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política

Governo envia orçamento para
votação com déficit de R$ 234 milhões
« EXECUTIVO E LEGISLATIVO » Projeto da lei orçamentária anual, enviado pela governadora para apreciação dos

deputados, chega à Assembleia Legislativa com uma previsão para despesa no próximo ano de R$ 18,23 bilhões

O

governador do Rio Grande do Norte que for eleito
em outubro, vai administrar o Estado com um déficit orçamentário de R$ 234,8 milhões,
conforme o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023,
a ser votado até dezembro deste
ano na Assembleia Legislativa.
A chefe do Executivo afirma
ainda, na mensagem, que “o
PLOA-2023 segue o modelo de
realismo orçamentário que vem
sendo adotado pelo Governo desde o seu início, que não esconde
o quadro delicado das contas públicas do Estado, apresentando
nesta peça um resultado deficitário, mas com redução de seu volume para cerca de 234 milhões”.
De acordo com o projeto da
LOA-2023, a ser analisado na
Comissão de Finanças e Fiscalização (CFF) antes de ir à deliberação do plenário da Assembleia, o Poder Executivo pede
autorização para abrir créditos
suplementares ao seu orçamento durante o exercício financeiro de 2023, até o limite correspondente a 15% das despesas,
o equivalente a R$ 2,73 bilhões.
Mesmo índice de crédito suplementar sobre a despesa foi solicitada autorização do parlamento estadual, a fim de permitir a cobertura de gastos com a folha de pessoal e encargos sociais,
segundo a proposta orçamentária do Governo, tanto que já há

ARQUIVO

Assembleia Legislativa recebe o Projeto da Lei Orçamentária Anual, que é inicialmente analisado ena Comissão de Finanças antes de ser votado em plenário

NÚMERO

15%
das despesas podem ser
comprometidas com créditos
suplementares.

uma previsão de recomposição de
recursos humanos e reajuste salarial, além de outras ações para
ampliar a oferta de serviços de policiamento ostensivo com foco na
diminuição da violência, que custarão aos cofres públicos cerca
de R$ 874 milhões.
Pelo projeto da LOA, o Executivo ainda poderá realizar, durante o exercício financeiro de 2023,

operações de antecipação de receita orçamentária, até o limite de 3%
sobre a receita corrente líquida.
As metas fiscais constantes
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de
2023, sancionada em agosto,
também estão revisadas, vez que
o cálculo feito no primeiro semestre do ano pela áreas econômica
do governo previa uma receita de

R$ 15,56 milhões e uma despesa
de R$ 15,18 milhões para 2023.
A proposta orçamentária do
Executivo prevê uma despesa de
R$ 18,23 bilhões, enquanto ficam
reservados para investimentos
das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado cerca de R$ 376,64 milhões.
Na mensagem governamental enviada na quarta-feira (14)

à Assembleia, a governadora Fátima Bezerra (PT) frisou que a
peça orçamentária “aponta um
quadro realista e condizente com
a situação financeira vivida pelo
Rio Grande do Norte”, ao considerar que “o quadro das contas
deficitárias do Estado não é fato
novo, tendo sido demonstrado
desde o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2019”.

Campanha para deputado
federal movimenta R$ 2 bilhões
« DESPESAS » Gastos dos candidatos atuais já superam os da eleição anterior com um

crescimento de quase 48% em relação aos que foram declarados pelas campanhas em 2018
ARQUIVO

O

s candidatos a deputado
federal já declararam ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) receitas de R$ 2 bilhões
neste ano, um crescimento de
quase 48% em relação à eleição
passada. Em 2018, as campanhas para a Câmara dos Deputados receberam R$ 1,354 bilhão.
Até o momento, os gastos declarados com a campanha deste ano
são de R$ 395,2 milhões.
Terminou nesta semana o
prazo para prestação de contas
parcial dos candidatos. No total,
6.747 declararam à Justiça Eleitoral o registro da movimentação
financeira ou estimável em dinheiro desde o início da campanha até 8 de setembro. Por isso,
os números ainda podem aumentar. Neste ano, cada candidato a
deputado federal pode gastar até
R$ 3,177 milhões. Em 2018, o limite era de R$ 2,5 milhões.

Fundo eleitoral

Quase 95% dos recursos, ou
R$ 1,926 bilhão, têm como origem transferências dos partidos
- R$ 1,843 do Fundo Eleitoral e
R$ 83 milhões do Fundo Partidário. Em seguida, R$ 73,5 milhões são de doações de pessoas
físicas e R$ 22 milhões de recursos próprios.
O União lidera as receitas de

No dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas e votam para cargos majoritários e proporcionais

campanha para Câmara dos Deputados, com R$ 262,6 milhões
declarados por 458 candidatos. A
média de receita é de R$ 573 mil
por deputado. Em seguida, os
partidos que mais investiram na
campanha para deputado federal
são o PP (R$ 234,8 milhões),
MDB (R$ 180,3 milhões), PSD
(R$ 172,1 milhões), Republicanos
(R$ 160,5 milhões), PT (R$ 156,3
milhões), PL (R$ 151,1 milhões) e
PSB (R$ 125,2 milhões).
Por enquanto, São Paulo é o
estado com mais recursos de
campanha, somando R$ 299,7
milhões. Depois vêm Minas Ge-

rais (R$ 167,3 milhões), Rio de
Janeiro (R$ 162,9 milhões) e Bahia (R$ 135,3 milhões).
Na média, a campanha mais
cara é em Alagoas, com receita
declarada de quase R$ 457 mil
por candidato. Outros estados
com alta média de gastos são
Amapá (R$ 445 mil por candidato), Amazonas (R$ 432
mil/candidato) e Espírito Santo (R$ 428 mil/candidato).

Gastos

Entre as despesas declaradas
pelos candidatos a deputado federal até o momento, os princi-

pais gastos são com impressos e
adesivos, que somam R$ 130 milhões. Pagamentos a pessoal, militância e mobilização de rua chegam a R$ 51 milhões. Ainda há
R$ 17 milhões para impulsionamento de conteúdo e criação de
sites e R$ 15 milhões com aluguel
de veículos, combustíveis e
transporte.
Outra parte substancial dos
gastos se destina a serviços, principalmente de advogados (R$ 17
milhões) e contadores (R$ 12 milhões). Outros serviços prestados por terceiros somam R$ 29
milhões.

