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Construção passa a ter
incentivo em lei de informática
Por Raphael Di Cunto | De
Brasília
O governo deu aval ontem à
derrubada de dois vetos
presidenciais a artigos de uma
medida provisória (MP) que
permitirão que gastos com a
construção e ampliação de áreas de
administração das empresas de
tecnologia da informação e da
comunicação (TIC) sirvam para
justificar incentivos fiscais voltados
à pesquisa e desenvolvimento
(P&D).
A MP ampliou os incentivos da
Lei da Informática, de 1991, que
concede benefícios tributários como
contrapartida a investimentos em
P&D feitos por empresas de TIC.
Pela medida aprovada este ano,
essas companhias terão 48 meses
para reinvestirem os valores
pendentes e comprovarem os gastos
- o prazo anterior antes era de três
meses.
Os artigos vetados, incluídos por

emenda do deputado Pauderney
Avelino (DEM-AM), ampliavam o
escopo do que seria considerado
investimento em P&D. A proposta é
que valeriam também as despesas
com ampliação de áreas dedicadas
à administração da companhia
(limitadas a 20% do total de
investimentos) e com a implantação,
ampliação ou modernização da
infraestrutura de laboratórios.
Para Pauderney, a administração
"de uma rede complexa de P&D
requer o apoio de setores técnico,
administrativo e financeiro", o que
justificaria o benefício, concedido a
empresas do setor instaladas em todo
o país e na zona franca de Manaus,
base eleitoral do deputado.
Temer, porém, vetou esses
dispositivos por recomendação do
Ministério do Planejamento dizendo
que o benefício não seria justo. "Não
é razoável que gastos relativos às
áreas dedicadas à administração,
por não guardarem consonância
direta com investimentos em PD&I,

sejam ensejadores de incentivo
tributário", afirmou, ao justificar o
veto.
Em negociação no plenário,
contudo, Pauderney convenceu o
governo a não fazer resistência à
derrubada do veto presidencial - que
depende ainda do apoio da maioria
absoluta dos deputados (257 a 513)
e senadores (41 de 81) para cair. "O
Planejamento entendeu errado,
achou que eram gastos com custeio,
mas é investimento", disse
Pauderney.
Os vetos seriam votados ainda
ontem no plenário, em sessão do
Congresso Nacional, mas a reunião
foi encerrada pela rejeição de
requerimento de urgência para um
projeto de créditos suplementares. A
votação, agora, deve ocorrer antes
da análise da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2019, que
deve ser discutida em plenário na
quarta-feira.
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Fazenda poderá transferir
servidor para cobrir 'buraco'
Por Fabio Graner | De Brasília
O Ministério do Planejamento
publicou ontem a Portaria 193, que
define que a pasta poderá, quando
julgar necessário, movimentar
quadro de servidores considerando
as necessidades dos órgãos da
administração independentemente da
concordância do ministério de
origem do servidor.
A medida pode gerar muitos
embates internos no governo, mas
busca resolver um problema de má
alocação do quadro de pessoal do
setor público federal. A ideia é
transferir servidores de órgãos que
hoje têm uma força de trabalho
subutilizada e sem um papel definido
para atender outros setores.
Um exemplo lembrado é o da
Infraero, que, com as privatizações
no setor aéreo, ficou com excesso
de pessoal e pode ter
remanejamento para ministérios ou
outras estatais dependentes.

As primeiras movimentações,
segundo o Planejamento, deverão
ocorrer nas áreas meio dos órgãos,
como gestão de pessoas, gestão
orçamentária e tecnologia da
informação (TI), funções que existem
em praticamente todos os órgãos.
A pasta responsável pela gestão
de pessoal do governo aponta que a
medida ajudará também a reduzir a
necessidade de novos concursos e
direcionar melhor funcionários para
atividades-fim.
Os órgãos de origem poderão
até resistir à saída do servidor, mas
terão que convencer o Planejamento
sobre a necessidade de mantê-lo.
Caso não consiga, o remanejamento
será executado. A palavra final será
do ministério comandado por
Esteves Colnago.
Na movimentação do servidor
também será considerado o
interesse, o perfil profissional e a
capacidade de execução das
atividades.
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Restos a pagar só ajudam
'regra de ouro' em 2019
Por Ribamar Oliveira | De Brasília
O governo não contará neste ano
com o cancelamento de R$ 20
bilhões de restos a pagar (RAP)
para ajudar a cumprir a chamada
"regra de ouro", como havia
programado inicialmente. Com a
nova metodologia para os RAPs,
baixadas pelo presidente Michel
Temer por meio de decreto, na
semana passada, a ajuda para
cumprir a "regra de ouro" só
ocorrerá no próximo ano.
O Tesouro Nacional informou
que, em meados de junho, existia um
estoque de R$ 42,3 bilhões de restos
a pagar não processados dos
Orçamentos de 2007 a 2016, que
ainda não haviam sido liquidados. Se
uma despesa não é liquidada até um
ano e meio depois de sua inscrição
em RAP, ela é bloqueada. Até agora,
no entanto, não havia regra para o
cancelamento dessa despesa,
mesmo depois do bloqueio.
Com o Decreto 9.428, de 28 de
junho, uma despesa será
automaticamente cancelada se não

tiver sido liquidada um ano e meio
depois do bloqueio. Assim, o estoque
de R$ 42,3 bilhões em RAPs não
processados até meados de junho
poderá ser cancelado no fim de
2019, quando o prazo de um ano e
meio para a liquidação acabar.
Os restos a pagar são aquelas
despesas que não foram
efetivamente pagas no exercício em
que foram autorizadas. No fim de
cada ano, elas são inscritas no
Orçamento do ano seguinte como
dívidas a serem quitadas. Há dois
tipos de restos a pagar: processados
e não processados.
Os RAPs processados são
despesas que foram empenhadas (ou
seja, autorizadas), liquidadas (ou
seja, o ordenador da despesa
reconheceu que o serviço foi
prestado ou que a obra foi
executada), mas ainda não foram
efetivamente pagas (ou seja, o
dinheiro não saiu da conta única do
Tesouro no Banco Central e,
portanto, não houve impacto sobre
o resultado primário). Essas dívidas
são normalmente pagas no exercício
seguinte.

Os RAPs não processados são
aquelas despesas que foram
empenhadas, mas não foram
liquidadas e nem pagas. Neste caso,
mesmo quando uma despesa está
apenas empenhada e não é
cancelada, ela é inscrita como dívida
no Orçamento do exercício seguinte.
O problema é que os RAPs não
processados se acumulam ano após
ano, pois muitas vezes não são
liquidados e nem cancelados,
passando para os exercícios
seguintes. Há restos a pagar do
Orçamento de 2002 ainda a serem
quitados. No fim de 2014, eles
chegaram a R$ 190 bilhões. O saldo
em dezembro de 2017 era de R$
128 bilhões.
Embora eles fossem bloqueados,
depois de um ano e meio, o ministério
podia pedir o desbloqueio do
empenho, alegando que a obra seria
executada, mas terminava não
liquidando a despesa. Até o Decreto
9.428, não havia prazo para o
cancelamento
dos
RAPs
bloqueados.
Com as novas regras, o ministério
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pode pedir o desbloqueio do
empenho, mas terá um prazo de um
ano e meio para liquidar a despesa.
Se isso não ocorrer, o RAP em
questão será automaticamente
cancelado.

autoridade monetária com as suas
operações cambiais. Até 22 de
junho, o resultado do BC no primeiro
semestre deste ano a ser transferido
para o Tesouro estava em R$ 140,3
bilhões.

As novas regras para o
cancelamento não se aplicam aos
RAPs não processados das despesas
de saúde e das emendas individuais
de senadores e deputados ao
Orçamento, que têm caráter
impositivo, de acordo com a
Constituição. Apesar de não terem
sido liquidadas e pagas no ano de
sua inclusão no Orçamento, as
despesas de saúde e das emendas
impositivas são computadas como
despesas obrigatórias no ano em que
ocorreram os empenhos.

A Constituição determina que a
União não pode realizar operações
de crédito em montante superior às
despesas de capital (investimentos,
inversões financeiras e amortizações
da dívida). Este princípio ficou
conhecido como "regra de ouro" das
finanças públicas.

O governo não terá problema
para cumprir a "regra de ouro" neste
ano, mesmo não podendo contar
mais com os R$ 20 bilhões do
cancelamento de restos a pagar
neste ano. Ele contará com a ajuda
do lucro operacional do Banco
Central e do ganho obtido pela

Ao divulgar o seu resultado em
maio, o Tesouro Nacional estimou
que ainda existe uma necessidade de
R$ 102,9 bilhões para cumprir a
"regra de ouro" neste ano. Elencou
os R$ 20 bilhões do cancelamento
de restos a pagar como uma das
medidas necessárias para fechar o
"rombo". Mas com o dinheiro a ser
transferido ao Tesouro por conta do
resultado do BC, não há mais
necessidade do cancelamento de
RAPs neste ano.
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Lucro do BC viabiliza
cumprimento da norma em 2018
Por Ribamar Oliveira | De Brasília
O Banco Central informou ontem
que o seu resultado positivo no
primeiro semestre deste ano, a ser
transferido ao Tesouro Nacional,
atingiu R$ 165,857 bilhões. Do total,
R$ 19,655 bilhões se referem ao
resultado apurado em suas
demonstrações financeiras e R$
146,2 bilhões correspondem ao
resultado de suas operações
cambiais, que envolvem as reservas
internacionais e os swaps.
O resultado positivo do Banco
Central no semestre é transferido ao
Tesouro, em dinheiro, dez dias úteis
depois da aprovação das
demonstrações financeiras da
instituição pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), o que deverá
ocorrer em setembro.
Os recursos ajudarão o governo
a cumprir, neste ano, a chamada
"regra de ouro". Em seu relatório
sobre as contas de maio, o Tesouro
Nacional informou que ainda existia
uma necessidade de R$ 102,9
bilhões para fechar a "regra de ouro"
deste ano. O "buraco" será coberto
agora, integralmente, pelo resultado
do BC.
A Constituição determina que as
operações de crédito da União não
podem superar o montante das

despesas de capital (investimentos,
inversões financeiras e amortizações
da dívida). Esse princípio foi
chamado de "regra de ouro" das
finanças públicas.
Para fechar o "buraco" de R$
102,9 bilhões, o Tesouro informou,
em seu relatório, que usaria R$ 70
bilhões que o BNDES pagaria
antecipadamente pelos empréstimos
que recebeu, R$ 20 bilhões viriam
do cancelamento de restos a pagar
de despesas orçamentárias e R$
12,9 bilhões de outras fontes.
O lucro do BC, a ser transferido
ao Tesouro em setembro, cobrirá o
"buraco" da "regra de ouro" e ainda
sobrarão R$ 63 bilhões. Somados
aos R$ 70 bilhões que serão
recebidos antecipadamente do
BNDES e aos R$ 42,7 bilhões que
serão obtidos com o cancelamento
de restos a pagar até o o fim de
dezembro de 2019 (leia matéria
acima), o Tesouro já terá disponível
R$ 175,7 bilhões para cumprir a
"regra de ouro" no próximo ano. Os
recursos não utilizados neste ano
podem ser usados em 2019, pois
ficarão depositados na conta única
do Tesouro no Banco Central.
Em seu relatório de maio, o
Tesouro estimou em R$ 260,2
bilhões o "buraco" para cumprir a
"regra de ouro" no próximo ano.
Como ele já terá disponível cerca de

R$ 175 bilhões em seu caixa, o
Tesouro precisará de algo em torno
de R$ 90 bilhões para fechar a conta.
Alguns especialistas acreditam
que os leilões do petróleo excedente
dos campos do pré-sal cedidos de
forma onerosa para a Petrobras
poderá render cerca de R$ 100
bilhões aos cofres públicos. Já é
praticamente certo que os leilões
serão realizados no próximo ano.
Com os recursos, o governo fecharia
o "buraco" da "regra de ouro" de
2019.
O governo prefere, no entanto,
adotar uma posição mais cautelosa.
Por isso, propôs incluir um artigo na
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2019 permitindo que ele
inclua, na proposta orçamentária que
encaminhará em agosto ao
Congresso, um montante de
despesas cuja execução estará
condicionada à emissão de títulos
públicos no mercado, cuja
autorização somente será solicitada
pelo próximo governo e depois de
aprovado o Orçamento.
Essa fórmula, que as consultorias
de Orçamento do Senado e da
Câmara
consideraram
inconstitucional, foi acolhida pelo
relator da LDO, senador Dalirio
Beber (PSDB-SC).
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Por prazo eleitoral, Temer
quer definição sobre Rota 2030 hoje
Por Carla Araújo, Fábio Pupo e
Andrea Jubé | De Brasília

Sob pressão da indústria
automobilística, com quem firmou
compromisso de renovar a política
de benefícios fiscais, o presidente
Michel Temer cobrou do Ministério
da Fazenda que concluísse até hoje
o documento com os termos do Rota
2030, incluindo renúncia fiscal.
Desta vez, o prazo é fatal: pela lei
eleitoral, o pacote tem de ser
anunciado até o dia 7 de julho,
sábado.
Se passar desse prazo, o Rota
2030 pode não ser lançado, porque
na semana que vem o governo fica
sob a restrição que impede anúncios
que poderiam ser considerados
propaganda eleitoral.
Até o início da noite de ontem, a
Casa Civil aguardava o parecer final
da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) entrar no sistema
para preparar o documento que
Temer pretende assinar.
O presidente da Anfavea,

Antônio Carlos Megale, com uma
comitiva de empresários do setor,
estão em Brasília desde ontem
aguardando o anúncio oficial. Se o
presidente Michel Temer não puder
fazer uma solenidade ainda hoje,
assinará o documento de seu
gabinete na sexta-feira, sem os
desejados holofotes, porque o jogo
da seleção brasileira contra a Bélgica
na Copa transformará a tarde de
sexta em um quase feriado.
A "novela" em torno do Rota
2030 é longa e marcada por embates
entre o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (Mdic)
e Fazenda. O pacote estava pronto
para ser lançado no início de junho,
mas acabou sendo postergado após
a retomada de debates técnicos
sobre o texto.
O programa está sendo discutido
desde o fim do ano passado. A
Fazenda e o Mdic têm negociado
entre si um formato de consenso,
mas as discussões entre as pastas se
prolongaram por causa de
divergências, o que levou o país a
acumular seis meses sem ter um
pacote de benefícios à produção

nacional. O Inovar-Auto, programa
anterior que aplicava taxas adicionais
a veículos importados, foi encerrado
em dezembro de 2017.
O pano de fundo das discussões
é o conflito entre a tendência mais
liberal da equipe da Fazenda e o
caráter mais desenvolvimentista dos
membros do Mdic. Em meio às
discordâncias, executivos do setor
automotivo chegaram a duvidar que
o programa realmente sairia do
papel. Em março, no entanto, o
ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu
Padilha, afirmou ao Valor que o
programa realmente sairia neste ano
por decisão do presidente Temer,
assim que as divergências entre as
duas pastas fosses resolvidas.
Enquanto modelava o Rota 2030,
o governo manteve o contato com
representantes do setor. O ministro
da Fazenda, Eduardo Guardia,
recebeu terça-feira executivos da
FCA Fiat Chrysler - entre eles
Antonio Filosa, presidente da
empresa para a América Latina. O
presidente da Toyota, Rafael Chang,
disse em maio, após audiência com
Temer, que o Rota 2030 estava
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sendo finalizado e traria segurança
jurídica.
Apesar dos embates entre
Fazenda e Mdic, houve
entendimento para se permitir o
abatimento dos investimentos em
pesquisa e desenvolvimento de até
R$ 1,5 bilhão em tributações sobre
o lucro das empresas - IRPJ e
CSLL. Isso começaria somente a
partir do ano que vem, dado que não
há previsão orçamentária para este
ano e o governo não quer propor ao
Congresso uma previsão adicional
de gasto tributário para 2018, o que
só se reforçou com o elevado custo
imposto pela crise dos
caminhoneiros.
Conforme já informou o Valor em
maio, houve acerto naquela época
para prever uma transição de três
anos para o Rota entrar em pleno
funcionamento. O nível de exigência

de investimentos em P&D iria crescer
progressivamente até chegar ao
1,2% da receita operacional das
empresas, que será usado para
abater os impostos sobre a renda das
empresas.
A Fazenda tinha vencido a disputa
sobre o uso do crédito tributário com
qualquer tributo, como queria o
Mdic, mas os movimentos mais
recentes, retomando questões
técnicas, apontam que a pasta ainda
queria mais garantias para limitar os
impactos fiscais do programa.
As ações do governo voltadas ao
setor automotivo devem incluir
medidas voltadas a carros de luxo e
a carros elétricos - neste caso, uma
minuta do texto chegou a ser
produzida e reduziria de 25% para
7% o IPI aplicado sobre esses
veículos.
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Relator da LDO aceita
proposta para regra de ouro
Por Fábio Pupo | De Brasília
O senador Dalirio Beber (PSDBSC), relator do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de
2019, afirmou que os números das
contas públicas não permitem que a
elaboração do Orçamento ignore o
estouro da chamada "regra de ouro".
Ele disse ter optado pelo caminho
"menos traumático" ao aceitar o
modelo proposto pelo governo para
cumprir a norma no ano que vem.
Os técnicos haviam avaliado que
a modelagem poderia ser apontada
até mesmo como inconstitucional,
mas também tinham reconhecido a
inexistência de uma alternativa
incontestável. A dificuldade decorre
do fato de que, pela primeira vez, o
governo avisa de antemão que não
poderá cumprir a regra de ouro.
Na visão dos técnicos, o
Orçamento não poderia ter essa
previsão e um eventual crédito
adicional (que seria o momento em
que o governo admite formalmente
não ter recursos suficientes para
atender à norma) deveria ser
solicitado apenas durante a execução
orçamentária - ou seja, em 2019.
"Os números são tão
desesperadores que não podemos
tampar o sol com a peneira.
Precisamos discutir essa questão
agora e já através do nosso PLDO
chamamos atenção para esse debate",
afirmou o senador.
Mesmo com as críticas, os

técnicos reconhecem que "esconder"
um possível descumprimento da regra
de ouro nas peças orçamentárias
também poderia ferir a transparência
com as contas públicas. "Os números
não permitem que a gente minta.
Estamos diante de um déficit
orçamentário e temos uma projeção
indicativa da mesma situação pela
frente", disse Beber.
No relatório, o senador ainda
escreveu que estava-se diante de uma
"escolha de Sofia". "Optamos pela
menos traumática, no nosso modo de
ver", escreveu, em referência à
segunda opção.
O senador disse ainda que o
relatório final apresentado por ele tem
como objetivo não causar problemas
adicionais ao próximo presidente da
República quanto às contas públicas.
"Nosso projeto é não levar ao próximo
governo mais dificuldades", disse.
Ele ressaltou ainda que no ano que
vem o governo pode até mesmo
apresentar medidas que acabem
equacionando a regra em 2019. "O
novo chefe do Executivo poderá com
sua equipe no primeiro trimestre do
ano soluções que até possam ser
desnecessárias para o cumprimento
da regra de ouro", disse.
Na opinião dos técnicos das
consultorias de orçamento ouvidos
pela reportagem, o senador considerou
as críticas feitas por eles mas acabou
seguindo a ideia de que não
reconhecer a existência de um
"estouro" da regra de ouro já nas peças
orçamentárias poderia ferir a

transparência do processo. Outro
ponto ressaltado por eles é que o
relatório, em contrapartida, traz
medidas de ajuste fiscal efetivas como a demanda por um plano de
redução de subsídios.
A regra de ouro veda operações
de crédito (endividamento público) em
montante superior ao total das
despesas de capital (como
investimentos). A exceção é quando
o valor for autorizado por meio de
créditos adicionais, aprovados pelo
Congresso - e o governo buscou essa
saída ao inserir, na sua versão do
PLDO, um artigo prevendo créditos
adicionais.
Mas os técnicos do Congresso
contestaram dizendo que as peças
orçamentárias devem vir com a regra
de ouro equacionada (operações de
crédito iguais ou abaixo das despesas
de capital) e os créditos adicionais só
podem ser requeridos durante a
execução do Orçamento - ou seja, no
ano que vem. A análise está em nota
técnica elaborada conjuntamente pela
Consultoria de Orçamentos,
Fiscalização e Controle (Conorf, do
Senado) e pela Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira
(Conof, da Câmara).
O governo calcula uma
insuficiência de aproximadamente R$
260 bilhões para cumprir a regra de
ouro no ano que vem. De acordo com
as projeções oficiais, esse estouro
deve continuar nos anos posteriores.
A estimativa é de uma insuficiência
de R$ 307,3 bilhões em 2020 e de R$
228,4 bilhões em 2021.
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Servidor poderá ser remanejado
sem aval do órgão de origem
Portaria dá mais poder ao
Planejamento. Função precisa ser
a mesma

correlata à praticada pelo servidor
em seu posto de origem. E depois
de uma análise sobre a real
necessidade do deslocamento.

BÁRBARA NASCIMENTO
BRASÍLIA - Com concursos e
contratações restritos pelo ajuste
fiscal, o governo decidiu facilitar o
remanejamento de servidores dentro
do Executivo. Uma portaria
publicada ontem dá ao Ministério do
Planejamento poder de deslocar
funcionários
que
estão
subaproveitados, desde que
mantenham a mesma função. A
mudança deve atingir órgãos como
a Infraero, por exemplo, que
encolheu nos últimos anos, após a
concessão de aeroportos. Com a
portaria, a ideia do governo é dar
mais segurança jurídica a esse
processo e evitar problemas como
o enfrentado pelo Serpro, que
fechou um acordo milionário com um
grupo de funcionários que foi cedido
ao Ministério da Fazenda e
reclamava de desvio de função. O
secretário
executivo
do
Planejamento, Gleisson Rubin,
explicou que o remanejamento só
poderá ser feito para uma função

Ele disse ainda que o funcionário
manterá todos os direitos adquiridos,
entre eles contagem de tempo de
serviço e de férias: — A portaria
deixa claro que o servidor que é
movimentado para compor força de
trabalho de outro órgão permanece
com todos os direitos, vantagens e
benefícios referentes ao órgão de
origem. Não há que se falar em
desvio de função. Potencialmente, a
medida poderia impactar 1,18 milhão
de servidores públicos. No entanto,
os técnicos do Planejamento
explicaram que esse não será o
universo efetivamente afetado. A
ideia é focar as transferências nas
chamadas “atividades- meio”,
comuns a todos os órgãos. Estão
nessa lista áreas responsáveis por
processos de licitação, gestão de
folha, tecnologia da informação e
processo jurídico, por exemplo.
SEM TROCA DE CIDADE
A

possibilidade

de

remanejamento de servidores já
estava prevista na lei 8.112. A
portaria regulamenta esse processo.
Segundo Rubin, da forma como
estava até agora, o remanejamento
era dificultado e restrito. Além disso,
existia a prerrogativa de que o órgão
de origem negasse o deslocamento,
o que fica impedido pela nova norma.
A exceção são as empresas estatais
e de economia mista (como
Petrobras), que precisarão dar o aval
para a transferência. A portaria deixa
claro que o órgão que pedir o
servidor tem de especificar os
motivos e o perfil do funcionário que
necessita. Todo o processo de
análise e cessão fica centralizado no
Planejamento, que verificará, caso a
caso, se o deslocamento é necessário
e qual o funcionário que melhor se
encaixa nessa função, em uma
negociação com ambos os lados. A
pasta informou que o foco não é
trocar servidores de cidade, uma vez
que isso acarretaria mais gastos para
a União. — A ideia é analisar caso a
caso quais são as disponibilidades e
necessidades — disse o secretário.
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Rede de Compras Públicas
visa a prevenir fraudes
Com o objetivo de poupar custos e evitar fraudes, o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão criou
a Rede Nacional de Compras Públicas, que possibilita
reunir em um só local informações sobre aquisições de
produtos diversos pelo governo federal, pelos Estados
e prefeituras. Haverá um compartilhamento constante de
cotações de preços, levando em conta naturalmente as
variações regionais.
Se funcionar como se espera, a Rede pode permitir
uma visão mais ampla dos preços praticados no mercado
pelo maior número possível de fornecedores, o que
favorece a concorrência e pode levar, em muitos casos,
à redução de gastos. Com conhecimento em escala
nacional dos preços correntes de uma vasta gama de
produtos, é mais fácil identificar e coibir fraudes, o que
representa um novo mecanismo de combate à corrupção.
Há Estados que já adotaram sistemas unificados de
compras para ganhar em volume, reunindo em uma só
licitação as encomendas de diversos órgãos, o que
funciona também para corrigir eventuais distorções de
preços. O Estado de São Paulo já o faz por meio de sua
bolsa eletrônica de compras. Outros Estados utilizam
serviços de compras do Banco do Brasil e da Caixa

Econômica Federal. As prefeituras, principalmente as de
pequenos municípios, não têm muitas vezes condições
para fazer uma verificação mais precisa dos preços de
suas compras, o que abre brechas para maus negócios
ou para negócios escusos.
Às vezes, o prefeito prefere fazer compras de materiais
na papelaria da esquina, comenta Gleisson Cardoso
Rubio, secretário executivo do Ministério do
Planejamento. Mesmo que isso não ocorra exatamente,
o número de fornecedores tende a ser limitado. “Quanto
mais precária é a coleta de informações de fornecedores,
maior a chance de o preço tomado ser superestimado”,
afirma Rubio.
Ainda hoje há órgãos públicos que recorrem aos
próprios fornecedores para fazer a cotação de preços.
Com a instituição da Rede Nacional de Compras, o País
alinha-se a uma recomendação da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
embora não faça parte do organismo. A Rede é de grande
valia para fins estatísticos, viabilizando um cômputo
nacional de custos de compras governamentais, antes
impossível por causa das informações fragmentadas.
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Transferências evitarão abertura de concursos
Para economizar, Ministério do
Planejamento edita portaria que
permite o remanejamento
compulsório de servidores do
Executivo Federal para suprir
cargos vagos em órgãos diferentes
dos de lotação. Especialistas temem
que medida leve a contestações
judiciais

» VERA BATISTA

Em período de escassez de
recursos, o governo editou, ontem,
medida para evitar a abertura de
novos concursos públicos. A
Portaria 193, do Ministério do
Planejamento, publicada no Diário
Oficial da União, flexibilizou as
regras de transferências e remoções
de servidores de órgãos do
Executivo federal. O ministro do
Planejamento substituto, Gleisson
Rubin, admitiu que, ao suprir deficits
de efetivo com profissionais que já
pertencem ao quadro, vai reduzir a
necessidade de novos certames,
resultando em economia para o
governo”. De acordo com o
ministério, as movimentações
seguiam normas bem mais rígidas,
que limitavam as mudanças e
geravam gastos com cargos
comissionados. “A partir de agora,
são ampliadas as possibilidades de
migração, sem despesas para o
Tesouro Nacional e sem qualquer
perda para o funcionário”, destacou,
em nota, a assessoria de imprensa.

Gil Castello Branco, secretáriogeral da Associação Contas Abertas,
considera que do ponto de vista da
racionalidade, os remanejamentos
são bem-vistos. “Meu receio é de
que as possíveis alegações de
desvios de funções sejam
recepcionadas pelo Judiciário”. Ele
lembra que, se já há a caracterização
de desvio quando o servidor é
deslocado dentro do próprio órgão,
para ocupar função semelhante, que
dirá com a movimentação ampla
prevista na portaria. “Espero que
esses remanejamentos não gerem
uma enxurrada de decisões judiciais
contrárias com ônus para a União”,
disse.
Para Rudi Cassel, especialista em
causas de servidores, do escritório
Cassel, Ruzzarin, Santos, Rodrigues
Advogados, o texto não traz
novidades. Essas normas já estão
regulamentadas pelo Decreto nº
4.050/2001, substituído pelo
Decreto nº 9.144/2017. “A previsão
de movimentação está no artigo 93
da Lei nº 8.112/90, mas deve gerar
muitas impugnações judiciais se
usada sem a concordância do
servidor”, alertou. Segundo
Ruzzarin, as remoções seguem
rígidas normas técnicas e não
acontecem “apenas porque o
governo quer”.
O
secretário-geral
da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Serviço Público
Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo

da Silva, afirmou que, há anos, as
lideranças sindicais tentam discutir a
estrutura da administração com o
Planejamento, sem sucesso. Agora,
repentinamente, foram surpreendidas
com “uma ordem de ofício”. Ele
lembrou que o Planejamento já
divulgou que há mais de 200 mil
cargos vagos no serviço público
federal. Na opinião de Silva, isso vai
agravar o problema, já que, em
fevereiro de 2019, quando for paga
a última parcela da incorporação das
gratificações, 120 mil profissionais
vão se aposentar.
Interesse público
A Portaria 193 determina que “a
alteração da lotação ou exercício de
empregado ou servidor para compor
força de trabalho é ‘irrecusável’ e não
depende da anuência prévia do
órgão ou entidade ao qual ele está
vinculado”, quando feita em caso de
necessidade ou interesse público ou
por motivos de ordem técnica ou
operacional. Apenas para os
empregados de empresa pública ou
sociedade de economia mista, que
não dependem de recursos do
Tesouro, será admitida a “anuência
prévia” da companhia. Para o
presidente da Condsef, a
compulsoriedade da medida é um
dos problemas da medida. “A
portaria obriga de forma unilateral o
trabalhador a mudar de vida, sem
considerar especificidades”, afirmou.
Concluída a movimentação, “o
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retorno do servidor ou empregado
movimentado ao órgão ou entidade
de origem poderá ocorrer a qualquer
tempo, por decisão do
Planejamento”, assinala a portaria.
“Há órgãos que lidam com certo

excedente de pessoal, porque
tiveram parte de suas funções
suprimidas, e outros órgãos que, ao
contrário, absorveram novas funções
e têm necessidade de reforço das
suas equipes”, explicou Rubin.
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CONJUNTURA »
LDO restringe reajustes
» ROSANA HESSEL

poderá ser encaminhado no mesmo
dia para apreciação do plenário do
Congresso.

O Projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) para 2019,
em tramitação no Congresso, proíbe
novos concursos e reajustes salariais
de servidores no próximo ano, com
exceção dos que estavam
previamente programados em lei. A
proposta determina, ainda, a redução
em 50% do valor de incentivos
fiscais, meta a ser alcançada em 10
anos.

Dalírio Beber afirmou que as
despesas com pessoal e Previdência
são as que mais pesam no
Orçamento da União, somando R$
900 bilhões por ano e, por isso,
precisam ser contidas. Somente os
gastos com pessoal, que devem
somar R$ 302 bilhões neste ano, vem
crescendo, em média, R$ 20 bilhões
por ano desde 2014.

“Nossa proposta é que todos os
reajustes salariais concedidos por lei,
de forma escalonada, sejam
cumpridos”, disse ontem o senador
Dalírio Beber (PSDB-SC), relator
do projeto. Com isso, serão
preservados os aumentos já
negociados com as carreiras típicas
de estado, cuja última parcela deve
ser paga no ano que vem. O senador
ressaltou contudo, que reajustes
ainda não aprovados, como o
reivindicado por servidores do
Judiciário não estão contemplados.

Além de proibir novos reajustes
de servidores, o PLDO restringe a
realização de concursos públicos e
novas contratações, exceto nas áreas
de educação, saúde, segurança
pública, defesa e assistência social.
“Quase 100% do que arrecadamos
está comprometido com o custeio da
máquina pública”, frisou o senador.
“Percebemos claramente que o
Tesouro não tem como bancar novos
benefícios a servidores e
empregados, ou mesmo, reajustar os
que já existem”, reforçou.

A votação do PLDO está
prevista para a próxima quarta-feira,
na Comissão Mista de Orçamento
(CMO). Se aprovado, o texto

No relatório, Beber manteve a
meta fiscal de 2019, que é de deficit
de R$ 139 bilhões nas contas da
União, e propôs corte de 10% nas

despesas administrativas de custeio.
Ele disse que a redução dos
incentivos fiscais foi sugerida pelo
Tribunal de Contas da União (TCU)
para que o país reduza essa despesa
hoje, em torno de 4% do Produto
Interno Bruto (PIB), para 2% do PIB
em 10 anos, patamar semelhante ao
que existe no resto do mundo para
esse tipo de incentivo. De acordo
com o texto, o próximo presidente
deverá apresentar, até 31 de março
de 2019, um plano para atingir a
meta.

Casa de ferreiro...
O economista-chefe da Rio
Bravo, Evandro Buccini, considerou
positiva a proposta de conter gastos,
mas lembrou que o Legislativo tem
aprovado medidas que aumentam
despesas, como a ampliação do
Refis e do Funrural, e discute
projetos que flexibilizam a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF),
retirando punições para estados e
municípios que não cumprem o limite
de gasto com pessoal. “Reduzir
subsídios e congelar salários é
importante porque o quadro fiscal é
muito crítico, mas deixar a LRF mais
branda é medida muito pior”, alertou.

