
Rio quer alterações em projeto que muda socorro a Estados
Exclusão dos investimentos do teto de gastos previsto na proposta é um dos desejos do governo fluminense
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A reestruturação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) por meio do Projeto de Lei Complementar nº 101 é vista

pelo governo fluminense como alternativa viável ao formato atual do acordo de socorro financeiro assinado em

2017, mas o Estado do Rio pleiteia a exclusão dos investimentos do teto de gastos previsto na proposta. Secretário

de Fazenda do Rio, Guilherme Mercês defende ainda que os Estados possam abater parte da dívida com a União

como contrapartida à realização de reformas estruturais relevantes.

“Os Estados que fizerem reformas significativas, talvez até apertando um pouco mais no primeiro ano do plano [de

recuperação fiscal] poderiam ter abatimento do estoque da dívida de forma que o fluxo melhore para frente”,

propõe o secretário.

Sem o PLP nº 101, o serviço da dívida do Estado do Rio experimentará subida abrupta nos próximos três anos,

segundo estimativa da Fazenda fluminense. Entre 2023 e 2026, ficaria acima do patamar de R$ 30 bilhões ao ano. A

partir daí iniciaria trajetória de queda, mas com pagamentos ainda acima de R$ 20 bilhões em 2027 e 2028 e da

ordem de R$ 17 bilhões em 2029. De 2030 em diante ficaria abaixo de R$ 3 bilhões anuais.

Com a aprovação do projeto de lei complementar que tramita na Câmara dos Deputados, a elevação no serviço da

dívida se daria de forma gradual até 2032, quando chegaria num patamar próximo de R$ 15 bilhões por ano. Daí

para frente, os desembolsos cresceriam num ritmo mais lento, ficando sempre abaixo de R$ 20 bilhões.

Ao fim de agosto, a dívida consolidada líquida (DCL) do Estado do Rio somava R$ 183,37 bilhões. O montante

representa 317,38% da receita corrente líquida fluminense, acima portanto do limite de 200% estabelecido pela Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF). O ritmo de expansão da dívida com a União nos últimos anos está diretamente

relacionado à suspensão dos pagamentos desde setembro de 2017, início da vigência do RRF.

Para além da questão do endividamento, Mercês conta que sugeriu ao relator do PLP nº 101 - deputado Mauro

Benevides Filho (PDT-CE) - a exclusão dos investimento da limitação imposta pelo teto de gastos. “Se estamos

pensando em equilíbrio fiscal de longo prazo, precisamos ver a economia voltar a crescer. E só vamos conseguir

fazer isso com investimentos”, justificou o secretário estadual de Fazenda. “Quando o investimento está na conta,
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todas as pressões por aumento de gasto são acomodadas com corte de investimento. Isso acaba virando um ciclo

perverso para o crescimento econômico.”

Autor do PLP nº 101, o deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) considera inviável deixar os investimentos públicos

fora do teto de gastos. O parlamentar lembra que a proposta do projeto de lei complementar já prevê a exclusão

das despesas com saúde e educação e das emendas parlamentares do teto.

Pedro Paulo acrescenta ainda que o PLP nª 101 incluirá “algum espaço fiscal” para os Estados que aderirem ao novo

Regime de Recuperação Fiscal, abrindo a possibilidade de outras formas de financiamento. “É uma flexibilização,

porém, dentro do teto”, ressalta. A expectativa do deputado, com base em conversas com o presidente da Câmara,

Rodrigo Maia (DEM-RJ), é que o projeto seja votado na casa após as eleições municipais.

Mauro Benevides Filho é favorável à manutenção da regra atual, estipulada na Lei Complementar nº 156, que limita

a despesa primária corrente, ou seja, não computa os investimentos no teto de gastos. Segundo o parlamentar, a

Secretaria do Tesouro Nacional defende a mudança para o critério de despesa primária via PLP nº 101. “No

momento estou em negociação”, diz. Para Benevides, a alteração seria nociva, pois reduziria o investimento público

e permitiria o aumento do gasto com pessoal.

Ontem, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC), disse que “não é impossível” o adiamento

de pagamento por um ano de empréstimo do Estado de aproximadamente R$ 4,5 bilhões junto ao banco BNP

Paribas. O crédito, cuja quitação está prevista para dezembro, teve como garantia a estatal fluminense Companhia

Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), com União como fiadora. “A instituição informa que, devido às regras do sigilo

bancário vigente, não pode comentar sobre financiamentos de clientes”, disse o banco francês em nota.

Na prática, o político não vê como possibilidade de o governo federal tomar controle da Cedae, caso o Estado

fluminense não quite ou estenda prazo da dívida com o BNP. “Temos certeza de que esse assunto não vai ficar:

simplesmente o governo federal vem aqui e tomar a Cedae. Não é interesse deles fazer isso”, ressaltou Castro em

entrevista ao telejornal “Bom dia Rio”, da TV Globo. “É o interesse deles fazer o diálogo com o governo do Estado e

fazer a melhor solução possível. Não é interesse de ninguém quebrar o Rio.”

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

Pai e �lho tiram a mesma foto por 27 anos, não chore quando ver ao ver a última

DESAFIOMUNDIAL

LINK PATROCINADO

As celebridades e a sua paixão pela Vespa. É impressionante!! Veja

VESPA BRASIL

LINK PATROCINADO

Elas foram nomeadas como "as mais bonitas do mundo" e agora elas cresceram

MUITASFOFOCAS.COM

LINK PATROCINADO

Bolsa Preta Spikes Eudora

EUDORA.COM.BR

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.desafiomundial.com/pai-chines-documenta-vida-com-o-filho-todo-ano-por-tres-decadas/?utm_source=tb&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico-tb&utm_term=Pai+e+filho+tiram+a+mesma+foto+por+27+anos%2C+n%C3%A3o+chore+quando+ver+ao+ver+a+%C3%BAltima-https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fhivemedia-images%2Fcreatives%2Fcfd%2Fcfd2.jpg&utm_content=2939900962&utm_campaign=6924547-tb&utm_cpc=0.023
https://vespabrasil.com.br/blog2/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSDDo0s#tblciGiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSDDo0s
https://muitasfofocas.com/vida-e-estilo/quando-a-beleza-vem-aos-pares-a-historia-das-gemeas-que-se-tornaram-famosas-quando-ainda-eram-criancas/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_content=2884914661&utm_campaign=3943807-Desktop&country=br#tblciGiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSDggE4
https://www.eudora.com.br/bolsa-preta-spikes-eudora-preta?utm_source=taboola&utm_medium=rmkt&utm_campaign=taboola_dco_rt&tblci=GiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSCsz0s#tblciGiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSCsz0s


Mais do Valor Econômico

LINK PATROCINADO

Fátima Bernardes tem quase 59 anos, tente não sorrir ao vê-la agora

PSYCHICMONDAY

LINK PATROCINADO

Por que os médicos mantêm esta receita simples longe do público? Veja como se amenizar joanetes de forma completamente natural!

MÉTODO HALLUX

Conteúdo Publicitário

VALOR INVESTE

Eletrobras, Correios, Porto de Santos e PPSA devem ser privatizados até 2021, diz Guedes

VALOR INVESTE

Países 'mais à direita' tem resposta �scal à maior pandemia, diz presidente do BC

VALOR INVESTE

Internautas ironizam Trump para celebrar vitória de Biden: 'Você está demitido'

O que faço se construí uma carreira e não me realizei?
O colunista Marco Tulio Zanini reflete sobre a busca por propósito no trabalho

11/11/2020 05:01 — Em Divã Executivo

As competências essenciais para o teletrabalho
O diretor-geral da Robert Half, Fernando Mantovani, diz que pandemia valorizou ainda mais habilidades como iniciativa e
autogerenciamento dos profissionais

11/11/2020 05:01 — Em Carreira

TJ-SP eleva honorários de advogado de
contribuinte com base em tese inédita
Corte entendeu que advogados públicos e privados têm de ser tratados
da mesma forma

11/11/2020 05:01 — Em Legislação

https://psychicmonday.com/trending/voce-pode-ter-se-esquecido-dessas-estrelas-lendarias-mas-elas-ainda-estao-vivas-e-dando-o-que-falar/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=6968682&utm_term=F%C3%A1tima+Bernardes+tem+quase+59+anos%2C+tente+n%C3%A3o+sorrir+ao+v%C3%AA-la+agora&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F6e43b86abcaa7fd031516f473e667cb4.jpg
http://vivendo-melhor.com/?page_id=104&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSD2vkw#tblciGiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSD2vkw
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/11/10/eletrobras-correios-porto-de-santos-e-ppsa-vem-ser-privatizados-ate-2021-diz-guedes.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSCArUo#tblciGiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSCArUo
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/11/03/paises-mais-a-direita-tem-resposta-fiscal-a-pandemia-maior-do-que-os-de-esquerda-diz-campos.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSCArUo#tblciGiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSCArUo
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/11/07/internautas-ironizam-trump-para-celebrar-vitoria-de-biden-voce-esta-demitido.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSCArUo#tblciGiCl9sku31OtnemLlNWq0XwjWQqX1k-obZSB23LBNseknSCArUo
https://valor.globo.com/carreira/diva-executivo/post/2020/11/o-que-faco-se-construi-uma-carreira-e-nao-me-realizei.ghtml
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2020/11/11/as-competencias-essenciais-para-o-teletrabalho.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/11/tj-sp-eleva-honorarios-de-advogado-de-contribuinte-com-base-em-tese-inedita.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/11/tj-sp-eleva-honorarios-de-advogado-de-contribuinte-com-base-em-tese-inedita.ghtml


VEJA MAIS

Justiça entende que Carf errou na análise de
recursos
Justiça entende, em dois casos, que a Câmara não teria adotado os
critérios corretos para aceitar ou negar a apreciação de recursos

11/11/2020 05:01 — Em Legislação

Destaques
11/11/2020 05:01 — Em Legislação

A União e citação de multinacionais no Brasil
A solução defendida pela União contraria o posicionamento declarado das autoridades máximas do Executivo e Legislativo

11/11/2020 05:01 — Em Legislação

Ibovespa ganha R$ 390 bi em valor de mercado
no mês
Ibovespa ganha R$ 389,3 bilhões em valor de mercado com redução da
incerteza relacionada à eleição americana e vacina da Pfizer e BioNTech

11/11/2020 05:01 — Em Finanças

Risco fiscal limita alívio externo e gera cautela
Preocupações devem voltar com força nos próximos dias, dizem analistas

11/11/2020 05:01 — Em Finanças

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/11/rio-quer-alteracoes-em-projeto-que-muda-socorro-a-estados.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/11/justica-entende-que-carf-errou-na-analise-de-recursos.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/11/justica-entende-que-carf-errou-na-analise-de-recursos.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/11/e1415b31-destaques.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/11/11/a-uniao-e-citacao-de-multinacionais-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/11/11/ibovespa-ganha-r-390-bi-em-valor-de-mercado-no-mes.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/11/11/ibovespa-ganha-r-390-bi-em-valor-de-mercado-no-mes.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/11/11/risco-fiscal-limita-alivio-externo-e-gera-cautela.ghtml

