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Câmara
aprova PEC
Emergencial.
Confira o que
ficou decidido

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Auxílio terá valor médio de
R$ 250. Mas, segundo Guedes,
decisão cabe à Cidadania
MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

A

pós quase três meses do fim do auxílio
emergencial, a Câmara dos Deputados
aprovou o retorno do pagamento do auxílio emergencial. A Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) Emergencial passou na Casa. Nela,
o governo poderá utilizar R$
44 bilhões fora do teto de
gastos para o pagamento,
que vai ficar entre R$ 175 e
R$ 375, com valor médio de
R$ 250, e devem durar por
quatro meses. Para a família
dirigida por uma mulher, o
valor será de R$ 375, para um
casal R$ 250 e para o homem
sozinho, R$ 175. Ou seja, o
valor final vai depender da
composição de cada família,
conforme afirmou o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
na segunda-feira.No entanto, esse valor pode mudar.
Segundo Guedes, a definição será feita pelo Ministério da Cidadania. As regras
- como  quem tem direito a
receber e como será pago,
por exemplo - não foram discutidas no Congresso.
“Essa é a média (R$ 250),
um valor médio, porque se
for uma família monoparental, dirigida por uma mulher,
aí já é (sic) 375, se tiver um
homem sozinho aí já é 175
(reais), se for o casal, os dois
aí já são 250 (reais). Isso é o
Ministério da Cidadania, nós
só fornecemos os parâmetros
básicos, mas a decisão da amplitude é com o Ministério da
Cidadania”, afirmou Guedes.
NO ANO PASSADO

Em 2020, durante todo o pagamento das parcelas do auxílio emergencial, o governo
injetou mais mais de R$ 300
bilhões no benefício, que foi
distribuído para 68 milhões
de pessoas. Foram nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300, chamadas de
auxílio emergencial extensão.
Mulheres chefes de família
tiveram direito a duas cotas.
Durante a votação, deputados da oposição se manifestaram contra o valor
médio do auxílio emergen-

cial que foi divulgado pelo
governo.
Talíria Petrone (PSOL-RJ), líder do partido na Câmara, disse que a PEC aprovada na Casa não vai beneficiar nenhum brasileiro que
vive o momento mais difícil
da pandemia. “A PEC Emergencial não trata das emergências do Brasil. É uma
mentira, uma farsa dizer
que estamos aqui tratando
de alguma emergência. Aqui
estamos votando uma PEC
para destruir a carreira dos
profissionais que, inclusive,
estão à frente da pior crise da
história”, afirmou ela.
Sobre o auxílio emergencial, ela disse que a aprova-

Aqui estamos
votando uma
PEC para destruir
a carreira dos
profissionais que,
inclusive, estão à
frente da pior crise
da história”
TALÍRIA PETRONE,
deputada do Psol
ção não vai atender a demanda de brasileiros que necessitam do benefício. “É um
auxílio emergencial vergonhoso, ínfimo, insuficiente
e esse valor não pagou nem
um mês de auxílio emergencial. Para conceder esse auxílio, se propõe congelar salários de servidores. Estou falando da possibilidade deles
não terem reajuste nem de
acordo com a inflação”.
A d e p u t a d a Ja n d i r a
Feghali (PCdoB-RJ) questionou o texto que foi votado
no Congresso. “Nós estamos
votando hoje (ontem) um
texto de corte de pessoas, de
agressão aos servidores na
linha de frente e estamos repetindo. A gente está fazendo justamente o que o país
não precisa”, disse ela.
Colaborou a estagiária Maria Clara Matturo

Votação na
Câmara varou
a madrugada,
mas não foram
decididas as
regras

Despesas estão embutidas
> O limite de R$ 44 bilhões para o pagamento
do auxílio emergencial
tem “pouca gordura” para
mudanças no valor do benefício. Sob esse teto, a
área técnica do governo
desenhou a nova rodada
prevendo um “piso” de
R$ 150 mensais e não R$
175, como disse o ministro
Paulo Guedes, fontes afirmaram ao Estadão que
os cálculos foram feitos a
partir do valor de R$ 150.
Nos bastidores, a explicação é que a Economia “deu
o limite” de gasto total pelo
qual o desenho poderia ser
trabalhado. Por isso, quem
ditará o valor exato do auxílio a cada beneficiário é
a pasta chefiada por João
Roma. A tentativa é evitar
algum tipo de cobrança

por causa da declaração do
ministro.
Ainda conforme o Estadão, o valor de R$ 44 bilhões precisa contemplar
não só o pagamento de
quatro parcelas do benefício, mas também as despesas administrativas com a
contratação de Caixa e Dataprev, responsáveis pela
operação do benefício e
pelo cruzamento de dados
para verificar se o cidadão
é elegível ou não ao auxílio.
Por isso, a pouca gordura que existe no limite deve
ser reservada a acomodar
eventual número maior
de beneficiários habilitados após a análise da Dataprev. Hoje, o governo prevê contemplar cerca de 45
milhões de pessoas com o
pagamento.

SEM ACORDO

Destaques derrubados
N Na votação, a Casa discutiu
os dez destaques apresentados, em sua maioria por partidos de oposição, ao texto-base
da PEC Emergencial, aprovado
na madrugada de terça-feira.
A maior parte dos destaques
eram de autoria de partidos
da oposição que pretendiam
diminuir as restrições fiscais
e suspender o teto de R$ 44
bilhões para pagamento do auxílio, visando aumentar o valor
repassado aos beneficiários.
A Câmara rejeitou um destaque do PT e manteve no texto da proposta a maior parte
das proibições que estados e
municípios poderão adotar se
sua despesa corrente chegar a

95% da receita corrente. Entre
essas vedações estão a criação
de cargo que implique aumento de despesa; realização de
concurso público para vagas
novas; e adoção de medida que
implique reajuste de despesa
obrigatória acima da variação
da inflação.
Com a decisão, os empréstimos serão facultativos, mas se
o estado ou município não as
adotar ficará impedido de contar com garantia de outro ente
federativo para empréstimos,
além de não poder contrair novas dívidas com outro ente da
Federação ou mesmo renegociar ou postergar pagamentos
de dívidas.

