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ANTENA LIGADA

REPATRIAÇÃO

CléoOliveira

PALMAS

A lei que regulariza os re-
cursos enviados por brasilei-
rosaoexterior semoconheci-
mento da Receita Federal foi
publicada ontem no Diário
Oficial da União (DOU) com
12 vetos. Um dos itens retira-
dos do projeto aprovado no
Congresso culminou numa
projeção bem menor de arre-
cadação aos municípios com
a polêmica medida que inte-
gra o ajuste fiscal. Se inicial-
mentea repatriação represen-
tariaR$318milhõesemrecei-
ta para as prefeituras do To-
cantins, agora essa projeção
despencou para R$ 174 mi-
lhões.

A mudança que frustra as
expectativas dos prefeitos
ocorreporque,comumdosve-
tos, os municípios deixam de
receber uma parte da multa
que será cobrada para repa-
triação dos valores enviados
aoexterior sem legalização.O
projetoaprovadonoCongres-
so previa que estados e muni-

cípios recebessem parte dessa
multa.Agora, semessapartici-
pação, a arrecadação prevista
cai em 50%, já que o valor da
multa cobrada (calculado so-
bre o apurado na cobrança do
imposto de renda) será inte-
gralmentedaUnião.

TOCANTINS
A previsão de arrecadação

para as prefeituras no Tocan-
tins com a repatriação varia
deR$69,6milhões,emumavi-
são mais pessimista, a até R$
174 milhões. As estimativas
são da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), que
realizou o levantamento an-
tesedepoisdasançãoda lei.

Para o presidente da Asso-
ciaçãoTocantinensedeMuni-
cípios (ATM), João Emídio
(sem partido), a retirada da
participação dos municípios
no valor arrecadado com a
multaédecepcionante. “Apri-
meira previsão (R$ 318 mi-
lhões) era boa, mas o governo
federal, mais uma vez, passou
apernanosprefeitos”,desaba-
fou. Emídio, que é prefeito de
Brasilândia, município a 223
KmdePalmas, frisouqueore-
cursoaindanãoentrounocai-
xa das prefeituras e conside-
rouque, mesmo com previsão
de ser menor do que o espera-
do, serábem-vindo.

ASESTIMATIVAS
A CNM considera que o

montante a ser arrecadado é
umnúmerodesconhecido jus-

tamente por envolver recur-
sos que hoje estão no exterior
à margem do conhecimento
oficial da Receita Federal.
Contudo, a entidade conside-
ra verossímeis as previsões
apuradas para os municípios
sob o argumento de que reali-
zou os cálculos com base em
estimativas do governo fede-
ral de que, com a Lei da Repa-
triação, seriam arrecadados
de R$ 40 bilhões a R$ 100 bi-
lhões.

VANTAGENS
Para atrair o dinheiro de

volta ao país, a lei oferece in-
centivosparaadeclaraçãovo-

luntária de bens e de recursos
adquiridos até 31 de dezem-
brode2014emantidos aoex-
terior. Em troca da anistia de
crimes relacionados à evasão
de divisas, o contribuinte pa-
gará menos impostos do que
pagaria semaLeidaRepatria-
ção, jáemvigor.

VETOS
Os vetos da presidente Dil-

ma Rousseff serão analisados
pelo Congresso a partir de fe-
vereiro. Para que qualquer
um desses vetos seja derruba-
do, são necessários os votos
de, pelo menos, 257 deputa-
dose41senadores.
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COMO VAI FUNCIONAR
POR QUE CAIU A PREVISÃO PARA AS PREFEITURAS

Fonte: Agência Brasil e CNM

Fonte: CNM em 14/01/2016

A tributação sobre o montante dos ativos objetos de regularização
incide com alíquota de Imposto de Renda (IR) de 15%. Sobre o valor do
imposto apurado haverá uma multa de 100%. Municípios e estados

terão arrecadação sobre o valor apurado no IR,
mas sem participação no que for

arrecadado com a multa, como estava
previsto no projeto aprovado no
Congresso. Por isso, com o veto da

presidente Dilma Rousseff, há a
frustração quanto a expectativa de

receita.

Valor mínimo (R$) Valor máximo (R$)

69.614.056,62 174.035.141,55

NOVA ESTIMATIVA PARA PREFEITURAS DO TO

NOFOCO

IGUALDADERACIAL -Osecretário
municipalde IntegraçãoSocial eDefesado
Consumidor,TiagoAndrino (foto), convocou
parahoje,às8h30,umareuniãoparaa
composiçãodoConselhodePromoçãode
IgualdadeRacialdePalmas.Oeventoseráno
auditóriodoResolvePalmas, localizadona

AvenidaJK.

RECURSONEGADO -OCorpodeBombeirosMilitarnegouo
recursodaprefeituradeSantaRosadoTocantinsemantevea
multadeR$640contraomunicípio.

AlineSêne

PALMAS

A presidente da Fundação
Radiodifusão Educativa (Rede-
sat),ValériaKurowski,questio-
nou o valor de R$ 29,2 milhões
como previsão de gastos com
pessoal para o órgão, afirman-
do que o valor correto é R$ 3,7
milhões.Odadoqueapresiden-
tedoórgãodiscordafoidivulga-
doemreportagemdo Jornaldo

Tocantinsnaúltimaquarta-fei-
racombaseemestudodoSindi-
catodosServidoresPúblicosdo
EstadodoTocantins (Sisepe)na
Lei Orçamentária Anual (LOA)
deste ano. Embora tenha sido
ouvidonaterça-feiraparaapu-
blicaçãodareportagemenãote-
nha questionado os valores e
índices,ogovernodoEstadoin-
formou ontem que errou sobre
aRedesatnaLOAequepromo-
verá, no Diário Oficial do Esta-
do (DOE), a correçãodeR$29,2
milhõesparaR$3,7milhões.

Oestudofoiapresentadope-
loSisepeaoJTocomexclusivi-
dade. A reportagem apurou e
checou os dados na LOA. De
acordo com o levantamento,
quecomparaaprevisãodegas-
tos com pessoal em 2015 e
2016, a Redesat lideraria o
ranking com crescimento de
644,69%.Porém,comosnúme-
rosapresentadosagora,ocená-
rio no órgão deve mudar para
umareduçãode4,87%.

ASecretariaEstadualdaCo-
municação (Secom) encami-
nhou,ontem,notaassinadape-
laSecretariaEstadualdoPlane-
jamento e Orçamento (Seplan)
informando que errou ao lan-
çarosdadosdaRedesatnoSis-
tema Orçamentário (Sior),
criando uma duplicidade com
a Fundação Universidade do
Tocantins (Unitins), que éoór-
gãocomprevisãodegastocom
pessoalemR$29,2milhões.

Ao informar que haverá a
correção no DOE, o governo
tambémdisse ontem, por meio
do secretário estadual da Co-
municação, Rogério Silva, que
nãohavianotadonenhumaou-
tra distorção nos dados que
constam na LOA. A gestão as-
sumiuqueasituaçãorelaciona-
daàRedesat só foi identificada
ontem, após conferência deta-
lhadadedocumentos.

Tambémprocurado,opresi-
dentedoSisepe,CleitonPinhei-
ro, disse que está à disposição
da Redesat e de qualquer outro
órgãodogovernodoEstadopa-
raapresentarcomdetalhesoes-
tudofeitopelosindicato.Elede-
monstrou que o levantamento
elaborado pela entidade está
correto conforme a publicação
daLOA.

NOVORANKING
ComaRedesatpassandoafi-

gurar entre as pastas que apre-
sentamreduçãonaprevisãode
gasto com pessoal, o topo do
ranking fica, portanto, com a
Secretaria Estadual da Cultura
(Secult), com previsão de au-
mento de 403,23%. O governo
defendequenão se tratadeum
aumento real de gastos por-
que, em 2015, a referida pasta
nãotevesuaestruturacomple-
ta. Em segundo lugar, aparece
a Secretaria Geral de Governo,
com aumento de 61,83%. Ao
contrário da Secult, a pasta
temestruturadesde2015.

O maior corte entre secreta-
riaseautarquiasestaduaisper-
manece com a Controladoria
Geral do Estado (CGE), com
30,58%, seguida pela Secreta-
ria de Articulação Política
(23,69% a menos), pasta que
deveserextintaemreformaad-
ministrativa a ser anunciada
embrevepelogovernadorMar-
celo Miranda (PMDB). (Colabo-
rouCléoOliveira)

Veto faz receita prevista
cair pelametade no TO
PREVISÃO PARA
ASPREFEITURAS
DESPENCOUDE
R$318MILHÕES
PARAATÉ
R$174MILHÕES

aline.sene@jornaldotocantins.com.br

ALINE
SÊNE

ELEIÇÃO

Atençãoentidadesqueatuam
naáreade atençãoàpessoa

idosanomunicípiodePalmas:o
processoeleitoralpara compor

oConselhoMunicipaldos
DireitosdaPessoa Idosa,biênio

2016/2017,estáaberto.As
inscriçõespodemser feitasatéo

dia21,nasededaSecretaria
Municipalde IntegraçãoSocial e

DefesadoConsumidor.A
Assembleiadeeleiçãoserádia4

de fevereiro.

Expectativa
50%menor

Osprefeitosegovernado-
res sofreram um golpe com
os vetos da presidente Dil-
ma Rousseff à lei de repa-
triaçãoderecursos .Opresi-
dente da ATM, João Emí-
dio, jáhaviaditoquearepa-
triaçãoera aúnica esperan-
ça para os gestores munici-
paisdriblaremacrise finan-
ceira. Agora, se o Congres-
so não derrubar os vetos,
prefeitosprecisaramencon-
traroutraalternativa.

CALENDÁRIO

-DiadoEnfermo
-DiadoEmpresáriode

Contabilidade
-DiadoTreinadordeFutebol

-DiadeSantaVerônicade
Binasco

-AniversáriodePortoAlegredo
Tocantins

Ouvidoria volta a rondar Coimbra
DepoisderesponderprocessonoTCE,oex-presidentedaAs-

sembleia Legislativa e atual secretário Nacional de Políticas de
Turismo, Júnior Coimbra, terá que explicar na Justiça o uso da
OuvidoriadaCasadeLeis em2010.OMPE ingressoucomações
por improbidadeadministrativacontraoex-parlamentar.

Recadastramento biométrico
AJustiçaEleitoral está fazendoatendimento itinerantedore-

cadastramento biométrico em Luzimangues, distrito de Porto
Nacional, Aparecida do Rio Negro, Dois Irmãos, zona rural de
Pium e Conceição do Tocantins. Os atendimentos estão sendo
realizados das 8 às 18 horas. Os eleitores devem ficar atentos,
pois o não comparecimento para a revisão eleitoral implicará
nocancelamentodotítulodeeleitor.

Mandesua publicação (opinião@jornaldotocantins.com.br).
Esteespaçoédedicado tambémao leitor.

PONTOFINAL

"Têmunsquerendodisputaraseleições e jáestão falandoosnomesdoscandidatos.Mas,
aindaestácedo"

DoprefeitodeAngico,JOSÉOTÁCILIODAROCHAFERREIRA, emrelaçãoamovimentaçãoparaaseleiçõesnomunicípio.

Redatora interina

NOFOCO

CORRENTEDASUJEIRA-Emtemposde lutacontraadengue
eaozikavírus,a limpezaéprioridade.Desdequarta-feirao
localestásendo limpado,masosentulhosegalhadasainda
dominamumapaisagemque já foi verde.

AdilvanNogueira

BREVES
DILMASANCIONAOORÇAMENTO

A LeiOrçamentária Anual (LOA) foi sancionadasem vetos
e inclui a previsão de queda de 1,9% no PIB e inflação oficial
de 6,47%.

POLÍTICA

GASTOSCOMPESSOAL

Governodiz queerrou
sobre Redesat na LOA


