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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador JADER BARBALHO (MDB/PA)

EMENDA Nº

, DE 2020

Alterem-se na Medida Provisória nº 1.000, de 2020, o Art. 1º e o §
2º do Art. 4º, com as seguintes redações:
“Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o
auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro
parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio emergencial
de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, a contar da data de publicação desta Medida
Provisória.
..........................................................................................
Art. 4º ..............................................................................
............................................................................................................

§ 2º A regra do caput não será aplicada na hipótese de
um dos membros da família beneficiária do Programa
Bolsa Família ainda receber parcela do auxílio
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de
2020, hipótese em que os benefícios do Programa Bolsa
Família permanecerão suspensos e o valor do auxílio
emergencial residual será de R$ 600,00 (seiscentos reais)
para o titular que lhe fizer jus ou de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) para a mulher provedora de família
monoparental.”

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta emenda é manter o valor do auxílio emergencial
que foi definido anteriormente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), também
para a prorrogação até dezembro.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Já o nível da ocupação caiu 5,6 pontos percentuais frente ao
trimestre anterior, atingindo 47,9%, o menor da série histórica. A população
subutilizada cresceu 15,7%, chegando a 29,1%, um total de 31,9 milhões de
pessoas. Já a população fora da força de trabalho chegou a 77,8 milhões de
pessoas, o maior contingente da série histórica, com crescimento recorde de
15,6%, ou 10,5 milhões de pessoas, na comparação trimestral.
Esses números demostram claramente que a taxa de desemprego
ainda é muito elevada em nosso país, onde milhões de brasileiros continuam
passando por dificuldades financeiras para sustentar suas famílias, o que vem
se agravado cada vez mais com a crise do coronavírus.
É preciso que o governo federal continue a distribuir o auxílio
emergencial até o final do ano, mas sem reduzir os valores que estão sendo
repassados.
Após analisar a execução orçamentária da União de 2020,
conforme demonstra tabela abaixo, constatei que até hoje, após mais de 8
meses do início do ano, a maioria dos ministérios não executou nem 50% do
total de seus orçamentos que foram sancionados e suplementados.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO DE 2020 (ATUALIZADO ATÉ 26/08)
ÓRGÃO

ORÇAMENTO
ATUAL DO
ÓRGÃO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

2.295.874.485,00

993.786.895,00

43,29

16.265.488,00

7.570.074,00

46,54

17.208.665.757,00

7.352.883.888,00

42,73

13.513.822.308,00

3.894.817.411,00

28,82

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

876.647.837.826,00 519.607.287.250,00

59,27

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

118.994.310.791,00

58.361.488.041,00

49,05

588.659.167,00

302.920.391,00

51,46

18.900.369.644,00

8.395.414.046,00

44,42

7.268.940.078,00

3.013.456.816,00

41,46

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PAGAMENTOS
REALIZADOS

%PAGO
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Estatística (IBGE), 8,9 milhões de pessoas perderam seus postos de trabalho de
abril a junho, em relação ao período de janeiro a março.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORIA-GERAL DA
UNIÃO
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
MINISTÉRIO DA DEFESA
MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MINISTÉRIO DO TURISMO
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ENCARGOS FINANCEIROS DA
UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO DA MULHER, DA
FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS
Fonte: Siafi/STN

4.026.512.595,00

2.623.345.531,00

65,15

174.845.544.402,00 104.148.797.592,00

59,57

1.083.553.601,00

610.686.221,00

56,36

21.833.961.608,00

5.442.335.131,00

24,93

2.895.637.618,00

1.304.721.766,00

45,06

114.715.485.258,00

57.040.583.481,00

49,72

18.230.079.265,00

4.685.798.410,00

25,70

1.214.272.080,00

63.393.192,00

5,22

357.114.065.373,00 232.925.397.243,00

65,22

3.798.907.769,00

2.164.247.829,00

56,97

97.296.430.670,00

51.859.602.887,00

53,30

379.143.628.523,00 218.835.087.501,00

57,72

853.023.991,00

135.740.317,00

15,91

Essa “sobra” de caixa nos ministérios pode facilmente ser revertida
em ajuda para os brasileiros que estão passando dificuldades financeiras ,
através do remanejamento de fontes ou até mesmo pelo cancelamento de
programas com menor importância para a sociedade.
Não estou fazendo uma proposta leviana, irresponsável, sem
embasamento. Trata-se de uma possibilidade bem concreta e plausível do ponto
de vista orçamentário. Basta apenas que nós, membros do parlamento brasileiro,
façamos a mesma alteração como foi feita na primeira votação do auxílio
emergencial, quando a proposta inicial do governo previa o repasse de R$200,00
e nós aprovamos o valor de R$600,00.
A intenção também não é retirar dos pobres para dar aos
paupérrimos. O objetivo aqui é mostrar que o governo federal ainda tem
condições de cancelar ou remanejar recursos que estão previstos no Orçamento
Geral da União deste ano, de lugares que não tem tanta importância neste
momento, para dar à mão àqueles que estão passando por dificuldades.
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Infelizmente, na minha concepção, a prorrogação do auxílio
emergencial até dezembro, no valor de R$ 300,00 por mês, não será capaz de
suprir as necessidades financeiras daqueles que perderam seus empregos e que
continuam sem perspectiva nenhuma de retomar as suas atividades.
Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2020.

Senador JADER BARBALHO
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Garantir o alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras, neste
momento tão sofrido, deve ser a maior prioridade do governo federal e do
parlamento brasileiro. Com o corpo nutrido, fica mais fácil enfrentar a doença.

