; também contribui para valorar os benefícios das
fontes alternativas de geração;
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agentes do setor elétrico funcionam apenas como arrecadadores de
recursos;

11) pacificação quanto à possibilidade de cobrança de tarifas horárias e do
pré-pagamento para consumidores regulados;
12) ampliação da transparência nas tarifas de energia elétrica, por meio da (i)
obrigação de os consumidores regulados serem informados do valor
referente à compra de energia elétrica, o que permitirá que avaliem
melhor a opção de migrar para o mercado livre, e (ii) da obrigação de as
reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) serem
abertas ao público;
13) vedação de cobrança em R$/MWh pelo serviço de distribuição e de
transmissão, o que reduzirá os efeitos distributivos adversos que a
autoprodução por consumidores de baixa tensão têm provocado, e
contribuirá para a separação entre os negócios de distribuição de energia
elétrica e de comercialização regulada de energia elétrica, algo essencial
para expansão do mercado livre;
14) substituição dos descontos na TUST e na TUSD para a energia
comercializada por fontes alternativas, que têm provocado distorções no
mercado de energia elétrica e que possuem perspectiva de trajetó ria
crescente na ordem de bilhões de Reais, pela valoração dos benefícios
ambientais segundo um instrumento de mercado a ser elaborado pelo
Poder Executivo;
15) reconhecimento de que vários estudos a serem executados ou contratados
pelo Poder Executivo para a expansão sustentável do mercado livre
fazem parte das ações de eficiência energética e de pesquisa e
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desenvolvimento, as quais recebem obrigatoriamente recursos das
empresas do setor elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2001;
16) previsão de que as quotas de CDE pagas pelas usinas hidrelétricas
existentes que receberem novos contratos de concessão serão uma das
fontes de receita da CDE, tal como as quotas pagas pelos consumidores
de energia elétrica; esse ajuste legislativo decorre da proposta de que os
novos contratos de concessão de geração destinem parte da renda
hidráulica para a CDE;
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17) permissão para exigência de contrapartidas e de critérios ambientais,
sociais e econômicos dos beneficiários de subsídios custeados pela CDE,
algo necessário para reduzir o artificialismo na decisão de migrar para o
mercado livre ou para a autoprodução e para focalizar os benefícios nos
consumidores hipossuficientes;
18) possibilidade de contratar os chamados serviços ancilares (tais como o
controle de frequência e a reserva de potência) por mecanismo
concorrencial, o que contribui para aprimorar a precificação dessas
atividades;
19) obrigação de preços horários no mercado de curto prazo e do despacho
segundo a lógica da oferta de preço e quantidade, o que permite acoplar
a operação e a formação de preço; cabe ressaltar que a realização e a
divulgação de estudos prévios e um período de testes são condições para
a implantação desse tipo de despacho;
20) exigência de licitação para a contratação de modelos usados no setor
elétrico, o que retira reservas de mercado e contribui para o surgimento
de modelos mais modernos e de menor custo;
21) aperfeiçoamento nas regras de garantia financeira aplicadas ao mercado
de curto prazo, com vistas a reduzir riscos financeiros sistêmicos ou de
contágio entre os agentes;
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22) obrigação de o Poder Executivo aprimorar o arranjo do mercado de
energia elétrica, de forma a fomentar o desenvolvimento de bolsas de
valores nacionais para comercialização de energia elétrica;
23) aperfeiçoamento nas regras para contratação regulada por
disponibilidade e por quantidade, a fim de reduzir o risco de distorção no
uso dessas modalidades;
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24) criação de um mecanismo de descontratação voluntária e concorrencial
de energia elétrica destinada ao mercado regulado, o que possibilitará a
substituição de contratos firmados pelas distribuidoras de energia
elétrica, para atender o mercado regulado, com usinas caras e poluentes
por outras mais baratas e ambientalmente mais limpas;
25) criação da contratação de lastro (contribuição para o provimento de
confiabilidade e adequabilidade sistêmica de cada usina), o que permitirá
(i) que a expansão da oferta de energia elétrica seja rateada de forma
isonômica entre os mercados livre e regulado e (ii) a negociação em
separado e mais eficiente do produto energia elétrica (que é diferente do
produto lastro); atualmente, lastro e energia são comercializados em
conjunto, o que provoca distorções econômicas e distributivas;
26) exigência de que a contratação de lastro observe os atributos das fontes
de geração, algo que contribuirá positivamente para a inserção de forma
sustentável e com justiça distributiva das fontes alternativas na matriz
elétrica brasileira, afastando eventuais questionamentos e críticas de que
desenvolvimento dessas fontes de geração, que é necessário e importante
para manter cumprir os compromissos de redução nas emissões de gases
de efeito estufa, provoca distúrbios econômicos e operacionais no setor
elétrico e transfere renda de pobres para ricos;
27) vedação da contratação de energia de reserva, depois de implantada a
contratação de lastro, uma vez que seria incoerente, ineficiente e
inadequada a manutenção desse mecanismo;
28) fim do regime de cotas (a venda compulsória de energia elétrica para o
mercado regulado) para as usinas hidrelétricas existentes, o que é
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coerente com a expansão do mercado livre e com o reconhecimento de
que o consumidor não tem instrumentos para gerir o risco hidrológico; e
29) vedação para a repactuação do risco hidrológico, nos termos da Lei nº
13.203, de 8 de dezembro de 2015, o que também é coerente com o
reconhecimento de que o consumidor não possui instrumentos para gerir
esse risco.
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As medidas listadas acima constam do Substitutivo que
proponho ao PLS nº 232, de 2016. Boa parte delas, com diferenças de forma
e de técnica legislativa, consta do texto original do PLS e da proposta
legislativa apresentada pela Consulta Pública nº 33, de 2017, do MME. É
importante enfatizar que a motivação principal do PLS, que é o incentivo à
liberdade de escolha do consumidor do seu fornecedor junto ao qual
contratará a compra energia elétrica, é preservada. Deve ser ressaltado que a
expansão do mercado livre é incoerente com a manutenção de reservas de
mercado e com um conjunto de subsídios que distorcem as decisões dos
agentes econômicos.
Por fim, destaco que o Substitutivo proposto não apresenta
qualquer óbice no que tange à constitucionalidade, à juridicidade e à
adequação orçamentária e financeira. Sobre o último aspecto, cumpre
destacar que a eventual perda de receita da União com a mudança na base de
cálculo das multas aplicadas pela ANEEL é automaticamente compensada
com a redução de aportes do Orçamento Geral da União (OGU) na CDE.
Isso porque a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, prevê, em seu art. 13, §
1º, que as multas aplicadas pela ANEEL, e que figuram como receitas do
OGU, são destinadas à CDE. Portanto, a alteração em questão não causa
impacto nas metas fiscais porque a eventual queda de receita seria
acompanhada de uma redução equivalente nas despesas.
III – VOTO
Diante do exposto, voto pela aprovação do PLS nº 232, de 2016,
na forma da seguinte emenda substitutiva:
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Altera as Leis nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.991, de 24
de julho de 2000, nº 10.438, de 26 de abril de 2002,
nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, e 13.203, de 8 de dezembro
de 2015, para aprimorar modelo regulatório e
comercial do setor elétrico com vistas a expansão
do mercado livre, e dá outras providências.
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EMENDA Nº  - CAE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 232, DE 2016

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Seção III
Das Opções de Compra e da Autoprodução de Energia Elétrica por
parte dos Consumidores” (NR)
“Art. 15. ...................................................................................
...................................................................................................
§ 7º-A Após 30 (trinta) meses da entrada em vigor deste
parágrafo, poderá ser reduzida a obrigação de contratação de que
trata o § 7º a percentual inferior à totalidade da carga.
........................................................................................” (NR)
“Art. 16. É de livre escolha dos consumidores, cuja carga seja
igual ou maior que 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão, o
fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica.
§ 1º Após 18 (dezoito) meses da entrada em vigor deste
parágrafo, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 2000 kW.
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§ 2º Após 30 (trinta) meses da entrada em vigor deste
parágrafo, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 1000 kW.
§ 3º Após 42 (quarenta e dois) meses da entrada em vigor deste
parágrafo, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 500 kW.
§ 4º Após 66 (sessenta e seis) meses da entrada em vigor deste
parágrafo, o requisito mínimo de carga de que trata o caput fica
reduzido a 300 kW.
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§ 5º Após 90 (noventa) meses da entrada em vigor deste
parágrafo, não se aplica o requisito mínimo de carga de que trata o
caput para consumidores atendidos em tensão igual ou superior a
2,3 kV.
§ 6º Em até 54 (cinquenta e quatro) meses da entrada em vigor
deste parágrafo, o Poder Executivo deverá apresentar plano para
extinção integral do requisito mínimo de carga para consumidor es
atendidos em tensão inferior a 2,3 kV, que deverá conter, pelo
menos:
I – ações de comunicação para conscientização dos
consumidores visando a sua atuação em um mercado liberalizado;
II – proposta de ações para aprimoramento da infraestrutura de
medição e implantação de redes inteligentes, com foco na redução
de barreiras técnicas e dos custos dos equipamentos; e
III – separação das atividades de comercialização regulada de
energia, inclusive suprimento de última instância, e de prestação do
serviço público de distribuição de energia elétrica.
§ 7º Após 114 (cento e quatorze) meses da entrada em vigo r
deste parágrafo, não se aplica o requisito mínimo de carga de que
trata o caput para consumidores atendidos em tensão inferior a 2,3
kV, observado o plano de que trata o § 6º.
§ 8º Aplicam-se as disposições deste artigo aos consumido res
de que trata o art. 15.” (NR)
“Art. 16-A. Após 30 (trinta) meses da entrada em vigor deste
artigo, no exercício da opção de que trata o art. 16, os consumidor es
com carga inferior a 500 kW serão representados por agente varejista
perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE,
de que trata o art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.
§ 1º Os consumidores com carga inferior a 500 kW serão
denominados consumidores varejistas.
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§ 2º A ANEEL definirá os requisitos mínimos para atuação
como agente varejista, que devem prever:
I – capacidade financeira compatível com o volume de energia
representada na CCEE;
II – obrigatoriedade de divulgação do preço de referência de
pelo menos um produto padrão definido pela ANEEL, caso o agente
varejista seja comercializador ou produtor independente de energia;
e
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III – carga representada de consumidores varejistas de pelo
menos 3.000 kW, incluindo a carga própria, se houver.
§ 3º Qualquer pessoa jurídica que cumpra os requisitos
definidos pela ANEEL poderá atuar como agente varejista,
independentemente
de comercializar
energia
com seus
representados ou apenas atuar como agregador de carga.
§ 4º Poderá ser suspenso o fornecimento de energia ao
consumidor varejista inadimplente com as obrigações estabelecidas
no contrato de compra e venda de energia, conforme
regulamentação, resguardado o direito à ampla defesa e ao
contraditório.”
“Art. 16-B. Os consumidores do Ambiente de Contração
Regulada, de que trata a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que
exercerem as opções previstas no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, e nos art. 15 e art. 16 deverão pagar,
mediante encargo tarifário cobrado na proporção do consumo de
energia elétrica, os custos remanescentes das operações finance ir as
contratadas para atender à finalidade de modicidade tarifária de que
trata o § 13 do art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.”
“Art. 16-C. Os resultados das operações das concessionár ias
do serviço público de distribuição de energia elétrica com excesso
involuntário de energia contratada decorrente das opções previstas
no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e nos
art. 15 e art. 16, serão alocados a todos os consumidores dos
Ambientes de Contratação Regulado e Livre, mediante encargo
tarifário na proporção do consumo de energia elétrica.
§ 1º Os resultados que trata o caput serão calculados pela
ANEEL.
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§ 2º O resultado, positivo ou negativo, da venda de que trata o
§ 18-A do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, deverá
ser considerado no cálculo do encargo tarifário de que trata o caput.
§ 3º O pagamento do encargo pelo autoprodutor deverá ser
apurado com base no consumo líquido, calculado na forma do § 6º
do art. 16-E.”
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“Art. 16-D. Os encargos de que tratam os art. 16-B e art. 16C serão regulamentados pelo Poder Executivo e poderão ser
movimentados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
- CCEE.
§ 1º Os valores relativos à administração dos encargos de que
trata o caput, incluídos os custos administrativos e financeiros e os
tributos, deverão ser custeados integralmente ao responsável pela
movimentação.
§ 2º O regulamento deverá prever regra para redução da base
de cálculo do encargo de que trata o art. 16-C em função de contratos
de compra de energia assinados até 30 (trinta) meses após a entrada
em vigor deste parágrafo.”
“Art. 16-E. Considera-se autoprodutor de energia elétrica o
consumidor que receba outorga para produzir energia por sua conta
e risco.
§ 1º É assegurado ao autoprodutor de energia elétrica o direito
de acesso às redes de transmissão e distribuição de energia elétrica.
§ 2º Também é considerado a autoprodutor o consumidor que:
I – participe, direta ou indiretamente, do capital social da
sociedade empresarial titular da outorga, observada a proporção da
participação societária, direta ou indireta com direito a voto; ou
II – esteja sob controle societário comum, direto ou indireto,
ou sejam controladoras, controladas ou coligadas, direta ou
indiretamente, às empresas do inciso I, observada a participação
societária, direta ou indireta, com direito a voto.
§ 3º A destinação da energia autoproduzida independe da
localização geográfica da geração e do consumo, ficando o
autoprodutor responsável por diferenças de preços entre o local de
produção e o local de consumo, observado o disposto nos §§ 10, 11
e 12, do art. 1º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.
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§ 4º O pagamento de encargos pelo autoprodutor, desde que
com carga agregada mínima de 5.000 kW (cinco mil quilowatts ),
deverá ser apurado com base no consumo líquido, observado o
disposto nos §§ 10, 11 e 12, do art. 1º da Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004.
§ 5º Considera-se consumo líquido do autoprodutor o consumo
total subtraído da energia elétrica autoproduzida.
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§ 6º A energia elétrica autoproduzida considerada para o
cálculo do consumo líquido para fins de pagamento de encargos será
equivalente:
I – à garantia física ou energia assegurada do empreendime nto
outorgado; ou
II – à geração verificada anual, caso o empreendime nto
outorgado não possua garantia física ou energia assegurada.”
“Art. 16-F. A outorga conferida ao autoprodutor será em
regime de produção independente de energia.”
“Art. 16-G. As linhas de transmissão de interesse restrito aos
empreendimentos de autoprodução poderão ser concedidas ou
autorizadas simultânea ou complementarmente às outorgas dos
empreendimentos de autoprodução.”
“Art. 16-H. O autoprodutor poderá vender excedentes de
energia elétrica aos consumidores alocados dentro do terreno onde
se encontra a instalação industrial de sua propriedade.”
“Art. 28. ...................................................................................
...................................................................................................
§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de
concessão ou autorização de geração de energia elétrica, o poder
concedente deverá alterar o regime de exploração para produção
independente, inclusive, quanto às condições de extinção da
concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem
como da indenização porventura devida.
§ 1º-A. Nos casos de que trata o § 1º, o Poder Concedente
deverá realizar o recálculo da garantia física, sem limite de variação
em relação à garantia física anteriormente praticada.
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c) utilizar, quando viável técnica e economicamente, o sinal
locacional no sistema de distribuição; e
d) valorizar, se existentes, os benefícios da geração de energia
elétrica próxima da carga.
...................................................................................................
XXII – estabelecer procedimentos para a caracterização da
irregularidade de medição de unidade consumidora, disciplina ndo,
quando aplicável, a forma de compensação pela concessionária do
serviço público de distribuição de energia elétrica.
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..................................................................................................
§ 8º As modalidades tarifárias de fornecimento de energia
elétrica aplicadas às unidades consumidoras, independente da tensão
de fornecimento em que essas unidades são atendidas, podem prever:
I – tarifas diferenciadas por horário; e
II – a disponibilização do serviço de fornecimento de energia
elétrica mediante pré-pagamento por adesão do consumidor ou em
caso de inadimplência recorrente.
§ 9º Após 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor deste
parágrafo, será obrigatória a discriminação dos valores
correspondentes à compra de energia elétrica regulada na fatura de
energia elétrica para qualquer tensão de fornecimento, quando
aplicável.
§ 10. Até 60 (sessenta) meses após a entrada em vigor deste
parágrafo, a tarifa pelo uso da rede de distribuição e transmissão para
os consumidores com geração própria de qualquer porte,
independentemente da tensão de fornecimento, não poderá ser
cobrada em Reais por unidade de energia elétrica consumida.
§ 11. A vedação de que trata o § 10 não se aplica aos
componentes tarifários de perdas, inadimplência e encargos
setoriais.” (NR)
“Art. 26. ...................................................................................
...................................................................................................
§ 1º-C. Os percentuais de redução a que se referem os §§ 1º,
1º-A e 1º-B:
I – não serão aplicados aos empreendimentos após o fim do
prazo constante do instrumento inicial de outorga ou em
prorrogações de suas outorgas; e
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§ 5º Também são condições para a outorga de concessão de
geração na forma deste artigo:
I – o pagamento de quota anual, em duodécimos, à Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE, de que trata a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, correspondente a, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do valor estimado da concessão; e
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II – o pagamento de bonificação pela outorga correspondente
a, no máximo, 1/3 (um terço) do valor estimado da concessão.
§ 6º Não se aplica às outorgas de concessão na forma deste
artigo o disposto no art. 7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.
§ 7º Aplica-se o disposto nesse artigo às usinas hidrelétr icas
prorrogadas ou licitadas nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º .....................................................................................
...................................................................................................
X – fixar as multas administrativas a serem impostas aos
concessionários, permissionários e autorizados de instalações e
serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 2%
(dois por cento) do benefício econômico anual, ou do valor estimado
da energia produzida nos casos de autoprodução e produção
independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à
lavratura do auto de infração ou estimados para um período de doze
meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por
um período inferior a doze meses;
...................................................................................................
XVII – estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização
para garantir o atendimento ao mercado de cada agente de
distribuição e de comercialização de energia elétrica, bem como à
carga dos consumidores que tenham exercido a opção prevista nos
arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
XVIII – definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e
distribuição, baseadas nas seguintes diretrizes:
...................................................................................................
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II – serão aplicados aos empreendimentos outorgados até 30
(trinta) meses após a entrada em vigor deste inciso.
§ 1º-D. Em até 20 (vinte) meses após a entrada em vigor deste
parágrafo, o Poder Executivo deverá apresentar plano para a
valorização dos benefícios ambientais relacionados às fontes de
energia com baixa emissão de carbono.
§ 1º-E. A valorização de que trata o § 1º-D não será aplicada
aos empreendimentos alcançados pelos §§ 1º, 1º-A e 1º-B e
outorgados até 30 (trinta) meses após a entrada em vigor deste
parágrafo.
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...................................................................................................
§ 5º-A. Em até 30 (trinta) meses após a entrada em vigor desse
parágrafo, no exercício da opção de que trata o § 5º, os consumidor es
varejistas deverão ser representados por agente varejista perante a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, de que
trata o art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, nos termos
do art. 16-A da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
§ 5º-B. A representação de consumidores atendidos em tensão
maior ou igual a 2,3 kV por agentes varejistas, nos termos do art. 16A da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, equipara-se à comunhão
de interesses de fato ou de direito de que trata o § 5º.
........................................................................................” (NR)

Art. 3º A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 4º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 3º As empresas de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º poderão
aplicar, alternativamente a investimentos em projetos nos termos do
inciso II, percentual, de sua opção, dos recursos de que trata o
referido inciso, no atendimento de sua obrigação estatutária de
aporte de contribuições institucionais para desenvolvimento de
projetos de pesquisa e desenvolvimento constante de relação pública
divulgada anualmente pelo Poder Executivo, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no inciso II do art. 5º.
§ 3º-A. Deverão ser publicados anualmente:
I – a relação de projetos eleitos para aplicação dos recursos;
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III – a relação de instituições públicas e privadas previamente
cadastradas para execução dos projetos.
§ 3º-B. Poderá ser definido um percentual mínimo da parcela
de que trata o inciso II do caput para ser aplicado na contratação dos
estudos:
I – para elaboração dos planos de que tratam o § 6º do art. 16
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e o § 1º-D do art. 26 da Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;

SF/18807.58355-26

II – o custo estimado de cada projeto eleito; e

II – de que trata o inciso I do § 5º-E do art. 1º da Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004; e
III – destinados a subsidiar a implantação da contratação de
lastro, de que tratam os arts. 3º e 3º-C da Lei nº 10.848, de 15 de
março de 2004, e os aprimoramentos de que trata o § 6º-A do art. 1º
da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.
§ 3º-C. As instituições de que trata o inciso III do § 3º-A serão
definidas após chamamento público.
§ 3º-D. As empresas de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º deverão
custear diretamente as despesas para a realização dos projetos de que
trata o inciso I do § 3º-A.
........................................................................................” (NR)

Art. 4º A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 13. ...................................................................................
...................................................................................................
§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes:
I – das quotas anuais pagas por todos os agentes que
comercializem energia com consumidor final, mediante encargo
tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou
de distribuição ou cobrado diretamente dos consumidores pela
CCEE, conforme regulação da ANEEL;
II – dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem
público;
III – das multas aplicadas pela ANEEL a concessionár ias,
permissionárias e autorizadas;
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IV – dos créditos da União de que tratam os arts. 17 e 18 da
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; e
V – das quotas anuais pagas por concessionárias de geração de
energia elétrica que possuam esta obrigação nos respectivos
contratos de concessão de sua titularidade.
........................................................................................” (NR)
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“Art. 13-A. Os descontos de que trata o inciso VII do art. 13
poderão ser condicionados:
I – à exigência de contrapartidas dos beneficiários, condizentes
com a finalidade do subsídio; e
II – a critérios de acesso, que considerem, inclusive, aspectos
ambientais e as condições sociais e econômicas do público alvo.
§ 1º A condicionalidade a que refere o caput não se aplica às
reduções de que tratam os §§ 1º, 1º-A, 1º-B do art. 26 da Lei nº 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, concedidas às outorgas emitidas até 30
(trinta) meses após a entrada em vigor deste parágrafo.”

Art. 5º A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 4º ...........................................................................................
I – a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para
atender aos requisitos da carga, considerando as condições técnicas
e econômicas para o despacho de usinas e de cargas que se habilite m
como interruptíveis e a forma utilizada para definição dos preços de
que trata o § 5º-B;
...................................................................................................
§ 5º ...........................................................................................
...................................................................................................
III – o tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica,
que poderão ser adquiridos em mecanismo concorrencial.
§ 5º-A. Em até 18 (dezoito) meses da entrada em vigor deste
parágrafo, será obrigatória a definição de preços de que trata o § 5º
em intervalos de tempo horários ou inferiores.
P raça dos Três P oderes | Senado Federal | Anexo I, 14º andar | 70.165-900 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3303-4502 – Fax: (61) 3303-4573 | tasso.jereissati@senador.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

24

1095

23

Gabinete do Senador Tasso Jereissati

§ 5º-B. A definição dos preços de que trata o § 5º poderá se dar
por meio de:
I – regra de cálculo explícita que minimize o custo da operação
de forma centralizada; e
II – ofertas de quantidades e preços feitas por agentes de
geração e por cargas que se habilitem como interruptíveis, com
mecanismos de monitoramento de mercado que restrinjam práticas
anticoncorrenciais.
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§ 5º-C. Deverá ser promovida licitação para compra,
manutenção e aprimoramento de modelos computacionais aplicados
à otimização dos usos dos recursos eletroenergéticos de que trata o
inciso I do § 4º, à definição de preços de que trata o § 5º-B e ao
cálculo de lastro de que trata o art. 3º.
§ 5º-D. A licitação de que trata o §5º-C deverá ser precedida
de um cronograma compatível com o inciso I, do § 7º, do art. 3º-C.
§ 5º-E. A utilização da definição de preços nos termos do
inciso II do § 5º-B:
I – será precedida de estudo específico sobre alternativas para
sua implantação, realizado pelo Poder Concedente em até 24 (vinte
e quatro) meses após a entrada em vigor deste inciso;
II – exigirá realização de período de testes não inferior a um
ano, antes de sua aplicação; e
III – deverá ser aplicada em até 42 (quarenta e dois) meses
após a entrada em vigor deste inciso.
§ 5º-F. Em até 30 meses após a entrada em vigor deste
parágrafo, será obrigatória a liquidação das operações realizadas no
mercado de curto prazo em intervalo semanal ou inferior.
§ 6º ...........................................................................................
...................................................................................................
II – as garantias financeiras, para mitigação de inadimplênc ias,
que poderão prever, entre outras formas:
a) aporte prévio de recursos para efetivação do registro de
operações; e
b) chamada de recursos para fechamento
deficitárias com apuração diária.

de posições

§ 6º-A. O Poder Executivo deverá propor, em até 30 (trinta)
meses após a entrada em vigor deste parágrafo, aprimoramentos no
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arranjo do mercado de energia elétrica orientado ao desenvolvime nto
e a sustentabilidade de bolsas de energia elétrica nacionais.
...................................................................................................
§ 11. O autoprodutor pagará o encargo de que trata o § 10, com
base no seu consumo líquido definido no art. 16-E da Lei nº 9.074,
de 7 de julho de 1995, na parcela referente:
I – ao custo associado à geração fora da ordem de mérito por
razões de segurança energética previsto no inciso I do § 10; e
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II – ao custo associado ao deslocamento da geração
hidrelétrica previsto no inciso V do § 10, na parcela decorrente de
geração termelétrica por razão de segurança energética ou
importação de energia sem garantia física.
§ 12. O encargo de que trata o § 10, observada à exceção do §
11, será cobrado do autoprodutor com base no consumo deduzido da
geração de usinas localizadas no mesmo sítio da carga.” (NR)
“Art. 1º-A. Poderá ser suspenso o fornecimento de energia, em
razão de inadimplência com as obrigações estabelecidas no contrato
de compra e venda de energia ou com o pagamento de encargos
setoriais, aos consumidores que exercerem as opções de previstas
nos art. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, ou no § 5º do
art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, conforme
regulamentação, resguardado o direito à ampla defesa e ao
contraditório.”
“Art. 2º .....................................................................................
...................................................................................................
§ 1º Na contratação regulada, os riscos exposição ao mercado
de curto prazo decorrente das decisões de despacho serão alocados
conforme as seguintes modalidades:
I – Contratos por Quantidade de Energia, nos quais o risco das
decisões de despacho fica com os vendedores, devendo ser a
modalidade preferencial de contratação;
II – Contratos por Disponibilidade de Energia, nos quais o
risco das decisões de despacho fica total ou parcialmente com os
compradores, com direito de repasse às tarifas dos consumidor es
finais, devendo o Poder Concedente apresentar justificativas sempre
que adotar esta modalidade.
...................................................................................................
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§ 18-A. As concessionárias do serviço público de distribuição
de energia elétrica poderão vender contratos de energia elétrica em
mecanismo centralizado, conforme regulação da ANEEL, com o
objetivo de reduzir eventual excesso de energia contratada para
atendimento à totalidade do mercado.
§ 18-B. Poderão comprar os contratos de que trata o § 18-A:
I – os consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, afastada a vedação de que trata o art.
4º, § 5º, inciso III, daquela Lei;
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II – os agentes de comercialização;
III – os agentes de geração; e
IV – os autoprodutores.
§ 18-C. O resultado, positivo ou negativo, da venda de que
trata o § 18-A será alocado ao encargo de que trata o art. 16-C da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995, limitado ao montante correspondente
ao excesso involuntário de energia contratada decorrente das opções
previstas no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, e nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, desde
que o nível contratual final exceda os limites de tolerância para
repasse tarifário definidos em regulamento.
§ 18-D. As concessionárias do serviço público de distribuição
de energia elétrica poderão transferir CCEARs entre si, de forma
bilateral e independente de demais mecanismos centralizados de
compensação de posições contratuais, desde que haja anuência do
vendedor.
§ 18-E. A ANEEL definirá calendário a ser observado para a
realização das trocas de contratos nos termos do § 18-D.
........................................................................................” (NR)
“Art. 2º-D. A energia elétrica comercializada por meio de
CCEAR poderá ser descontratada mediante realização de
mecanismo concorrencial, conforme diretrizes e condições
estabelecidas pelo Poder Executivo.
§ 1º Na descontratação de que trata o caput, deverão ser
observados:
I – volumes máximos por submercado ou por área definida por
restrição operativa; e
II – avaliação técnica quanto à segurança do abastecimento e
o mínimo custo total de operação e expansão.
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§ 2º É assegurado o repasse às tarifas das concessionárias de
distribuição dos custos da descontratação de que trata este artigo,
inclusive aqueles relacionados à eventual exposição ao mercado de
curto prazo, observada o máximo esforço dessas concessionárias na
recompra dos montantes necessários ao atendimento de seus
mercados.
§ 3º Os critérios de elegibilidade para participação no
mecanismo concorrencial de que trata o caput e o critério de
classificação das propostas de descontratação, serão definidos pelo
Poder Executivo e deverão considerar os custos e benefíc ios
sistêmicos da rescisão contratual.
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§ 4º Para a homologação das propostas vencedoras, são
imprescindíveis:
I – a quitação, pelo gerador de energia elétrica, de eventuais
obrigações contratuais pendentes e penalidades;
II – a renúncia de qualquer direito à eventual indenização
decorrente do instrumento contratual rescindido; e
III – a aceitação da extinção, pela ANEEL, da outorga do
gerador de energia elétrica.”
“Art. 3º O Poder Concedente, conforme regulame nto,
homologará o lastro de geração de cada empreendimento, a
quantidade de energia elétrica e de lastro a serem contratadas para o
atendimento de todas as necessidades do mercado nacional, e a
relação dos novos empreendimentos de geração que integrarão, a
título de referência, os processos licitatórios de contratação.
...................................................................................................
§ 4º Será vedada a contratação de energia de reserva de que
trata o § 3º após a regulamentação e implantação da modalidade de
contratação de lastro de geração prevista no art. 3º-C.
§ 5º O lastro de geração de que trata o caput é definido como
a contribuição de cada empreendimento ao provimento de
confiabilidade e adequabilidade sistêmica.
§ 6º A homologação de lastro de geração de cada
empreendimento não implicará assunção de riscos, pelo Poder
Concedente, associados à comercialização de energia pelo
empreendedor e à quantidade de energia produzida pelo
empreendimento.
§ 7º Após a regulamentação e implantação da modalidade de
contratação de lastro de geração prevista no art. 3º-C o Poder
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Concedente poderá promover leilões para contratação de energia ao
mercado regulado sem diferenciação de empreendimentos novos ou
existentes e com prazo de início de suprimento livreme nte
estabelecido no Edital.” (NR)
“Art. 3º-A. Os custos decorrentes da contratação de energia de
reserva de que trata o art. 3º desta Lei, contendo, dentre outros, os
custos administrativos, financeiros e encargos tributários, serão
rateados entre todos os consumidores finais de energia elétrica do
Sistema Interligado Nacional - SIN, incluindo os consumidor es
referidos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e
no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os
autoprodutores na parcela do consumo líquido, conforme
regulamentação.
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........................................................................................” (NR)
“Art. 3º-C. O Poder Concedente poderá realizar, diretamente
ou indiretamente, licitação para contratação de lastro de geração
necessário ao atendimento do consumo de energia elétrica.
§ 1º A contratação de que trata o caput ocorrerá por meio de
centralizadora de contratos.
§ 2º O Poder Concedente deverá prever e a forma, os prazos e
as condições da contratação de que trata o caput e as diretrizes para
a realização das licitações.
§ 3º Os custos da contratação, representação e gestão da
centralizadora de contratos serão pagos por meio encargo tarifár io
cobrado na proporção do consumo de energia elétrica, conforme
regulamento.
§ 4º O regulamento de que trata o § 3º deverá prever regra para
redução da base de cálculo do encargo em função de contratos de
compra de energia assinados até 30 (trinta) meses após a entrada em
vigor deste parágrafo.
§ 5º A centralizadora de contratos será responsável pela gestão
das receitas do encargo de que trata § 3º e das despesas da
contratação de que trata o caput.
§ 6º Na hipótese de a contratação de lastro ser proveniente de
fonte nuclear, sua contratação será realizada diretamente com a
Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear ou outra empresa que
a suceda.
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§ 7º O Poder Concedente deverá estabelecer em até 24 (vinte
e quatro) meses após a entrada em vigor deste parágrafo:
I – cronograma para a implantação da forma de contratação
prevista neste artigo, não podendo o início da contratação ser
posterior à data de redução a 1.000 kW do requisito mínimo de carga
de que trata o art. 16 Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
II – as diretrizes, regras e padrões e a alocação de custos
referentes à contratação de lastro; e
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III – a regra explícita para definição dos montantes de lastro a
serem contratados para o sistema.
§ 8º A contratação de lastro de empreendimentos de geração
na forma deste artigo considerará usinas novas e existentes, podendo
ser realizada:
I – com segmentação de produto e preços diferenciados por
fonte primária de geração de energia; e
II – com a valoração, como parte do critério de seleção de
empreendimentos a contratar, de atributos destinados ao
atendimento
de
necessidades
sistêmicas,
admitindo - se
empreendimentos híbridos,
inclusive com armazename nto
associado.
§ 9º Os empreendimentos cujo lastro seja contratado
continuarão sendo proprietários de sua energia e capacidade de
prover serviços ancilares, podendo negociar esta energia e estes
serviços ancilares por sua conta e risco, desde que atendidas as
obrigações referentes à venda de lastro.
§ 10. A CCEE poderá ser designada centralizadora de
contratos pelo Poder Concedente.”
“Art. 14. ...................................................................................
...................................................................................................
§ 4º A pauta das reuniões do comitê de que trata o caput será
divulgada em sítio eletrônico da rede mundial de computadores com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas de sua realização.
§ 5º As reuniões serão abertas ou transmitidas pela rede
mundial de computadores, nos termos do regulamento.
§ 6º Os documentos e as atas das reuniões serão divulgados em
até 14 dias de sua realização.” (NR)
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“Art. 8º-A. A partir da data de entrada em vigor deste artigo,
as concessões de geração de que trata o art. 1º devem ser licitadas na
forma deste artigo, vedada a prorrogação nos termos do art. 1º.
§ 1º São condições para a outorga de concessão na forma deste
artigo:

SF/18807.58355-26

Art. 6º A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

I – o pagamento de quota anual, em duodécimos, à Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE, de que trata a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, correspondente a, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do valor estimado da concessão;
II – o pagamento de bonificação pela outorga correspondente
a, no máximo, 1/3 (um terço) do valor estimado da concessão; e
III – alteração do regime de exploração para produção
independente, nos termos da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995,
inclusive, quanto às condições de extinção das outorgas e de
encampação das instalações e da indenização porventura devida.
§ 2º Antes da realização da licitação de que trata o caput,
garantia física deverá ser recalculada, sem limite de variação em
relação à garantia física anteriormente praticada.”

Art. 7º O art. 1° da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ....................................................................................
...................................................................................................
§ 13. É vedada a repactuação do risco hidrológico de que trata
este artigo a partir de 1º de janeiro de 2022.” (NR)

Art. 8º Ficam revogados:
I – § 5º do art. 15, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
II – o inciso III do art. 2º-A da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997;
III – o § 10 do art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002;
IV – o § 7º-B do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004; e
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V – os §§ 3º, 8º e 9º, do art. 8º, da Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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TITULARES

SUPLENTES

OTTO ALENCAR

1. SÉRGIO PETECÃO

OMAR AZIZ

2. JOSÉ MEDEIROS

CIRO NOGUEIRA

3. BENEDITO DE LIRA

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PPS, PSB, PCdoB, PV, REDE, PODE)
TITULARES

SUPLENTES

LÚCIA VÂNIA

PRESENTE

1. VAGO

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

2. CRISTOVAM BUARQUE

VANESSA GRAZZIOTIN

3. VAGO

Bloco Moderador (PTB, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

WELLINGTON FAGUNDES

PRESENTE

1. PEDRO CHAVES

ARMANDO MONTEIRO

PRESENTE

2. CÁSSIO CUNHA LIMA

VICENTINHO ALVES

PRESENTE

3. CIDINHO SANTOS
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Relatório de Registro de Presença
Não Membros Presentes
WILDER MORAIS
TELMÁRIO MOTA
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLS 232/2016)

A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, QUE PASSA A CONSTITUIR O
PARECER DA CAE, FAVORÁVEL AO PROJETO, COM A EMENDA Nº 1
– CAE (SUBSTITUTIVO).
20 de Novembro de 2018

Senador TASSO JEREISSATI

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
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SENADO FEDERAL
PARECER (SF) Nº 23, DE 2018
Da COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, sobre o Projeto de
Lei do Senado n° 191, de 2013, do Senador Wilder Morais, que Dispõe
sobre a obrigatoriedade da instalação de sistemas de aproveitamento
de água da chuva na construção de prédios públicos bem como sobre
a utilização de telhados ambientalmente corretos, e sobre o Projeto
de Lei do Senado n° 304, de 2015, do Senador Davi Alcolumbre, que
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de “Terraço Verde” nos
locais que especifica e dá outras providências.

PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga
RELATOR: Senador Fernando Bezerra Coelho
20 de Novembro de 2018
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Fernando Bezerra Coelho

, DE 2018

Da
COMISSÃO
DE
SERVIÇOS
DE
INFRAESTRUTURA, sobre o Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 191, de 2013, do Senador Wilder
Morais, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de sistemas de aproveitamento de água
da chuva na construção de prédios públicos bem
como sobre a utilização de telhados
ambientalmente corretos; e o PLS nº 304, de 2015,
do Senador Davi Alcolumbre, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da instalação de “Terraço
Verde” nos locais que especifica e dá outras
providências.

SF/18334.85559-58

PARECER Nº

RELATOR: Senador FERNANDO BEZERRA COELHO

I – RELATÓRIO
Chegam à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), em
tramitação conjunta, duas proposições que criam obrigações de natureza
ambiental para futuras edificações.
O PLS nº 191, de 2013, exige que as edificações de propriedade
da União disponham de “sistemas de aproveitamento de águas de chuva” e
“telhados ambientalmente corretos”. Estes são definidos como os telhados
com grama ou jardim plantado, que utilizem telhas metálicas claras ou
pintados com tinta branca ou de pigmentações especiais. Já o aproveitamento
de água de chuva para fins não potáveis deve observar a norma técnica NBR
15.527/2007 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As
exigências devem constar dos editais de licitação para construção de prédio
público, podendo ser dispensadas mediante estudo que comprove sua
inviabilidade técnica. O autor justifica a proposição como uma contribuição
para combater a escassez de água, economizar recursos públicos, reduzir o
Senado Federal - Ala Senador Dinarte Mariz - Gabinete 04 - Brasília / DF - CEP 70.165-900
Telefone: (61) 3303-2182 – Fax: (61) 3303-2189 – E-mail: fernandobezerracoelho@senador.leg.br
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consumo de energia elétrica e diminuir a necessidade de drenagem de águas
pluviais, além de reduzir o aquecimento global pelo sequestro de carbono.
Antes de aprovada a tramitação conjunta, a proposição recebeu
parecer favorável da CI, com uma emenda destinada a substituir a menção à
citada norma da ABNT por uma remissão genérica a “normas técnicas
específicas”.
Na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (CMA), o Senador Aloysio Nunes Ferreira
apresentou relatório favorável, com emendas destinadas a incluir na
definição de “telhados ambientalmente corretos” a possibilidade de adoção
de “outras técnicas definidas em regulamento” e a dispensar as exigências
em caso de “excessiva onerosidade econômica”, além de inviabilidade
técnica. Esse relatório não chegou, no entanto, a ser votado.

SF/18334.85559-58
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O PLS nº 304, de 2015, por sua vez, determina que as
edificações residenciais e comerciais, públicas e privadas, com mais de três
pavimentos, em cidades com mais de 500.000 habitantes, que não destinem
o último pavimento para unidades individuais ou como área social de uso
comum, adotem “projeções sustentáveis de Terraço Verde”. Este é definido
pela aplicação de vegetação sobre lajes de concreto ou telhados dotados de
sistemas de drenagem e projeto paisagístico, capazes de absorver o
escoamento superficial de águas pluviais, diminuir as ilhas de calor e
melhorar o microclima. A vegetação a ser empregada deve ser nativa, exigir
pouca manutenção, dispensar irrigação intensiva e resistir às variações
climáticas locais. O terraço deverá observar projeto técnico elaborado por
engenheiro ou arquiteto. Faculta-se ao município conceder incentivos fiscais
aos proprietários de edificações já existentes, a fim de que estes também
adotem o telhado verde.
O autor aponta como paradigmas desse sistema os países
escandinavos e a prefeitura de Buenos Aires. Entre outros benefícios, apontase a redução em 30% das condições térmicas da edificação e a vida útil do
terraço de duas a três vezes maior que a dos telhados convencionais. Na
CMA, o projeto recebeu substitutivo do relator, Senador Douglas Cintra, que
não chegou a ser votado.
Em função da aprovação do Requerimento nº 429, de 2017, do
Senador Davi Alcolumbre, os projetos passaram a tramitar em conjunto e
foram redistribuídos às Comissões de Serviços de Infraestrutura (CI) e de
Meio Ambiente (CMA), cabendo à última a decisão terminativa.
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II – ANÁLISE

A adoção de tecnologias de desenvolvimento urbano aptas a
reduzir impactos ambientais e economizar recursos naturais é uma tendência
internacional que já se faz presente no contexto brasileiro, tendo a Lei
nº 12.836, de 2013, introduzido no Estatuto da Cidade diretriz nesse sentido.
Tramitam também na Câmara dos Deputados dois projetos já aprovados por
esta Casa, voltados especificamente para a inclusão no Estatuto de diretrizes
especificamente relacionadas com o aproveitamento de águas pluviais e com
a eficiência energética das edificações: o PLS nº 411, de 2007, convertido no
PL nº 2.457, de 2011, e o PLS nº 252, de 2014, convertido no PL nº 9.938,
de 2018.

SF/18334.85559-58

Nos termos do art. 104 do Regimento Interno do Senado
Federal, compete a esta Comissão opinar sobre a matéria.

Os projetos ora analisados inserem-se nesse esforço de
adequação ambiental do espaço urbano, mas com abordagens diferentes. O
PLS nº 191, de 2013, dirige-se às edificações públicas federais, enquanto o
PLS nº 304, de 2015, incide sobre todas as futuras edificações com mais de
três pavimentos, públicas ou privadas, a serem construídas em cidades com
mais de 500.000 habitantes.
Entendemos que, dirigindo-se às edificações públicas e privadas
em geral, o PLS nº 304, de 2015, trata de matéria coincidente a dos projetos
anteriormente citados, já aprovados pelo Plenário e ora em tramitação na
Câmara dos Deputados. Assim sendo, encontra-se prejudicado, nos termos
do art. 334, II, do Regimento Interno desta Casa. Apesar disso, consideramos
sua definição de “terraço verde” mais precisa que a de “telhado
ambientalmente correto” proposta pelo PLS nº 191, de 2013, razão pela qual
a adotamos em emenda que apresentamos a esta proposição. Da mesma
forma, também incorporamos ao presente relatório o uso da laje para
instalação de painéis fotovoltaicos, como alternativa à adoção de telhado
verde.
Já o PLS nº 191, de 2013, não encontra o mesmo obstáculo, pois
limita-se a dispor sobre as edificações da própria União. Nesse sentido,
consideramos que merece aprovação, com os aperfeiçoamentos já propostos
ao longo de sua tramitação.
A redução no consumo de energia e de água decorrente da
adoção das medidas propostas tem-se demonstrado benéfica, inclusive, para
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os próprios moradores e usuários das edificações, uma vez que resulta em
significativa redução dos valores pagos às concessionárias de serviços
públicos responsáveis pela distribuição de energia e água potável.
Apesar de contribuírem para o meio ambiente de um modo
geral, as medidas propostas dificilmente terão impacto significativo na
redução do aquecimento global, uma vez que somente haverá uma pequena
absorção de gás carbônico no caso dos telhados verdes. Nesse sentido,
apresentamos emenda destinada a suprimir do § 1º do art. 1º a expressão
correspondente.

SF/18334.85559-58
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Há situações, no entanto, em que, apesar de ser tecnicamente
viável, a instalação desses sistemas revela-se excessivamente onerosa do
ponto de vista econômico. É o caso, por exemplo, de regiões cujo clima
apresenta períodos extensos de seca, durante os quais os equipamentos de
aproveitamento da água da chuva permaneceriam ociosos, mas demandariam
manutenção. A fim de abranger esses casos, incorporamos sugestão original
do Senador Aloysio Nunes Ferreira e apresentamos emenda destinada a
acrescentar a hipótese de dispensa dos sistemas ora exigidos em caso de
excessiva onerosidade econômica, ao lado da inviabilidade técnica já
constante da proposição.
Consideramos, ainda, que a emenda originalmente aprovada
pela CI contribui para aperfeiçoar a técnica legislativa do projeto. Normas
técnicas privadas são indispensáveis para tornar operacionais leis com
significativo conteúdo tecnológico, como a ora proposta. Elas podem, no
entanto, ser alteradas ou canceladas a qualquer tempo pela entidade que as
tiver aprovado (no caso a ABNT). Registre-se, por oportuno, que a Lei
nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, já prevê que o projeto executivo contenha “o
conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT” (art. 6º, X). A tecnologia está em constante
aperfeiçoamento. Convém, portanto, delegar ao Poder Executivo a definição
das técnicas de construção de telhados consideradas adequadas ao
cumprimento da lei.
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III – VOTO

EMENDA Nº

– CI

Dê-se ao § 1º do art. 1º do PLS nº 191, de 2013, a seguinte
redação:

SF/18334.85559-58

Ante o exposto, voto pela rejeição do PLS nº 304, de 2015, e
pela aprovação do PLS nº 191, de 2013, com as seguintes emendas:

“Art. 1º .....................................................................................
§ 1º Considera-se telhado ambientalmente correto o sistema de
cobertura de edificação mediante a aplicação de vegetação, com
impermeabilização, drenagem e reserva d’água cujo sistema de
drenagem proporcione capacidade de retenção e reaproveitamento
de águas pluviais, construídos segundo técnicas definidas em
regulamento.
.................................................................................................”

EMENDA Nº

– CI

Dê-se ao § 2º do art. 1º do PLS nº 191, de 2013, a seguinte
redação:
“Art. 1º ..............................................................................
............................................................................................
§ 2º O aproveitamento das águas de chuva captadas nas
coberturas das edificações em áreas urbanas para fins não potáveis
ocorrerá em atendimento às normas técnicas específicas.”

EMENDA Nº

– CI

Acrescente-se ao art. 2º do PLS nº 191, de 2013, o seguinte
parágrafo:
“Art. 2º .....................................................................................
Parágrafo único. A exigência constante do caput poderá ser
dispensada em caso de inviabilidade técnica ou excessiva
onerosidade econômica, atestadas em laudo elaborado por
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profissional habilitado, ou de uso da laje para instalação de painéis
fotovoltaicos para geração de energia solar.”

EMENDA Nº

– CI

Suprima-se o art. 3º do PLS nº 191, de 2013, renumerando-se o
artigo subsequente.

SF/18334.85559-58
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Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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Relatório de Registro de Presença
CI, 20/11/2018 às 09h - 30ª, Extraordinária
Comissão de Serviços de Infraestrutura
MDB
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. HÉLIO JOSÉ

EDUARDO BRAGA

PRESENTE

FERNANDO BEZERRA COELHO

PRESENTE

2. ROMERO JUCÁ

PRESENTE

3. ROSE DE FREITAS

ELMANO FÉRRER

PRESENTE

4. JADER BARBALHO

VALDIR RAUPP

PRESENTE

5. GARIBALDI ALVES FILHO

PRESENTE

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

ÂNGELA PORTELA

1. FÁTIMA BEZERRA

JORGE VIANA

2. GLEISI HOFFMANN

JOSÉ PIMENTEL

PRESENTE

PAULO ROCHA

PRESENTE

3. HUMBERTO COSTA
4. LINDBERGH FARIAS

ACIR GURGACZ

PRESENTE

5. REGINA SOUSA

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

ATAÍDES OLIVEIRA

PRESENTE

1. JOSÉ AGRIPINO

RICARDO FERRAÇO

PRESENTE

2. ROBERTO ROCHA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. VAGO

WILDER MORAIS

PRESENTE

4. VAGO

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
TITULARES

SUPLENTES

OTTO ALENCAR

1. LASIER MARTINS

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

VAGO

PRESENTE

2. IVO CASSOL
3. GLADSON CAMELI

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PPS, PSB, PCdoB, PV, REDE, PODE)
TITULARES

SUPLENTES

VANESSA GRAZZIOTIN

1. ANTONIO CARLOS VALADARES

VAGO

2. VAGO

VAGO

3. VAGO

Bloco Moderador (PTB, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

WELLINGTON FAGUNDES

PRESENTE

1. ARMANDO MONTEIRO

PRESENTE

VICENTINHO ALVES

PRESENTE

2. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

PRESENTE

3. MAGNO MALTA

PEDRO CHAVES
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLS 191/2013)

REUNIDA A COMISSÃO, É APROVADO O RELATÓRIO, QUE PASSA A
CONSTITUIR PARECER DA CI PELA APROVAÇÃO DO PLS 191/2013,
COM AS EMENDAS Nº 3/CI, 4/CI, 5/CI E 6/CI, E PELA REJEIÇÃO DO
PLS 304/2015, QUE TRAMITA EM CONJUNTO.
20 de Novembro de 2018

Senador EDUARDO BRAGA

Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura
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SENADO FEDERAL
PARECER (SF) Nº 192, DE 2018-PLEN/SF
(DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE)
Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 494, de 2009, do Senador Marcelo Crivella, que Dispõe sobre a
utilização do potencial de geração de energia elétrica dos aterros
sanitários pelos municípios com mais de 200 mil habitantes.

PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim
RELATOR: Senador Aloysio Nunes Ferreira
03 de Abril de 2014
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SENAD O FEDERAL
Gabin ete do Senad or ALOYS IO NUNE S FERRE IRA

-

iiiiiii

PARE CERN º

, DE 2014

Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE,
DEFESA
DO
CONSUM IDOR
E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 494, de 2009, do Senador
Marcelo Crivella, que dispõe sobre a utilização do
potencial de geração de energia eléMca dos
aterros sanitários pelos municípios com mais de
200 m;/ habitantes.

RELATOR: Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA

=

,-

o

~

(!)
,....

!-RELA TÓRIO
Submete-se ao exame da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 494, de 2009, que "dispõe sobre a utilização do potencial de
geração de energia elétrica dos aterros sanitários pelos municípios com mais
de 200 mil habitantes'\ de autoria do Senador Marcelo Crivella.
A proposição foi distribuída originalmente à CMA e, para
decisão terminativa, à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI). Em
razão do Requerimento nº 903, de 2010, do Senador Senador César Borges,
a matéria foi apensada em trâmite conjunto aos PLS nº 718, de 2007, e nº
169, de 2008. As proposições foram encaminhadas às Comissões de
Assuntos Sociais (CAS), de Assuntos Econômicos (CAE), à CI e, em
decisão terminativa, à CMA.
Posterionnente, com fundamento no Requerimento nº 1.428, de
2011, do Senador Eduardo Suplicy, o PLS nº 148, de 2011, foi apensado aos
demais. Devido ao trâmite conjunto, os projetos foram submetidos - além
das comissões já listadas - à deliberação da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA).

(·l

_D),.;,,,
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Contudo, antes da deliberação da matéria pela CAS - comissão
que inicialmente a examinaria - , o PLS nº 494, de 2009, voltou a tramitar de
forma autônoma, devido à aprovação do Requerimento nº 494, de 2012, do
Senador Eduardo Lopes. Assim, a matéria foi reencaminhada à CMA e à CI,
cabendo à última a decisão terminativa, conforme despacho inicial.
O PLS nº 494, de 2009, é composto por oito artigos. O art. 1º
define que o projeto tem por objeto dispor sobre a utilização do potencial de
geração de energia elétrica dos aterros sanitários pelos municípios com mais
de 200 mil habitantes. O att. 2° determina que, em processos de licitação
para contratar serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, tais municípios deverão estabelecer preferência pelos prestadores de
serviço que ofereçam a utilização do potencial de geração de energia elétrica
desses aterros.
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O art. 3° acresce parágrafo único ao art. 12 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 (Lei de Licitações), para determinar que os municípios
com mais de 200 mil habitantes, para contratos de prestação de serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, considerem,
principalmente, os projetos básicos e os projetos executivos que ofereçam a
utilização do potencial de geração de energia elétrica dos aterros sanitários.
O art. 4º do projeto insere o § 9° no att. 19 da Lei nº 11.445, de
5 de janeiro de 2007 - que estabelece diretrizes nacionais para saneamento
básico -, para estabelecer que os municípios com mais de 200 mil habitantes
incluam a possibilidade de utilização do potencial de geração de energia
elétrica dos aterros sanitários no plano de saneamento básico específico para
a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos.
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O ati. 5° acrescenta um parágrafo ao ati. 43 da Lei nº 11.445, de
2007, para determinar que a autoridade ambiental competente estabeleça
metas para a substituição progressiva de lixões por aterros sanitários.
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O art. 6º da proposição pretende incluir inciso no caput do ait.
48 da Lei nº 11.445, de 2007, que discrimina as diretrizes que a União deve
obse1var no estabelecimento da política de saneamento básico, para
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incentivar a adoção de projetos que possibilitem a reciclagem e os
aproveitamentos alternativos.
O art. 7° do PLS nº 494, de 2009, acrescenta nova alínea ao
inciso II do § 8° do mt. 2° da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que
trata da comercialização de energia elétrica, para incluir os atenas sanitários
entre as fontes de geração de energia elétrica.
O art. 8°, a cláusula de vigência, estabelece que a lei proposta
entre em vigor na data de sua publicação.
Após a deliberação da CMA, a matéria segue à decisão
terminativa da CI. Não foram apresentadas emendas ao projeto no prazo
regimental.

II-AN ÁLISE
Compete à CMA, nos termos do mt. 102-A, inciso II, alínea a,
do Regimento Interno do Senado Federal, apreciar o mérito das matérias
relativas à proteção do meio ambiente e ao controle da poluição.
Com relação ao mérito, cabe observar que o PLS nº 494, de
2009, conforme justificação da matéria, busca canalizar o gás metano
produzido pelos depósitos de resíduos sólidos para geração de energia
elétrica. Além de evitar a emissão desse gás de efeito estufa, a
transformação de lixo em energia incentiva a armazenagem correta dos
resíduos sólidos, uma vez que estes passam a ser matéria-prima para a
geração.
Após a iniciativa desse projeto, entretanto, foi aprovada a Lei
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS). A Política Nacional contempla os aspectos
relativos à gestão de resíduos sólidos, incluindo o estabelecimento de
instrumentos como os planos municipais de gestão integrada de resíduos
sólidos. Vários dispositivos tratam do aproveitamento energético dos gases
gerados nas unidades de disposição final.
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Destacamos que uma das principais diretrizes da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecidas no art. 9° da Lei nº 12.305, de
201 O, determina que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve
ser observada a seguinte ordem de pri01·idade: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitas.
O art. 3°, inciso VII, da referida lei prevê que o aproveitamento
energético é uma das possibilidades de destinação final ambientalmente
adequada. Portanto, a geração de energia pode ocorrer como umas das
atividades previstas para destinação final de resíduos sólidos. Além disso,
pode ser realizada a partir dos rejeitas depositados em disposição final
ambientalmente adequada.
Contudo, antes disso, conforme diretrizes estabelecidas no art.
9° da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o poder público em suas
diversas esferas - federal, estadual e municipal - deve buscar a não geração,
a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento desses resíduos.
P01tanto, ao estabelecer preferência em licitações para os
prestadores de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
que ofereçam a geração de energia a partir desses resíduos, a proposição
entra em conflito com as diretrizes da Lei nº 12.305, de 201 O.
Ressaltamos ainda que alguns mtigos da proposição, como o
art. 5°, que trata da substituição progressiva dos lixões por aterros sanitários,
e o art. 6º, que incentiva a adoção de projetos de reciclagem e os
aproveitamentos alternativos, tratam de temas já previstos na Lei nº 12.305,
de 201 O. Houve, pois, decisão recente do Congresso Nacional no mesmo
sentido daquele da matéria.
Finalmente, ponderamos que a destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos urbanos - que inclui o aproveitamento
energético - deve fundamentar-se nas particularidades existentes em cada
município e em estudos de viabilidade econômica, técnica e operacional,
independentemente do tamanho da população.
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III-VOTO
Diante do exposto, votamos pela Prejudicialidade do Projeto
de Lei do Senado nº 494, de 2009.
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PRÔJETO DE LEI DO SENADO Nº 494, de 2009

ASS:AM. O PARECER, N~Rf UlNI :~
PRESIDENTE.
r/ , './J:.._{
RELATOR:
~

DE 29/04/2014, OS(AS) SENH_
ORES(AS) SENADORES(AS)
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Bloco de Apolo aÓ Governo{PSOL, PT, PDT, PSB, PCdoB, PRB)

nibal Diniz (PT)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)
'

. Rodrigo Rollemberg (PSB) (
orge Viana (PT)

. Vanessa Grazziotin (PCdoB)

na Rita (PT)
"

umberto Costa (PT)

~.,1..,.,4.1, ."'t;
_

'1

. Detcidio do Amaral (PT)

Bloco Parlamentar da Maiorla{PV, PSD, PMDB, P-P.: -

omero Jucá (PMDB)

--

1. VAGO

· uiz Henrique {PMDB)

. Eduardo Braga {PMD°'s~

aríbaldi Alves (PMDB)
aldir Raupp (PMDB)
,,,,

___, Ivo Cassai (PP)
/

átla Abreu (PMDB)
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__..fl1(:,
· . · •·' />-1'/:
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Bloco Parlamentar Minoria{PSDB, DEM, SD)

!varo Dias (PSDB)
icero Lucena {PSDB)
osé Agripino (DEM)

lairo Maggi (PR)

1. Gim (PTB)

Eduardo Amorim (PSC)

. Cidinho Santos (PR)

Fernando Collor (PTB)

. Armando Monteiro (PTB)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
-S/Partido - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Rio Grande do Sul
Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PSD - Lasier Martins**

Ceará

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Eduardo Lopes* (S)
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PODE - Romário**

Maranhão
Maioria-MDB - Edison Lobão*
Maioria-MDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSDB - Roberto Rocha**

Pará
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Maioria-MDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Maioria-MDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba
Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PSD - Raimundo Lira* (S)
Maioria-MDB - José Maranhão**

Espírito Santo
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PODE - Rose de Freitas**

Pernambuco

Piauí

Bloco-PTB - Armando Monteiro*
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Maioria-MDB - Fernando Bezerra Coelho** Bloco-PODE - Elmano Férrer**

São Paulo
Maioria-MDB - Airton Sandoval* (S)
Maioria-MDB - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Maioria-MDB - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
Bloco-PSB - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Cidinho Santos* (S)
Bloco-PODE - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Rio Grande do Norte
Maioria-MDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Maioria-MDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Maioria-MDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTC - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSDB - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Amazonas
Maioria-MDB - Eduardo Braga*
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Maioria-MDB - Roberto Requião*
Bloco-PODE - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PRB - Pedro Chaves* (S)
Maioria-MDB - Waldemir Moka*
Maioria-MDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PPS - Cristovam Buarque*
Maioria-PROS - Hélio José* (S)
-S/Partido - Reguffe**

Rondônia
Bloco-PP - Ivo Cassol*
Maioria-MDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
-DC - Guaracy Silveira** (S)

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-REDE - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PDT - Ângela Portela*
Maioria-MDB - Romero Jucá*
Bloco-PTB - Telmário Mota**

Mandatos
*: Período 2011/2019 **: Período 2015/2023

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
Bloco da Maioria - 19

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática - 11

MDB-18 / PROS-1

PT-9 / PDT-2

Airton Sandoval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / SP
Dário Berger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / SC
Edison Lobão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MA
Eduardo Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / AM
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / CE
Fernando Bezerra Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / PE
Garibaldi Alves Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / RN
Hélio José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROS / DF
Jader Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / PA
João Alberto Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MA
José Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / PB
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / SP
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / AL
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / RR
Simone Tebet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MS
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / RO
Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MS
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MG
Bloco Social Democrata - 17

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
Bloco Parlamentar Democracia Progressista - 10

PSDB-12 / DEM-5

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
Ricardo Ferraço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / ES
Roberto Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MA
Ronaldo Caiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Tasso Jereissati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / CE
Wilder Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania - 12
PSB-4 / PCdoB-1 / REDE-1 / PPS-1
PODE-5 / PV

Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / PR
Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / SE
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPS / DF
Elmano Férrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / PI
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / AP
José Medeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / MT
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / BA
Lúcia Vânia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / GO
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REDE / AP
Romário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / RJ
Rose de Freitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / ES
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCdoB / AM

PP-5 / PSD-5

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
Raimundo Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / PB
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AC
Bloco Moderador - 9
PTB-2 / PR-4 / PRB-2 / PTC-1

Armando Monteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PE
Cidinho Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Eduardo Lopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / RJ
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTC / AL
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / ES
Pedro Chaves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / MS
Telmário Mota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / RR
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / TO
Wellington Fagundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
S/Partido - 2
Reguffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
Walter Pinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BA
DC - 1
Guaracy Silveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TO
Bloco da Maioria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bloco Social Democrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania. . . . . . . . . . 12
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. . . . . . . . 11
Bloco Parlamentar Democracia Progressista. . . . . . . . . . 10
Bloco Moderador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
S/Partido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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(por ordem alfabética)
Acir Gurgacz** (Bloco-PDT-RO)
Aécio Neves* (Bloco-PSDB-MG)
Airton Sandoval* (Maioria-MDB-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** (Maioria-MDB-SC)
Davi Alcolumbre** (Bloco-DEM-AP)
Edison Lobão* (Maioria-MDB-MA)
Eduardo Amorim* (Bloco-PSDB-SE)
Eduardo Braga* (Maioria-MDB-AM)
Eduardo Lopes* (Bloco-PRB-RJ)
Elmano Férrer** (Bloco-PODE-PI)
Eunício Oliveira* (Maioria-MDB-CE)
Fátima Bezerra** (Bloco-PT-RN)
Fernando Bezerra Coelho** (Maioria-MDB-PE)
Fernando Collor** (Bloco-PTC-AL)

Flexa Ribeiro* (Bloco-PSDB-PA)
Garibaldi Alves Filho* (Maioria-MDB-RN)
Gladson Cameli** (Bloco-PP-AC)
Gleisi Hoffmann* (Bloco-PT-PR)
Guaracy Silveira** (-DC-TO)
Hélio José* (Maioria-PROS-DF)
Humberto Costa* (Bloco-PT-PE)
Ivo Cassol* (Bloco-PP-RO)
Jader Barbalho* (Maioria-MDB-PA)
João Alberto Souza* (Maioria-MDB-MA)
João Capiberibe* (Bloco-PSB-AP)
Jorge Viana* (Bloco-PT-AC)
José Agripino* (Bloco-DEM-RN)
José Maranhão** (Maioria-MDB-PB)
José Medeiros* (Bloco-PODE-MT)
José Pimentel* (Bloco-PT-CE)
José Serra** (Bloco-PSDB-SP)
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* (Maioria-MDB-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-PRB-MS)
Raimundo Lira* (Bloco-PSD-PB)
Randolfe Rodrigues* (Bloco-REDE-AP)
Regina Sousa* (Bloco-PT-PI)
Reguffe** (-S/Partido-DF)
Renan Calheiros* (Maioria-MDB-AL)
Ricardo Ferraço* (Bloco-PSDB-ES)
Roberto Requião* (Maioria-MDB-PR)
Roberto Rocha** (Bloco-PSDB-MA)
Romário** (Bloco-PODE-RJ)
Romero Jucá* (Maioria-MDB-RR)
Ronaldo Caiado** (Bloco-DEM-GO)
Rose de Freitas** (Bloco-PODE-ES)
Sérgio Petecão* (Bloco-PSD-AC)
Simone Tebet** (Maioria-MDB-MS)
Tasso Jereissati** (Bloco-PSDB-CE)
Telmário Mota** (Bloco-PTB-RR)
Valdir Raupp* (Maioria-MDB-RO)
Vanessa Grazziotin* (Bloco-PCdoB-AM)
Vicentinho Alves* (Bloco-PR-TO)
Waldemir Moka* (Maioria-MDB-MS)
Walter Pinheiro* (-S/Partido-BA)
Wellington Fagundes** (Bloco-PR-MT)
Wilder Morais* (Bloco-DEM-GO)
Zeze Perrella* (Maioria-MDB-MG)

Mandatos
*: Período 2011/2019 **: Período 2015/2023
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COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DIRETORA
PRESIDENTE
Eunício Oliveira - (MDB-CE)

1º VICE-PRESIDENTE
Cássio Cunha Lima - (PSDB-PB)

2º VICE-PRESIDENTE
João Alberto Souza - (MDB-MA)

1º SECRETÁRIO
José Pimentel - (PT-CE)

2º SECRETÁRIO
Gladson Cameli - (PP-AC)

3º SECRETÁRIO
Antonio Carlos Valadares - (PSB-SE)

4º SECRETÁRIO
Zeze Perrella - (MDB-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
Bloco da Maioria
(MDB/PROS) - 19
Líder
Simone Tebet - MDB

Bloco Social Democrata
(PSDB/DEM) - 17

(142,162)

....................
Líder do MDB - 18
Simone Tebet

(142,162)

Vice-Líder do MDB
Valdir Raupp (141)
Líder do PROS - 1
Hélio José

(42,48,85,155)

Líder
Eduardo Amorim - PSDB

(71,100,140)

Vice-Líderes
Davi Alcolumbre (76,87,133,150)
Ataídes Oliveira (74)

....................
(105)

Vice-Líderes do PSDB
Ricardo Ferraço (75,86,112,160)
Roberto Rocha (37,54,111,158,159)
Líder do DEM - 5
Ronaldo Caiado

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
(PT/PDT) - 11
Líder
Lindbergh Farias - PT (28,61,63,89,125,134,135)

(1,11,113,153,154)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (8,26,116)
Regina Sousa (34)

Vice-Líderes
Randolfe Rodrigues (20,23,91,157)
Vanessa Grazziotin (17,22,156)

....................

....................

Líder do PT - 9
Lindbergh Farias

Vice-Líder do PT
Paulo Rocha (25,41,55,62,126)
Líder do PDT - 2
Acir Gurgacz

Antonio Carlos Valadares

Vice-Líder do PSB
Lídice da Mata (13,19,146,166)

Vice-Líder do PDT
Ângela Portela (139,163)

Vanessa Grazziotin

(17,22,156)

(103,169)

Líder do PSD - 5
Omar Aziz

(45,106)

Vice-Líder do PSD
Lasier Martins (94,97,117)

Bloco Moderador
(PTB/PR/PRB/PTC) - 9
Líder
Wellington Fagundes - PR

(43,46,109)

....................
Líder do PTB - 2
(98)

Vicentinho Alves

(102)

Vice-Líder do PR
Magno Malta (108)
Líder do PRB - 2
Eduardo Lopes

(81,95)

Líder do PTC - 1

Líder do REDE - 1
Randolfe Rodrigues

Benedito de Lira

Líder do PR - 4

(51,72,145,164)

Líder do PCdoB - 1

(8,26,116)

....................

Armando Monteiro

Líder do PSB - 4

(28,61,63,89,125,134,135)

(165)

Vice-Líder
Otto Alencar (49)

(101)

Vice-Líder do DEM
José Agripino (32,52)
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania
(PSB/PCdoB/REDE/PPS/PODE/PV) - 12
Líder
João Capiberibe - PSB

Líder
Ciro Nogueira - PP

Líder do PP - 5

Líder do PSDB - 12
Paulo Bauer

Bloco Parlamentar Democracia Progressista
(PP/PSD) - 10

(20,23,91,157)

Fernando Collor

(5,6,67,69)

Líder do PPS - 1
Cristovam Buarque

(64)

Líder do PODE - 5
Alvaro Dias

(16,65,136)

Vice-Líder do PODE
Romário (137,152)
Líder do PV - 0
Minoria

Governo
Líder
Romero Jucá - MDB

(120)

Líder
Humberto Costa - PT (15,21,50,53,79,90,115)

Vice-Líderes
Fernando Bezerra Coelho (107,128,144)
Davi Alcolumbre (76,87,133,150)
Flexa Ribeiro (129,149)
Sérgio Petecão (10,131,147)
Wilder Morais (39,122,132,151)
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).
3. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
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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 Antonio Carlos Valadares foi designado Líder do PSB, conforme Of. nº 1/2016-GLPSB, em substituição ao Senador João
Capiberibe.
52. Em 16.02.2016, o Senador José Agripino foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
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 4ª vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
57. Em 08.03.2016, o Senador Telmário Mota foi designado 3º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
58. Em 08.03.2016, o Senador Donizeti Nogueira foi designado 4º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
59. Em 08.03.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 3º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
60. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
61. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
62. Em 08.03.2016, o Senador Paulo Rocha foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Humberto Costa (Of. 16/2016GLDBAG)
63. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 2º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
64. Em 17.03.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado líder do PPS (Of. 3-009/2016-GSCB).
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).
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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 Elmano Férrer foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
71. Em 06.04.2016, o Senador Eduardo Amorim foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
72. Em 06.04.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado Vice-Líder do Bloco Socialismo e Democracia, conforme Memo. nº 14/2016BLSDEM.
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 Ataídes Oliveira foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
75. 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).
76. 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).
77. Em 05.05.2016, a Senadora Rose de Freita foi designada 2ª vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
78. Em 05.05.2016, o Senador Waldemir Moka foi designado 1º vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
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. 35/2016-GLPSDB).
83. Em 10.06.2016, o Senador Telmário Mota deixa de compor a 4ª vice - liderança do Governo (Of. 49/2016-GLDBAG).
84. Em 10.06.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann deixa de compor a 2ª vice -liderança do Governo (Of. 49/2016-GLDBAG).
85. Em 14.06.2016, o Senador Hélio José foi designado 4º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
86. Em 14.06.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 5º 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 14/2016-GLDPT
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 Elmano Férrer deixou a vice-liderança do PTB, em virtude de sua desfiliação do partido.
97. Em 31.01.2017, o Senador Lasier Martins deixou a liderança do PDT, em virtude de sua desfiliação do partido.
98. Em 31.01.2017, o Senador Armando Monteiro foi designado líder do PTB (Comunicação s/n-2017)
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 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.
101. Em 01.02.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado líder do DEM (Of. 01/2017-GLDEM).
102. Em 01.02.2017, o Senador Vicentinho Alves foi designado líder do PR (Of. sn/2017-GLPR).
103. Em 01.02.2017, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. 01/2017-GLDPP).
104. Em 01.02.2017, o Senador Renan Calheiros foi designado líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 11/2017)
105. Em 01.02.2017, o Senador Paulo Bauer foi designado líder do PSDB (Comunicação s/n-2017)
106. Em 01.02.2017, o Senador Omar Aziz foi designado líder do PSD (Memo. nº 1/2017-GLPSD)
107. Em 01.02.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado líder do PSB (Of. GLPSB nº 1/2017)
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 Pedro Chaves foi designado líder do PSC (Of. 11/2017-GSPCHAV).
111. Em 06.02.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado 1º Vice-Líder do PSB (Of. 2/2017-GLPSB)
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 João Capiberibe foi designado líder do Bloco Socialismo e Democracia (Memo 2/2017-GLBSD)
114. Em 08.02.2017, a Senadora Gleisi Hoffmann foi indicada líder do PT (Of. 1/2017-GLDPT).
115. Em 08.02.2017, o Senador Humberto Costa foi designado Líder da Minoria (Ofício 2/2017-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 Aloysio Nunes Ferreira afastou-se do exercício para exercer cargo no Poder Executivo (Memo 60/2017-SANF).
120. Em 07.03.2017, o Senador Romero Jucá foi indicado Líder do Governo (Mensagem. 57/2017-PR).
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 Lindbergh Farias foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 13/2017-GLDPT).
126. Em 19.04.2017, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º 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 Fernando Bezerra Coelho foi designado 1º vice-líder do Governo (Memo. 13/2016-GLDGOV).
129. Em 08.05.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado 5º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
130. Em 08.05.2017, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Governo (Memo 13/2016-GLDGOV).
131. Em 08.05.2017, o Senador Sérgio Petecão foi designado 6º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
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132. Em 08.05.2017, o Senador Wilder Morais foi designado 4º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
133. Em 08.05.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 3º vice-líder do Governo (Memo 13/2016-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 67/17-GSFERCOE).
145. Em 12.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado vice-líder do Partido Socialista Brasileiro (Of. nº 82/2017-BLSDEM).
146. Em 12.09.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Partido Socialista Brasileiro (Of. nº 82/2017-BLSDEM).
147. Em 13.09.2017, o Senador Sérgio Petecão foi designado 5º Vice-Líder do Governo (Of. 28/2017-GLDGOV).
148. Em 13.09.2017, o Senador José Medeiros foi designado 4º vice-líder do Governo (Memo 28/2017-GLDGOV).
149. Em 13.09.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado 3º Vice-Líder do Governo (Of. 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 Wilder Morais foi designado 6º 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. 8/2017-GLBPDC).
157. Em 31.10.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 8/2017-GLBPDC).
158. Em 23.11.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado 1º Vice-Líder do PSDB (Of. 235/2017-GLPSDB)
159. Em 13.03.2018, o Senador Roberto Rocha foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 24/2018-GLPSDB).
160. Em 13.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 1º vice-líder do PSDB (Of. 24/2018-GLPSDB).
161. Em 14.03.2018, o Senador José Medeiros renunciou à 2ª vice-líderença do Governo (Of. 63/2018-GSJMEDEI).
162. Em 04.04.2018, a Senadora Simone Tebet foi designada líder do PMDB e da Maioria (Of. nº 40/2018-GLPMDB)
163. Em 04.04.2018, a Senadora Ângela Portela foi designada vice-líder do PDT (Memo nº 1/2018-GLDPDT).
164. Em 04.04.2018, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado líder do PSB (Of. nº 9/2018-GLPSB).
165. Em 10.04.2018, o Senador Ciro Nogueira foi indicado líder do Bloco Democracia Progressista (Of. S/N/2018-Bl.DPROG)
166. Em 09.05.2018, a Senadora Lídice da Mata foi designada vice-líder do PSB (Memo nº 17/2018-GLDPSB).
167. Em 06.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado líder do PV (Memo. 1/2018-GRSLEITE).
168. Em 25.07.2018, a Senadora Ana Amélia foi designada líder do PP (Of. 046/2018-GLDPP).
169. Em 14.11.2018, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. 74/2018-GLDPP).
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO CÓDIGO COMERCIAL (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2013, que reforma o Código Comercial.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) (4)
RELATOR: Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(4)

Instalação: 06/12/2017
Apresentação Emendas - prazo final quadruplicado: 16/05/2018
Relatórios Parciais - prazo final quadruplicado: 12/07/2018
Relat. Relator-Geral - prazo final quadruplicado: 23/08/2018
Parecer Final Comissão - prazo final quadruplicado: 21/09/2018

TITULARES

SUPLENTES
MDB

Senador Dário Berger

1. Senador Eduardo Braga

(3)

Senador Fernando Bezerra Coelho
Senador Roberto Requião

2. Senador Valdir Raupp

(3)

(3)
(3)

3. Senador Airton Sandoval

(3)

(6)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador José Pimentel (PT-CE)

1. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

(1)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1.
2.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
VAGO

1.

(7)

Senador Wilder Morais (DEM-GO)

2.

(5)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV)
1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PRB, PTC)
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(2)

(2)

Notas:
1. Em 28.11.2017, os Senadores José Pimentel e Acir Gurgacz foram designados membros titulares, e os Senadores Paulo Rocha e Fátima Bezerra
membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor a comissão (Of. 56/2017-GLBPRD).
2. Em 28.11.2017, o Senador Pedro Chaves foi designado membro titular, e o Senador Armando Monteiro membro suplente, pelo Bloco Moderador,
para compor a comissão (Of. 110/2017-BLOMOD).
3. Em 28.11.2017, os Senadores Dário Berger, Fernando Bezerra Coelho e Roberto Requião foram designados membros titulares, e os Senadores
Eduardo Braga e Valdir Raupp membros suplentes, pelo PMDB, para compor a comissão (Of. 215/2017-GLPMDB).
4. Os Senadores Fernando Bezerra Coelho e Acir Gurgacz foram eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Comissão, e o Senador
Pedro Chaves designado relator, em reunião realizada em 06.12.2017 (Memo. nº 001/2017-CTREFCC).
5. Em 06.02.2018, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a comissão
(Memo 01/2018-BLDPRO).
6. Em 27.02.2018, o Senador Airton Sandoval foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor a comissão (Of. 23/2018-GLPMDB).
7. Em 31.10.2018, vago em virtude do retorno do Senador Walter Pinheiro, titular do mandato.

Secretário(a): Felipe Geraldes / Diogo Peixoto
Telefone(s): 3303-4854 / 3510
E-mail: coceti@senado.leg.br
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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 (PRB-MS)
RELATOR: Senador José Maranhão (MDB-PB)
Designação: 22/06/2016
Leitura: 13/07/2016
Instalação: 12/07/2016

MEMBROS
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)
Senador José Maranhão (MDB-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)

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 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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4) COMISSÃO EXTERNA PARA INVESTIGAR EMPRESAS BRASILEIRAS NO PARAGUAI
Finalidade: Averiguar as informações veiculadas na imprensa nacional nos últimos anos a respeito da
grande quantidade de empresas brasileiras instaladas no Paraguai.
(Requerimento nº 19, de 2018)
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (MDB-AM)
RELATOR: Senador Pedro Chaves (PRB-MS) (4)

(4)

Instalação: 23/05/2018

MEMBROS
Senador Eduardo Braga (MDB-AM)

(1)

Senador Airton Sandoval (MDB-SP)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

(1)

(1)

Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(2)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(3,5)

Notas:
1. Em 08.05.2018, os Senadores Eduardo Braga, Airton Sandoval, Acir Gurgacz, Armando Monteiro e Roberto Rocha foram designados membros da
comissão (Of. 31/2018-GSEBRA).
2. Em 08.05.2018, o Senador Pedro Chaves foi designado membro da comissão (Of. 22/2018-BLOMOD).
3. Em 10.05.2018, o Senador Humberto Costa foi designado membro da comissão (Of. 35/2018-BLPRD).
4. Em 23.05.2018, os Senadores Eduardo Braga e Pedro Chaves foram eleitos presidente e relator, respectivamente (Memo 1/2018-CTPAR)
5. Em 12.06.2018, a Senadora Fátima Bezerra foi designada membro da comissão, em substituição ao Senador Humberto Costa (Of. 43/2018-BLPRD).

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

1134

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

5) COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES EM QUE
SE ENCONTRA O EX-PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Finalidade: Verificar in loco as condições em que se encontra o Ex-Presidente da República Luiz Inácio
Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba - PR.
Requerimento nº 196, de 2018
Número de membros: 12
PRESIDENTE:
MEMBROS
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6) COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS INACABADAS - 2016
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

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 (PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV)

(1)

1.

Bloco Moderador (PR, PTB, 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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7) COMISSÃO EXTERNA DE FISCALIZAÇÃO DA
INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO
Finalidade: Acompanhar a execução e os desdobramentos da intervenção federal na segurança pública
do Estado do Rio de Janeiro.
Requerimento nº 37, de 2018
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes
TITULARES

SUPLENTES

Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

1. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

2.
3. Senador Romário (PODE-RJ)

Notas:
*. Em 24.04.2018, os Senadores Rose de Freitas e Lindbergh Farias foram designados membros titulares; e os Senadores Romário e Eduardo Lopes,
membros suplentes, para compor o colegiado.
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8) 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: 22/12/2018

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.
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***********. 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.
************. 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.
*******************. O Ato do Presidente nº 12, de 19 de dezembro de 2017, prorroga o prazo de funcionamento da Comissão para 22/12/2018.

Secretário(a): Reinilson Prado
Telefone(s): 61 33033492
Fax: 61 33021176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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9) COMISSÃO DE JURISTAS DA DESBUROCRATIZAÇÃO - 2015
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 DOS MAUS-TRATOS - 2017
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 (MDB-MS)
RELATOR: Senador José Medeiros (PODE-MT) (2)

(2)

Leitura: 25/04/2017
Instalação: 09/08/2017
Prazo final: 22/12/2017
Prazo final prorrogado: 22/12/2018

TITULARES

SUPLENTES
MDB

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. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(1)

(1)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV)
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(4)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Bloco Moderador (PR, PTB, PRB, PTC)
Senador Magno Malta (PR-ES)
Notas:
*. Em 14.12.2017, foi lido o Requerimento nº 1091, de 2017, que prorroga o prazo da CPI por 180 dias.
**. Em 08.08.2018, foi lido o Requerimento nº 431, de 2018, que prorroga o prazo da CPI por 150 dias.
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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2)CPI DA ELETROBRAS
Finalidade: Apurar e analisar possíveis irregularidades envolvendo o processo de privatização das
Centrais Elétricas do Brasil (Eletrobras).
Requerimento nº 316, de 2018
Número de membros: 10 titulares e 10 suplentes
Leitura: 23/05/2018

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

1143

3)CPI DOS PLANOS DE SAÚDE
Finalidade: Investigar os elevados reajustes dos preços dos planos de saúde em valores muito superiores
aos índices oficiais de inflação.
Requerimento nº 415, de 2018
Número de membros: 11 titulares e 6 suplentes
Leitura: 11/07/2018
Leitura: 11/07/2018
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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) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (MDB-RN)
TITULARES

(6)

Suplentes
MDB

Senador Raimundo Lira (PSD-PB)
Senador Roberto Requião

2. Senador Romero Jucá

(5,8)

Senador Garibaldi Alves Filho

Senador Valdir Raupp

(5,8)
(5)

3. Senador Elmano Férrer (PODE-PI)

(5)

Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)
Senadora Simone Tebet

1. Senador Eduardo Braga

(5,25)

(5,20)

(5)

4. Senador Waldemir Moka

(5)

5. Senador Airton Sandoval

(16,19,24)

6. Senador Dário Berger

(5)

Senador Fernando Bezerra Coelho

(5,36,45,47)

(35)

(19)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

(1)
(1)

(1)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1)

4. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1,28,33,43)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
3. Senador Paulo Paim (PT-RS)

(1)

Senador José Pimentel (PT-CE)

1. Senador Guaracy Silveira (DC-TO)

5. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(1)
(1,12,14,33,41,42)

(1)
(1)

6. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(1,11)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(3)

1. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(3,21,22,27)

2. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(3,22,23,26,27)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(3)

Senador José Serra (PSDB-SP)

(3)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Senador José Agripino (DEM-RN)

(3)

4. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(5)

(5)

5. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(5)

(5)

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)

(2,34,37,48)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

1. VAGO

(15)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(17)

(18,30,39)

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

3.

(7,15)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(4,44,46)
(4)

(4,13,31,40)

1. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(4)

2. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
3. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(4,9,10,32)

(4,29,38)

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 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).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
10. Em 24.04.2017, o Senador Telmário Mota passa a compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 55/2017BLOMOD).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. Em 13.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 180/2017GLPMDB).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 10.10.2017, o Senador Roberto Rocha deixa de compor a Comissão, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 4/2017GLBPDC).
19. 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).
20. 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).
21. 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.
22. 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).
23. 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).
24. Em 07.02.2018, o Senador Airton Sandoval foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 17/2018-GLPMDB).
25. Em 23.02.2018, o Senador Raimundo Lira foi designado membro titular, em substituição à Senadora Kátia Abreu, pelo PMDB, para compor o
colegiado (Of. 18/2018-GLPMDB).
26. Em 12.03.2018, vago em virtude do retorno do Senador Ricardo Ferraço, titular do mandato.
27. Em 13.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, em substituição ao Senador Dalírio Beber,
que passou a integrar a comissão como membro suplente (Of. nº 19/2018-GLPSDB).
28. Em 25.04.2018, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição à
Senadora Ângela Portela (Of. 34/2018-BLPRD).
29. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos
(Of. 28/2018-BLOMOD)
30. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. nº 45/2018-GLBPDC).
31. Vago, em função da assunção do suplente do Senador Telmário Mota, na Comissão, em 12.06.2018 (Memo n. 45/2018-GLBPDC).
32. Em 19.06.2018, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (OF. nº 45/2018BLOMOD).
33. Em 25.06.2018, a Senadora Kátia Abreu deixou o cargo de suplente e passou a ocupar o colegiado como membro titular pelo Bloco da Resistência
Democrática, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, que passa a atuar como suplente (Of. 45/2018-BLPRD)
34. Em 12.07.2018, o Senador Benedito de Lira licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno.
35. Em 07.08.2018, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente, pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 88/2018-GLPMDB).
36. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro suplente pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
37. Em 07.08.2018, o Senador Givago Tenório foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Benedito de Lira, para compor o
Colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 47/2018-BLDPRO).
38. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).
39. Em 04.10.2018, o Senador Rudson Leite deixou de compor a comissão em virtude do retorno do Senador Telmário Mota, titular do cargo.
40. Em 11.10.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 64/2018-BLOMOD)
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41. A Senadora Kátia Abreu licenciou-se por 127 dias, nos termos do art. 43, inciso II, do RISF a partir do dia 30 de outubro de 2018, conforme
Requerimento nº 491, de 2018, deferido em 30.10.2018.
42. Em 31.10.2018, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Resistência Democrática, para compor o colegiado
em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. nº 006/2018-GLDPDT).
43. Em 31.10.2018, o Senador Guaracy Silveira foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Resistência Democrática, para compor o
colegiado (Of. nº 006/2018-GLDPDT).
44. Em 05.11.2018, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado, em substituição ao
Senador Wellington Fagundes (Of. nº 70/2018-BLOMOD).
45. Em 08.11.2018, vago em virtude do retorno do Senador Elmano Férrer, titular do mandato (Of. s/n).
46. Em 12.11.2018, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado, em substituição
ao Senador Vicentinho Alves (Of. nº 74/2018-BLOMOD).
47. Em 12.11.2018, o Senador Elmano Férrer foi designado membro suplente pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 113/2018-GLPMDB).
48. Em 12.11.2018, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado, em substituição ao Senador Givago Tenório (Of. nº 73/2018-BLDPRO).

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.
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
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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.
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
VAGO

1. VAGO

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
VAGO

1.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )

(1)

1.

Bloco Moderador ( PR, PTB, 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.
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.
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 (MDB-SP) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
TITULARES

(13)

Suplentes
MDB

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Waldemir Moka
Senadora Marta Suplicy

(8,11)
(8)

Senador Elmano Férrer (PODE-PI)
Senador Airton Sandoval

1. Senador Garibaldi Alves Filho

(8)

(8,14,25,29,30)

2. Senador Valdir Raupp

(8)

3. Senador Romero Jucá

(8)

4. Senador Edison Lobão

(8)

(8)

5. Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

(8,12)

(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)

4. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(1)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(1)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(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 Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(6)

3. Senador José Agripino (DEM-RN)

(9)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(9)

(6,18,19,20,21)

(9)

4. Senador Wilder Morais (DEM-GO)

(9,24)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(3,26,28)

1. Senador Otto Alencar (PSD-BA)
2. Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

(3,15,16)

(3)
(10,22)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
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, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(7,23,27)
(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).
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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).
20. Em 12.03.2018, vago em virtude do retorno do Senador Ricardo Ferraço, titular do mandato.
21. Em 13.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
17/2018-GLPSDB).
22. Em 17.04.2018, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Wilder Morais, pelo Bloco Democracia
Progressista, na comissão (Memo. 3/2018-BLDPRO).
23. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos (Of.
28/2018-BLOMOD)
24. Em 06.06.2018, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Davi Alcolumbre, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 17/2018-GLDEM)
25. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
26. Em 04.09.2018, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular, em substituição ao senador Sérgio Petecão, para compor o colegiado,
pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. nº 58/2018-BLDPRO).
27. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).
28. Em 09.10.2018, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Roberto Muniz (Of. 60/2018-BLDPRO).
29. Em 08.11.2018, vago em virtude do retorno do Senador Elmano Férrer, titular do mandato (Of. s/n).
30. Em 12.11.2018, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 113/2018-GLPMDB).

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 (MDB-MA) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
TITULARES

Suplentes
Maioria

Senador Jader Barbalho (MDB-PA)

(51)

1. Senador Roberto Requião (MDB-PR)

(1)

Senador Edison Lobão (MDB-MA)

(8)

2. Senador Romero Jucá (MDB-RR)

(1)

(1)

(1,55,61,62,64)

Senador Eduardo Braga (MDB-AM)

(1)

3. Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

Senadora Simone Tebet (MDB-MS)

(1)

4. Senador Garibaldi Alves Filho (MDB-RN)

Senador Valdir Raupp (MDB-RO)

5. Senador Waldemir Moka (MDB-MS)

(1)

Senadora Marta Suplicy (MDB-SP)

(1)

6. Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

(1)

Senador José Maranhão (MDB-PB)

(1)

7. Senador Dário Berger (MDB-SC)

(1)

(1,50,53,65)

(1)

(1,44,49)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Jorge Viana (PT-AC)

(6)

Senador José Pimentel (PT-CE)

(6)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

(6)
(6,17)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(6,19)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(6,17,18)

3. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(6,11,13,19)

4. Senador Hélio José (PROS-DF)

(6,45)

5. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(6)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

6. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(6,22,27)

(6,19,22,27)
(6,42,43)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Aécio Neves (PSDB-MG)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador Wilder Morais (DEM-GO)

1. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(3,21,28,33)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

(3,15,23,24,25,26)
(9,48)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(3,12,35,36,37,47)

2. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(3)

(9)

(3)

3. Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

(3)

4. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(9,48)

5. Senador José Serra (PSDB-SP)

(20,23,24,25,26)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senador Benedito de Lira (PP-AL)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

1. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(5)
(5,59,60,68)

(5,46,57,58)

(5,56,66,67)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(5,14)

3. Senador Omar Aziz (PSD-AM)

(5,39,57,58)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(4,38,41,52)

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, 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. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(2,16,54,63)
(2,10)

3. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(2,40)

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. 027/2017-GLPSDB).
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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.
39. Em 12.12.2017, o Senador Omar Aziz foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Sérgio Petecão, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 39/2017-GLDPRO).
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40. Em 05.02.2018, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Fernando Collor, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado (Of. 01/2018-BLOMOD).
41. Em 07.02.2018, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, pelo Bloco
Democracia e Cidadania, para compor o colegiado (Of. 02/2018-GLBPDC).
42. Em 21.02.2018, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em vaga cedida pelo
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Memo 8/2018-BLDPRO).
43. Em 21.02.2018, o Bloco Parlamentar da Resistência Democrática cede uma vaga de suplente ao Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of.
1/2018-BLPRD)
44. Em 27.02.2018, o Senador Raimundo Lira foi designado membro suplente, pelo PMDB, em substituição ao Senador Hélio José para compor a
comissão (Of. 19/2018-GLPMDB).
45. Em 28.02.2018, o Senador Hélio José foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Paulo Rocha, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 17/2018-BLPRD).
46. Em 14.03.2018, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Wilder Morais, para compor o colegiado (Of. 25/2018-BLDPRO).
47. Em 14.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, em substituição ao Senador Roberto
Rocha, para compor o colegiado (Of. 26/2018-GLPSDB).
48. Em 17.04.2018, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular, em substituição ao Senador Ronaldo Caiado e este, suplente, em
substituição ao Senador Davi Alcolumbre, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 6/2018-GLDEM).
49. Em 18.04.2018, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Raimundo Lira (Of.
49/2018-GLPMDB).
50. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
51. Em 25.04.2018, o Bloco da Maioria cedeu uma vaga de membro suplente ao PSDB (Of. 54/2018-GLPMDB).
52. Em 25.04.2018, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, em
substituição à Senadora Lúcia Vânia (Memo. 33/2018-GLBPDC).
53. Em 26.04.2018, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente em vaga cedida ao PSDB pelo Bloco da Maioria (Of. 36/18-GLPSDB).
54. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos
(Of. 28/2018-BLOMOD)
55. Em 12.06.2018, o Senador Renan Calheiros foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Romero Jucá, para compor a Comissão,
pelo Bloco da Maioria (Of. 75/2018-GLPMDB).
56. Em 19.06.2018, o Senador Reditario Cassol foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Ivo Cassol, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 35/2018-BLDPRO).
57. Em 19.06.2018, o Senador Omar Aziz foi designado membro titular, deixando de atuar como suplente, em substituição ao Senador Ciro Nogueira,
para compor o Colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 38/2018-BLDPRO).
58. Em 09.07.2018, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular, em substituição ao Senador Omar Aziz, passando a ocupar vaga de
suplente, para compor o Colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 39/2018-BLDPRO).
59. Em 12.07.2018, o Senador Benedito de Lira licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno.
60. Em 07.08.2018, o Senador Givago Tenório foi designado membro titular, em substituição ao Senador Benedito de Lira, para compor o Colegiado,
pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 47/2018-BLDPRO).
61. Em 07.08.2018, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Renan Calheiros, para compor a Comissão,
pelo Bloco da Maioria (Of. 83/2018-GLPMDB).
62. Em 04.09.2018, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Romero
Jucá (Of. 93/2018-GLPMDB).
63. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).
64. Em 09.10.2018, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente pelo MDB, em substituição ao Senador Fernando Bezerra Coelho (Of.
94/2018-GLPMDB).
65. Em 11.10.2018, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Roberto
Rocha (Of. 103/2018-GLPMDB)
66. Em 30.10.2018, o Senador Reditário Cassol deixou de fazer parte da comissão em virtude do retorno do Senador Ivo Cassol ao mandato.
67. Em 07.11.2018, o Senador Ivo Cassol foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado
(Of. 72/2018-BLDPRO).
68. Em 12.11.2018, o Senador Benedito de Lira foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado, em substituição ao Senador Givago Tenório (Of. nº 73/2018-BLDPRO).
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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.
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 (PRB-MS)
TITULARES

Suplentes
MDB

Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)
Senador Dário Berger

1. Senador Valdir Raupp

(7,12)

(7)

2. Senador Hélio José (PROS-DF)

(7)

(7)

Senadora Marta Suplicy

(7)

3. Senador Raimundo Lira (PSD-PB)

Senador José Maranhão

(7)

4. Senadora Simone Tebet

Senador Edison Lobão

5.

(7,15,18)

Senador João Alberto Souza

(15)

(18)

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)

Senadora Kátia Abreu (PDT-TO)

(4)
(4)

(4)
(4)

6.

(4,29,31)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(1)

(1)

Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)
Senador José Agripino (DEM-RN)

(6)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(6)

3. Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

(1,9,19)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(6)

(21)

4.
5.

(6)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador José Medeiros (PODE-MT)
VAGO

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(5)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(5,32)

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

3. Senador Lasier Martins (PSD-RS)

(5)

(5)

(5)
(14)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(2)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(2)

3. Senador Romário (PODE-RJ)

(2)

(17)

(2,16,22,23,26,27)
(2,19)

(13,20)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

1. Senador Magno Malta (PR-ES)

(3)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(3,8)

(3)

(3)

2. Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(3,25,28,30)

3. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(8,10,11,24)

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.
23. Em 05.12.2017, o Senador Elber Batalha foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Democracia e Cidadania, em
substituição ao Senador Antônio Carlos Valadares, que está de licença (Memo. nº 13/2017-GLBPDC).
24. Em 08.02.2018, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Telmário Mota, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 4/2018-BLOMOD).
25. Em 28.02.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Vicentinho Alves, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 17/2018-BLOMOD).
26. Em 23.03.2018, o Senador Elber Batalha deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular (Of. nº 1/2018-GSACAR).
27. Em 17.04.2018, o Senador João Capiberibe foi designado membro suplente pelo Bloco Democracia e Cidadania para compor a comissão (Memo.
30/2018-GLBPDC).
28. Em 20.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Telmário Mota, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 42/2018-BLOMOD).
29. Em 25.06.2018, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro titular pelo Bloco da Resistência Democrática, em substituição ao Senador Acir
Gurgacz (Of. 46/2018-BLPRD)
30. Em 11.10.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Rudson Leite (Of.
66/2018-BLOMOD)
31. A Senadora Kátia Abreu licenciou-se por 127 dias, nos termos do art. 43, inciso II, do RISF a partir do dia 30 de outubro de 2018, conforme
Requerimento nº 491, de 2018, deferido em 30.10.2018.
32. Em 31.10.2018, vago em virtude do retorno do Senador Walter Pinheiro, titular do mandato.

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.
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.
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
MDB

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Romero Jucá

2. Senador Dário Berger

(11,23,24)

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)

1. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(4)

(4)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(7,9)

(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)
VAGO

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(1)

2. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(1,10,33)

(1)

(1,28,29,34)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(2)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(3)

2. VAGO

(20)

(2)

(2,21,27,31)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5,15)

(5,25,30)

1. Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(5,17,18,26,32)

2. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(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).
12. Em 03.04.2017, o Senador Pedro Chaves deixa de compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador(Of. nº 37/2017-BLOMOD).
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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.
23. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
24. Em 25.04.2018, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria para integrar o colegiado (Of. 55/2018-GLPMDB).
25. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos (Of.
28/2018-BLOMOD)
26. Vago, em função da assunção do suplente do Senador Telmário Mota, na Comissão, em 12.06.2018 (Memo n. 46/2018-GLBPDC).
27. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
Colegiado (Memo. 46/2018-GLBPDC)
28. Em 12.07.2018, o Senador Benedito de Lira licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno.
29. Em 07.08.2018, o Senador Givago Tenório foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Benedito de Lira, para compor o
Colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 47/2018-BLDPRO).
30. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).
31. Em 04.10.2018, o Senador Rudson Leite deixou de compor a comissão em virtude do retorno do Senador Telmário Mota, titular do cargo.
32. Em 11.10.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 65/2018-BLOMOD)
33. Em 31.10.2018, vago em virtude do retorno do Senador Walter Pinheiro, titular do mandato.
34. Em 12.11.2018, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado, em substituição ao Senador Givago Tenório (Of. nº 73/2018-BLDPRO).

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
MDB

Senador Fernando Bezerra Coelho
Senadora Marta Suplicy

1. Senador Valdir Raupp

(6)

2.

(6)

Senador Hélio José (PROS-DF)
VAGO

(6,10,22)

(21)

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)

(4,30,32)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(4)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(4)

(4)
(4)

3. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(4)

4. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(4,28,29,33)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Senador José Medeiros (PODE-MT)
VAGO

(1,12)

VAGO

(7,14)

(1,8,19)

1.

(1,11,25)

2.
3.
4.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(3,24)

2. Senadora Kátia Abreu (PDT-TO)

(20)

(3)

(23)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)
Senador Romário (PODE-RJ)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(2)

2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(2)

(17)

(16,31)
(18,27)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Magno Malta (PR-ES)

(5)

Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(5,13,15)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5,34,35)

2. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(5,26)

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).
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 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).
19. Em 28.11.2017, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
246/2017-GLPSDB).
20. Em 28.11.2017, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado
(Memo. nº 83/2017-BLDPRO).
21. Em 07.02.2018, o Bloco da Maioria (PMDB) cedeu uma vaga de titular ao PRTB (Of. 16/2017-GLPMDB).
22. Em 27.02.2018, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular pelo PMDB, para compor a comissão (Of. 22/2018-GLPMDB).
23. Em 27.02.2018, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado (Memo. nº 20/2018-BLDPRO).
24. Em 27.02.2018, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador José Medeiros, para compor o colegiado (Memo. nº 20/2018-BLDPRO).
25. Em 14.03.2018, o Senador José Medeiros foi designado membro titular, em vaga cedida pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado
(Memo. nº 25/2018-GLPSDB).
26. Em 15.03.2018, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Wellington
Fagundes (Of. 19/2018-BLOMOD).
27. Em 10.04.2017, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, em substituição
ao Senador Cristovam Buarque (Memo. nº 28/2018-GLBPDC).
28. Em 11.04.2018, o Senador Jorge Viana foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Of. 24/2018-BLPRD).
29. Em 17.04.2018, o Senador Humberto Costa foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Jorge Viana, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Of. 25/2018-BLPRD).
30. Em 17.04.2018, o Senador José Pimentel foi designado membro titular, em substituição à Senadora Ângela Portela, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática (Of. 28/2018-BLPRD).
31. Em 17.04.2018, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues, pelo Bloco
Democracia e Cidadania, para compor o Colegiado (Memo 31/2018-GLBDPC).
32. Em 25.04.2018, a Senadora Ângela Portela foi designada membro titular, em substituição ao Senador José Pimentel, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Ofício 29/2018-BLPRD).
33. Em 25.04.2018, a Senador Jorge Viana foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Humberto Costa, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Ofício 30/2018-BLPRD).
34. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos
(Of. 28/2018-BLOMOD)
35. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).
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6.1) 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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
Finalidade: Acompanhar a conclusão e as recomendações do relatório da Comissão Nacional da
Verdade.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
VAGO

1. VAGO

VAGO

2. VAGO

Maioria
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.
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6.3) 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
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes
PRESIDENTE: Senador Telmário Mota (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

(3)
(3)

Instalação: 09/08/2017

TITULARES

SUPLENTES
MDB

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, PRB, PTC )
Senador Telmário Mota (PTB-RR)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(2)

(2)

(1)
(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).
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6.4) SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA INTERVENÇÃO FEDERAL
Finalidade: Proteção dos Direitos Humanos na vigência da intervenção federal no Estado do Rio de
Janeiro, estabelecida pelo Decreto Federal nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018.
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes

TITULARES

SUPLENTES
MDB
1. Senador Hélio José (PROS-DF)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Romário (PODE-RJ)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)
2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Telmário Mota (PTB-RR)
Notas:
*. Em 07.03.2018, foram indicados como membros titulares o Senador Romário, o Senador Paim e o Senador Telmário Mota, pelos Bloco Parlamentar
Democracia e Cidadania, Bloco Parlamentar da Resistência Democrática e Bloco Moderador, respectivamente, e membros suplentes o Senador Hélio
José, a Senadora Angela Portela e o Senador Lindbergh Farias, pelos PMDB, Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania e Bloco Parlamentar da
Resitência Democrática, respectivamente, para compor a Comissão (Of. 3/2018-CDH).
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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)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC)
TITULARES

(9)
(9)

Suplentes
MDB

Senador Edison Lobão

1. Senador Airton Sandoval

(7)

Senador João Alberto Souza
Senador Roberto Requião
Senador Romero Jucá

2. Senador Valdir Raupp

(7)

(7,13,25,26)

(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 Guaracy Silveira (DC-TO)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(5)
(5,16,24,29,30)

2. Senador José Pimentel (PT-CE)
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 ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
VAGO

(4)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(4,18,27,28)

(20)

(4)

(1)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Fernando Collor (PTC-AL)
Senador Pedro Chaves (PRB-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).
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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.
24. Em 24.04.2018, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. 33/2018-BLPRD).
25. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
26. Em 28.05.2018, o Senador Airton Sandoval foi designado membro suplente pelo MDB (Of 67/2018-GLPMDB).
27. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o colegiado
(Memo. nº 42/2018-GLBPDC).
28. Em 04.10.2018, o Senador Rudson Leite deixou de compor a comissão em virtude do retorno do Senador Telmário Mota, titular do cargo.
29. A Senadora Kátia Abreu licenciou-se por 127 dias, nos termos do art. 43, inciso II, do RISF a partir do dia 30 de outubro de 2018, conforme
Requerimento nº 491, de 2018, deferido em 30.10.2018.
30. Em 31.10.2018, o Senador Guaracy Silveira foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Resistência Democrática, para compor o
colegiado em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. nº 004/2018-GLDPDT).

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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7.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Proceder aos preparativos do 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado entre os dias
18 e 23 de março de 2018, em Brasília.
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
TITULARES
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

SUPLENTES
1.

(1)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

2.

(1)

3.

(1)

Senador Telmário Mota (PTB-RR)

4.

(1,3)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

5.

(1)

6.

(1)

7.

(1)

Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

10.
11.
12.

(1)

13.

(1)

14.

(1,4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)
Senador Reguffe (S/Partido-DF)

8.
9.

(1)

(1)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
VAGO

(1)

(1)

Senador Lasier Martins (PSD-RS)

(2)

15.

(1)

16.

(1)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

17.

(1)

Notas:
1. Em 26.02.2018, os Senadores Acir Gurgacz, Antônio Anastasia, Ana Anélia, Armando Monteiro, Cristovam Buarque, Davi Alcolumbre, Fátima
Bezerra, Fernando Bezerra Coelho, Flexa Ribeiro, Hélio José, Jorge Viana, Lasier Martins, Otto Alencar, Roberto Muniz, Regina Souza, Reguffe e
Vanessa Grazziotin foram designados membros da subcomissão (Of. 10/2018-CRE).
2. Foram eleitos os Senadores Jorge Viana e Cristovam Buarque para ocupar os cargos de Presidente e Vice-Presidente da subcomissão
respectivamente (publicação no Diário do Senado do dia 23.02.2018, página 17).
3. Em 14.03.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro da subcomissão, em substituição ao Senador Armando Monteiro, para compor o
colegiado (Of. 21/2018-CRE).
4. Em 31.10.2018, vago em virtude do retorno do Senador Walter Pinheiro, titular do mandato.
*. Em 08.02.2018, os Senadores Acir Gurgacz, Antonio Anastasia, Cristovam Buarque, Davi Alcolumbre, Fátima Bezerra, Fernando Bezerra Coelho,
Jorge Viana, Otto Alencar e Vanessa Grazziotin foram designados membros do colegiado (Of. 10/2018-CRE).

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 (MDB-AM)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
TITULARES

Suplentes
MDB

VAGO

1. Senador Hélio José (PROS-DF)

(7,30,35,37)

Senador Eduardo Braga

2. Senador Romero Jucá

(7)

(7)

(7,9,10,23,29)

Senador Fernando Bezerra Coelho

(7,15)

3. Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

Senador Elmano Férrer (PODE-PI)

(7,39,48,49)

4. Senador Jader Barbalho

Senador Valdir Raupp

5. Senador Garibaldi Alves Filho

(7,27)

(7)

(7)
(10,27,37)

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)
(3)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(3)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(3)

(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)

(2)

1. Senador José Agripino (DEM-RN)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(2,8,11,19,20,24,25)

2. Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(18)

3.

(2)

Senador Wilder Morais (DEM-GO)

(6)

4.

(6,28)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Otto Alencar (PSD-BA)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
VAGO

1. Senador Lasier Martins (PSD-RS)

(4)

2. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(4,28,36)

3. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(4,45)

(4)

(4,34,43,47)
(4)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(1)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

VAGO

(1,16,32,41)

2.

VAGO

(14,18)

3.

(17)

(1,21)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(5)

(5)
(5,26,31,38,40)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
2. Senador Telmário Mota (PTB-RR)
3. Senador Magno Malta (PR-ES)

(5,22,44,46)

(5,12,13,33,42)

(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 110/2017GLPSDB).
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.
22. Em 07.12.2017, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro suplente, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado, em substituição ao
Senador Armando Monteiro (Of. nº 120/2017-BLOMOD).
23. Em 07.12,2017, a segunda suplência do PMDB fica vaga, em virtude da designação da Senadora Kátia Abreu como suplente, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado, conforme nota nº 22.
24. Em 12.03.2018, vago em virtude do retorno do Senador Ricardo Ferraço, titular do mandato.
25. Em 13.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 18/2018GLPSDB).
26. Em 10.04.2018, o Senador Pedro Chaves deixou de compor o colegiado pelo Bloco Moderador (Of. nº 25/2018-BLOMOD).
27. Em 17.4.2018, o Senador Valdir Raupp deixou de ocupar a vaga de suplente para ocupar a vaga de titular na comissão, pelo PMDB, em
substituição ao Senador Raimundo Lira (Of. 46/2018-GLPMDB).
28. Em 17.04.2018, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular, em substituição ao Senador Ronaldo Caiado, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2018-GLDEM).
29. Em 18.04.2018, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente, pelo Bloco da Maioria, para compor o colegiado (Of. nº 50/2018GLPMDB).
30. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
31. Em 08.05.2018, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº32/2018BLOMOD).
32. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o colegiado
(Memo. nº 43/2018-GLBPDC).
33. Vago, em função da assunção do suplente do Senador Telmário Mota, na Comissão, em 12.06.2018 (Memo n. 43/2018-GLBPDC).
34. Em 19.06.2018, o Senador Reditario Cassol foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Ivo Cassol, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 35/2018-BLDPRO).
35. Em 21.06.2018, o Senador Garibaldi Alves Filho foi designado membro titular, pelo Bloco da Maioria, para compor o colegiado (Of. nº 78/2018GLPMDB).
36. Em 21.06.2018, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 37/2018-BLDPRO).
37. Em 03.07.2018, o Senador Garibaldi Alves Filho deixou de compor a comissão como titular passando a ocupar vaga de membro suplente, pelo
Bloco da Maioria (Of. nº 80/2018-GLPMDB).
38. Em 03.07.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Armando Monteiro,
para compor o colegiado (Of. nº46/2018-BLOMOD).
39. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
40. Em 05.09.2018, o Senador Pedro Chaves foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 56/2018-BLOMOD).
41. Em 04.10.2018, o Senador Rudson Leite deixou de compor a comissão em virtude do retorno do Senador Telmário Mota, titular do cargo.
42. Em 11.10.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 63/2018-BLOMOD)
43. Em 30.10.2018, o Senador Reditário Cassol deixou de fazer parte da comissão em virtude do retorno do Senador Ivo Cassol ao mandato.
44. A Senadora Kátia Abreu licenciou-se por 127 dias, nos termos do art. 43, inciso II, do RISF a partir do dia 30 de outubro de 2018, conforme
Requerimento nº 491, de 2018, deferido em 30.10.2018.
45. Em 31.10.2018, vago em virtude do retorno do Senador Walter Pinheiro, titular do mandato.
46. Em 05.11.2018, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado, em substituição
à Senadora Kátia Abreu (Of. nº 69/2018-BLOMOD).
47. Em 07.11.2018, o Senador Ivo Cassol foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado
(Of. 72/2018-BLDPRO).
48. Em 08.11.2018, vago em virtude do retorno do Senador Elmano Férrer, titular do mandato (Of. s/n).
49. Em 12.11.2018, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 113/2018-GLPMDB).
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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.
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.
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.
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.
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
Senador Hélio José (PROS-DF)

1. Senador Valdir Raupp (MDB-RO)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM-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
MDB

Senador Hélio José (PROS-DF)

Senador Elmano Férrer (PODE-PI)
Senador Waldemir Moka

1. Senador Romero Jucá

(8,14)
(8,31,34,35)

(8,10)

Senador João Alberto Souza

(8)

(8)

2. Senadora Simone Tebet

(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. Senador Paulo Paim (PT-RS)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(4)

2. Senador Jorge Viana (PT-AC)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(4)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(4,12,24)

(4)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(4)

(4)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
VAGO

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(5)

(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. VAGO

(3)

(3)

(17,27,33)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
VAGO

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

(1)

(20)

(19,22,23,26,30)

2.

(2,18,28,32)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
VAGO

(6)

(6,16,25,29)

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.
23. Em 05.12.2017, o Senador Elber Batalha foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Democracia e Cidadania, em
substituição ao Senador Antônio Carlos Valadares, que está de licença (Memo. nº 14/2017-GLBPDC).
24. Em 13.12.2017, o Senador Paulo Paim foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Resistência Democrática, em
substituição à Senadora Ângela Portela (Of. nº 122/2017-BLPRD).
25. Em 07.03.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 15/2018BLOMOD).
26. Em 23.03.2018, o Senador Elber Batalha deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular (Of. nº 1/2018-GSACAR).
27. Em 08.05.2018, o Senador Roberto Muniz foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia
Progressista, em substituição ao Senador Wilder Morais (Of. nº 6/2018-BLDPRO).
28. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o colegiado
(Memo. nº 43a/2018-GLBPDC).
29. Vago, em função da assunção do suplente do Senador Telmário Mota, na Comissão, em 12.06.2018 (Memo n. 43a/2018-GLBPDC).
30. Em 19.06.2018, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. 48/2018-GLBPDC).
31. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
32. Em 04.10.2018, o Senador Rudson Leite deixou de compor a comissão em virtude do retorno do Senador Telmário Mota, titular do cargo.
33. Em 31.10.2018, vago em virtude do retorno do Senador Walter Pinheiro, titular do mandato.
34. Em 08.11.2018, vago em virtude do retorno do Senador Elmano Férrer, titular do mandato (Of. s/n).
35. Em 12.11.2018, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 113/2018-GLPMDB).

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 3303-4282
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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.
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.
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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

21 Novembro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

1187

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 (MDB-RO)
TITULARES

(8)

Suplentes
MDB

Senador Waldemir Moka

1. Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

(6)

Senador Elmano Férrer (PODE-PI)

(6,14,17,18)

2. Senador Romero Jucá

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. Senador Guaracy Silveira (DC-TO)

(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)

(1,16)

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)

2. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(4)

(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 ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(12)

1.

(2)

2.

(2,9)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5)

(5,13,15)

1. Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(5,10,11)

2. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(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.
13. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos (Of.
28/2018-BLOMOD)
14. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
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15. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).
16. Em 31.10.2018, o Senador Guaracy Silveira foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Resistência Democrática, para compor o
colegiado em substituição à Senadora Ângela Portela (Of. nº 005/2018-GLDPDT).
17. Em 08.11.2018, vago em virtude do retorno do Senador Elmano Férrer, titular do mandato (Of. s/n).
18. Em 12.11.2018, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 113/2018-GLPMDB).

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

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FE41AEA800293626.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.158300/2018-96 - 00100.158300/2018-96-2 (ANEXO: 002)

1190

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21 Novembro 2018

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 (MDB-MS)
TITULARES

Suplentes
MDB

Senador Waldemir Moka

(22)

1. Senador Airton Sandoval

(8)

Senador Fernando Bezerra Coelho

(8,12,29)

2. Senador Romero Jucá

(10)

(11,32)

Senador Valdir Raupp

(8)

3. Senador João Alberto Souza

Senador Dário Berger

(8,30)

4. Senador Hélio José (PROS-DF)

(16,30)
(31)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(1,15)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1,14,23)

3. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)
(1)

4. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(1)

(1,15)
(1,23)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(4)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Senador José Agripino (DEM-RN)

(4,20)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(7)

2. Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

(28)

3. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(7)

(33)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

1. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(2,35,37)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)

2. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(2)

(2)

(2,24,27,36)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(9)

1. VAGO

(17)

(3,18,25,26)

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(6)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)
Senador Magno Malta (PR-ES)

(5,13,19,21,34)

(5)

1. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(5)

2. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(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.
21. Em 28.11.2017, o Senador Cidinho Santos deixou de compor, como membro titular, o colegiado, pelo Bloco Moderador (Of. 118/2017-BLOMOD).
22. Em 07.02.2018, o Bloco da Maioria (PMDB) cedeu uma vaga de titular ao PRTB (Of. 16/2017-GLPMDB).
23. Em 24.04.2018, o Senador Humberto Costa foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição
à Senadora Regina Sousa, que passou a compor o colegiado como membro titular (Of. 32/2018-BLPRD).
24. Em 19.06.2018, o Senador Reditario Cassol foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Ivo Cassol, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 35/2018-BLDPRO).
25. Em 04.07.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. 50/2018-GLBPDC).
26. Em 04.10.2018, o Senador Rudson Leite deixou de compor a comissão em virtude do retorno do Senador Telmário Mota, titular do cargo.
27. Em 30.10.2018, o Senador Reditário Cassol deixou de fazer parte da comissão em virtude do retorno do Senador Ivo Cassol ao mandato.
28. Em 06.11.2018, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
85/2018-GLPSDB).
29. Em 06.11.2018, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 111/2018GLPMDB).
30. Em 06.11.2018, o Senador Dário Berger foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em permuta com o Senador João
Alberto Souza, que passa a ocupar vaga de suplente (Of. nº 111/2018-GLPMDB).
31. Em 06.11.2018, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 111/2018-GLPMDB).
32. Em 06.11.2018, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 111/2018-GLPMDB).
33. Em 06.11.2018, o Senador Dalírio Beber foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 86/2018GLPSDB).
34. Em 06.11.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 71/2018BLOMOD).
35. Em 06.11.2018, o Senador Givago Tenório foi designado membro titular, em substituição ao Senador Omar aziz, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 69/2018-BLDPRO).
36. Em 07.11.2018, o Senador Ivo Cassol foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado
(Of. 72/2018-BLDPRO).
37. Em 08.11.2018, o Senador Omar Aziz foi designado membro titular, em substituição ao Senador Givago Tenório, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 70/2018-BLDPRO).

Secretário(a): Mariana de Abreu Cobra Lima
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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
MDB

Senador Valdir Raupp

1. VAGO

(3)

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador João Alberto Souza

(3)

2.

(3,6,9)

3.

(6,14)

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 )
VAGO

1. Senador Otto Alencar (PSD-BA)

(11,15)

(11)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(13)

1.

(2)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

1. VAGO

(5)

(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. 15/2017GLBPRD).
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.
14. Em 23.02.2018, a Senadora Kátia Abreu deixou de compor, como suplente, a comissão, pelo PMDB (Of. 20/2018-GLPMDB).
15. Em 31.10.2018, vago em virtude do retorno do Senador Walter Pinheiro, titular do mandato.

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 (MDB-SP) (12)
TITULARES

Suplentes
MDB

VAGO

1. Senadora Simone Tebet

(10,21)

Senador Airton Sandoval

(18)

2. Senador Garibaldi Alves Filho

(10)

(18)

Senador Dário Berger

(10)

3. Senador Elmano Férrer (PODE-PI)

Senador Romero Jucá

(10)

4. Senador José Serra (PSDB-SP)

(18,24,28,29)

(26,27)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(4)

2. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(4)

3. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(4)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(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)
Senador Gladson Cameli (PP-AC)

1. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(9)

(17)

2. Senador Wilder Morais (DEM-GO)

(9)

(17)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
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, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(8,15,16,22,25)

Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(8,14)

1. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(16)

2. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(23)

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.
21. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
22. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos (Of.
28/2018-BLOMOD)
23. Em 22.05.2018, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 35/2018-BLOMOD).
24. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro suplente pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
25. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).
26. Em 31.10.2018, o Senador José Serra foi designado membro suplente pelo PSDB, em vaga cedida pelo Bloco da Maioria, para compor o colegiado
(Of. 83/2018-GLPSDB).
27. Em 31.10.2018, o Bloco da Maioria cede vaga para o PSDB (Of. 109/2018).
28. Em 08.11.2018, vago em virtude do retorno do Senador Elmano Férrer, titular do mandato (Of. s/n).
29. Em 12.11.2018, o Senador Elmano Férrer foi designado membro suplente pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 113/2018-GLPMDB).

Secretário(a): Oscar Perné do Carmo Júnior
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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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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 (MDB-MA) (8)
VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Chaves (PRB-MS) (8)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:
5ª Eleição Geral:
6ª Eleição Geral:

19/04/1995
30/06/1999
27/06/2001
13/03/2003
23/11/2005
06/03/2007

TITULARES

7ª Eleição Geral:
8ª Eleição Geral:
9ª Eleição Geral:
10ª Eleição Geral:
11ª Eleição Geral:

14/07/2009
26/04/2011
06/03/2013
02/06/2015
30/05/2017

SUPLENTES
MDB

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 ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
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, PRB, PTC )
Senador Telmário Mota (PTB-RR)
Senador Pedro Chaves (PRB-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.
3. Eleito membro titular, 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.
5. Eleito membro suplente, 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.
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3) CONSELHO DO DIPLOMA BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001)
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
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
REDE
PRB
PTC
PODE
PRTB
PROS
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Atualização: 08/02/2017
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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)

MDB
Senador Romero Jucá (RR)
(1)

Notas:
1. O Senador Jader Barbalho licenciou-se do Senado Federal.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

23/03/2010
14/03/2011
11/03/2013
04/03/2015

MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Atualização: 01/06/2017
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
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
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
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Atualização: 11/11/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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7) CONSELHO DO PRÊMIO MÉRITO AMBIENTAL
(Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012 )
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 12/09/2012
2ª Designação: 11/03/2013

MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Atualização: 31/01/2015
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8) CONSELHO DA COMENDA DORINA DE GOUVÊA NOWILL
(Resolução do Senado Federal nº 34, de 2013)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 22/08/2013
2ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Atualização: 18/10/2016
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9) CONSELHO DA COMENDA SENADOR ABDIAS NASCIMENTO
(Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013.)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 20/12/2013
2ª Designação: 16/09/2015

MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PROS
PRTB
Atualização: 11/11/2015
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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

MDB

VAGO

MDB

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
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
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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

CARGO

Senador Renan Calheiros (MDB-AL)

OUVIDOR-GERAL
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
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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
MDB
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)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
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15) CONSELHO DA COMENDA DO MÉRITO ESPORTIVO
(Resolução do Senado Federal nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
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
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PROS
REDE
PSC
PRB
PTC
PODE
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17) COMENDA DO MÉRITO FUTEBOLÍSTICO ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Número de membros: 19 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do RISF):
MEMBROS
DEM
MDB
PCdoB
PDT
PPS
PP
PRTB
PRB
PROS
PSC
PSD
PSB
PTB
PTC
PR
PSDB
PT
PODE
REDE
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18) CONSELHO DO PRÊMIO JOVEM EMPREENDEDOR
(Resolução do Senado Federal nº 31, de 2016)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
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19) CONSELHO DO PRÊMIO JORNALISTA
ROBERTO MARINHO DE MÉRITO JORNALÍSTICO
(Resolução do Senado Federal nº 08, de 2009)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
DEM
PCdoB
PDT
MDB
PP
PPS
PR
PRB
PSB
PSD
PSDB
PT
PTB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Atualização: 01/06/2016
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20) COMENDA DE INCENTIVO À CULTURA LUÍS DA CÂMARA CASCUDO
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
DEM
MDB
PCdoB
PDT
PPS
PP
PRB
PROS
PSD
PSB
PTB
PTC
PV
PR
PSDB
PT
PODE
REDE
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21) COMENDA NISE MAGALHÃES DA SILVEIRA
(Resolução do Senado Federal nº 43 de 2016)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PDT
PSB
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
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