CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - CFT

REQUERIMENTO
(Do Sr. Manoel Junior)

Solicita convidar o Ministro da Fazenda,
Guido Mantega, a Secretária da Receita Federal do
Brasil, Sra. Lina Maria Vieira e o Presidente da
Confederação Nacional de Municípios, Sr. Paulo
Ziulkoski, para discutir em audiência pública nesta
comissão, o endividamento previdenciário dos
municípios brasileiros.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, que ouvido o Plenário, seja convidado o
Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Sra.
Lina Maria Vieira e o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Sr. Paulo
Roberto Ziulkoski para discutir em audiência pública nesta comissão, o endividamento
previdenciário dos municípios brasileiros.

JUSTIFICATIVA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

No inicio deste mês a Confederação Nacional de Municípios (CNM),
organizou uma mobilização de prefeitos no Senado Federal para tratar da questão do
endividamento previdenciário dos municípios. Naquela ocasião foram apresentados
dados que nos deixaram extremamente preocupados, uma vez que o montante de R$
22.212.831.435 é o total da divida dos municípios com o INSS. Na nossa avaliação é
impagável, mesmo com a edição da Medida Provisória 457 de 2009.
De acordo com dados da levantados pela entidade cerca de 28% dos
municípios brasileiros estão com irregularidades previdenciárias. Só no Cadastro Único
de Convênios (Cauc) de fevereiro constou que 1.567 municípios (28,2% do total) tinham
irregularidades na Certidão Negativa de Débito Previdenciário (CND).
No mês de dezembro de 2008, os municípios retiveram R$ 159 milhões do
FPM para pagamento de parcelas de amortização da dívida com o INSS. E mais cerca
de R$ 50 milhões, dos municípios que pagam o parcelamento pela Guia de
Recolhimento da Previdência Social – GPS. Assim, entendo que se faz necessário que
esta Comissão discuta o assunto porque a situação é gravíssima, e porque nesse
momento estamos com o agravamento da crise para os municípios que tiveram perdas
reais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de 12,57% nesses três primeiros
meses do ano.
Para tanto peço o apoio dos nobres pares para que possamos aprovar esse
requerimento.
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