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Notícia anterior Próxima notícia

Estado paga salários até julho, mas o de
agosto deve atrasar
Governo anunciou que fará hoje o depósito de três meses. Falta o 13º

“Continua sendo necessário, para liquidar o 13º e botar em dia a folha, fazer as ações do Plano de Recuperação Fiscal”
Gustavo Barbosa Secretário de Fazenda

Depois de conseguir R$ 1,3 bilhão com a venda da folha dos servidores ao Bradesco, o governo anunciou
que, até o fim do dia de hoje, conseguirá quitar os salários atrasados de maio, junho e julho, que somam R$
1,84 bilhão. Entretanto, em entrevista ao GLOBO, o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, afirmou
que não tem como garantir o pagamento em dia a todos os servidores daqui para frente. Ele disse que “não
tem como confirmar” nem mesmo se conseguirá cumprir o calendário dos vencimentos de agosto, que devem
ser pagos até o 10º dia útil de setembro. Isso depende, segundo o secretário, dos empréstimos de R$ 3,5
bilhões que o estado pretende obter dando como garantia ações da Cedae:

— Até que eu consiga equilíbrio entre receitas e despesas, esse crédito é fundamental — explicou Barbosa.
— Houve uma venda de ativos que permitiu que o estado pagasse os salários (até julho). Continua sendo
necessário, para liquidar o 13º e botar em dia a folha, fazer as ações previstas no Plano de Recuperação Fiscal
(socorro da União aos estados). Ele vai dar estabilidade daí para frente.

ARRECADAÇÃO SEM RECUPERAÇÃO
Segundo Barbosa, de forma geral, a arrecadação do estado ainda não vem dando sinais de recuperação:
— A questão econômica não está ocorrendo ainda da maneira que imaginávamos.
De acordo com a Secretaria de Fazenda, o governo ainda deve R$ 1,2 bilhão, referente ao 13º, para 124

mil servidores da ativa e 103 mil aposentados e pensionistas. Só dos salários de maio e junho atrasados, a
dívida chegava a R$ 836,7 milhões, além R$ 1,003 bilhão de julho.
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Diante da notícia do pagamento dos atrasados, servidores se mostram preocupados com a cobrança da
alíquota previdenciária de 14% — aprovada em maio na Alerj. Hoje o percentual é de 11%. O novo valor só
pode incidir, segundo a lei, quando os salários estiverem em dia. Barbosa disse que a alíquota maior, caso os
empréstimos finalmente entrem nos cofres do Rio, poderá ser cobrada a partir da folha de setembro,
depositada em outubro:

— O prazo de 90 dias para a lei (da nova alíquota) entrar em vigor termina em setembro. A gente vai
avaliar, porque algumas categorias não estão recebendo com atraso. Os poderes estão com o salário em dia.
Estamos estudando uma margem jurídica — disse o secretário, ressaltando que, se o estado ainda estiver
devendo o 13º, não poderá descontar 14%.

Enquanto o Palácio Guanabara respira com a regularização dos salários, associações de servidores calculam
as perdas que o atraso constante provocou no bolso do funcionalismo. Carlos Jund, advogado da Federação
das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Rio (Fasp), diz que a entidade pretende entrar com
uma ação civil pública para que o estado pague a correção monetária dos vencimentos atrasados:

— A gente já pediu para intimar a Fazenda, para que nos mande todas as datas. A gente quer identificar o
percentual de perdas no período — afirmou.

A mesma medida é estudada pelo Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado (Muspe). De
acordo com Gustavo Barbosa, a pasta não tem qualquer estudo sobre essas perdas. Ele ressaltou que, neste
momento, a prioridade é regularizar os salários:

— A gente só pensa em botar os salários em dia.
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