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Frente recorre ao TCU
por dados da reforma

O

funcionalismo e a
Frente Parlamentar
em Defesa do Serviço Público recorreram ao Tribunal de Contas
da União na tentativa de
conseguir dados do governo
que embasaram a reforma
administrativa (PEC 32). Os
presidentes da frente, deputado federal Professor Israel
Batista (PV-DF), do Fórum
das Carreiras de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, e
do Sindilegis, Alison Souza,
se reuniram na última sexta-feira com o ministro do
TCU, Raimundo Carreiro,
para tratar do assunto.
O ministro é relator de
representação protocolada
em junho por Israel Batista. O documento tem como
objetivo “suscitar a atuação
do TCU, de constitucional
competência fiscalizadora,
frente à falta de publicidade
e de transparência dos documentos técnicos referentes
ao impacto orçamentário-financeiro da PEC 32”, informaram as entidades.
A representação também
cita estudo da Consultoria
de Orçamentos do Senado,
que indica piora da situação
fiscal da União, “seja por aumento das despesas ou por
redução das receitas”, com
aprovação da reforma.
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NO ESTADO DO RIO

Decreto reduzirá jornada de militares
N PMs e bombeiros do Estado do

DIVULGAÇÃO

Rio responsáveis por pessoa com
deficiência voltarão a ter direito
à redução da jornada de trabalho. O governador Cláudio Castro
anunciou ontem que vai editar
um decreto prevendo a medida.
Castro deu a declaração em vídeo
gravado lado do deputado federal Sargento Gurgel (PSL-RJ).
“Assim que acabar o recesso legislativo, vou mandar um
projeto de lei para a Assembleia.
Enquanto isso, vou editar um

decreto para que vocês tenham
total condição de cuidar dos seus
filhos”, disse o governador.
Gurgel chegou a entregar —
também ontem — um ofício ao
chefe do Executivo, solicitando
a edição de uma nova lei sobre
o assunto. Ele fez a solicitação
após a Justiça atender a pedido
feito pela Procuradoria Geral do
Estado e declarar inconstitucional a Lei Estadual 7.454/2016,
que previa a redução de jornada
nesses casos.
REPRODUÇÃO

Deputado Israel Batista e representantes das entidades se reuniram com ministro do TCU na sexta-feira

CONFIRA

PEC 32
Proposta chegou em
setembro ao Congresso.
Entidades cobram cálculos
que apontam impacto
orçamentário

69/2021
Nota Técnica da Consultoria
de Orçamentos, Fiscalização
e Controle do Senado,
apresenta estudo detalhado

‘Distorções na previdência’
Na reunião, os representantes das entidades e a
advogada Larissa Benevides ressaltaram “distorções encontradas recentemente pelo TCU” durante
a apreciação das contas do
governo. Alison Souza e
Rudinei Marques afirmaram que as informações
“apontaram para a manipulação de dados dos re-

gimes previdenciários dos
servidores civis e militares”, sendo, segundo eles,
“utilizados pelo governo
para justificar a reforma
da previdência em 2019”.
O relator se colocou
aberto ao diálogo, de acordo com os relatos, e afirmou que trataria do tema
com técnicos responsáveis
pela instrução do processo.

Governador Cláudio Castro fez anúncio ao lado do Gurgel

DESCONTOS DE ATÉ 90%

Programa parcela dívidas de ICMS
N A adesão ao Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários (PEP-ICMS) foi
reaberta. Com isso, contribuintes que tiverem dívidas relacionadas ao ICMS poderão quitá-las com descontos de juros e
multas de 30% a 90% do valor
devido. Os percentuais variam

de acordo com o prazo de parcelamento escolhido – à vista
ou em até 60 parcelas mensais.
O ingresso no programa vai até
31 de agosto deste ano. Poderão ser incluídos os débitos tributários com fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro
de 2020, em qualquer fase.

