APRESENTAÇÃO
O GEFIN é um dos principais órgãos de assessoramento do
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), sendo
responsável pelo acompanhamento das questões fiscais e financeiras
de ordem nacional, com impacto nas finanças dos estados
federados.
O grupo é integrado por Subsecretários de Fazenda, Contadores
Gerais e Assessores Superiores de 26 Estados do Brasil e do Distrito
Federal.
Seus objetivos são a busca do equilíbrio fiscal das contas públicas
estaduais, através do estudo, desenvolvimento e disseminação de
modernas técnicas de Finanças Públicas, bem como intercâmbio de
experiências, soluções e sistemas, nas áreas de programação e
gestão financeira, execução orçamentária e financeira, escrituração e
consolidação de contas (contabilidade pública), dívida pública,
receita e despesa pública, gestão fiscal, qualidade do gasto e
legislação. O GEFIN busca ainda estimular a política de mútua
colaboração, disponibilizar dados e informações sobre medidas
adotadas e sistemas desenvolvidos com o objetivo de racionalizar
procedimentos pertinentes à área de finanças das unidades
federadas; propor medidas visando a uniformização de
procedimentos entre os Estados e a implementação conjunta de
soluções para problemas comuns às unidades federadas. O GEFIN
acompanha o desenvolvimento da política de Finanças Públicas junto
aos Estados, visando o fortalecimento de cada Estado diante das
decisões no âmbito nacional e propor discussões sobre temas de
interesse das unidades federadas.

Reunião Ordinária do GEFIN de Setembro
Ocorreu em Belo Horizonte a XXXVIII reunião ordinária do GEFIN. O secretário
de Estado de Fazenda, Leonardo Colombini fez a abertura da 38ª Reunião
Ordinária do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin), que reúne
secretários-adjuntos, subsecretários de Tesouro e Finanças e contadores
gerais dos estados e do Distrito Federal do Brasil. O grupo discutiu pautas
como precatórios, dívidas dos estados, Fundo de Participação dos Estados,
avaliações de risco de operações financeiras e a nova contabilidade brasileira.
O evento contou com a relevante participação do presidente do Foro
Permanente de Finanças da Argentina, Eduardo Bacci, e de Adrián Centurión,
Subdiretor Nacional de Coordenação Fiscal do Ministério de Economia e
Finanças da Argentina, que organizarão, junto com o GEFIN e com apoio da
Secretaria de Fazenda de São Paulo, o 3º Encontro Iberoamericano Brasil
2014.
Esta reunião ainda teve como fato extraordinário o encontro de diversos GTs
no dia anterior, a discussão de novo Regimento e a presença de representantes
estrangeiros. Foram tratados os avanços obtidos nos Estados em relação a
Dívida, contabilidade, Educação, Saúde, OBTV, Previdência, Precatórios, etc. A
Secretaria de Fazenda de MG apresentou sua experiência em planejamento de
curto prazo. Também foi destaque a cooperação Técnica assinada com a CAF,
por intermédio do Estado de São Paulo e as Cooperações Técnicas assinadas
com a Coreia e com o BID.

GEFIN na reunião do CONSEPLAN / Setembro
O GEFIN participou da reunião do CONSEPLAN ocorrida em Salvador (Bahia)
no mês de setembro. A pedido do Coordenador dos Secretários no CONFAZ a
presidente do GEFIN palestrou em sobre a Distribuição de Recursos entre a
União, Estados e Municípios. Demonstrou a necessidade de um equilíbrio
entre a o gasto direto e apresentou os impactos da distribuição nas finanças
estaduais. Colocou a disposição do CONSEPLAN seus grupos técnicos e propôs
uma discussão conjunta dos temas que afetam as finanças. A reunião contou
com Secretários de Planejamento de todo país.

Reuniões com a STN

Visando atender demandas relatadas pelos Estados na reunião ordinária
ocorrida no Rio de Janeiro em Junho, a Coordenação do GEFIN realizou duas
reuniões com a equipe da STN no dia 26/08/2013, conforme deliberado na
reunião do CONFAZ. A primeira com o Subsecretário de Contabilidade Pública
da União, Gilvan da Silva Dantas e sua equipe para tratar da alteração do
Prazo para Convergência Contábil para 2015 e reserva de vagas para os
Estados nos seminários STN; e sobre o Plano de Contas – PCASP
buscando minimizar alterações no PCASP durante o período de
implementação pelos Estados. Solicitar adequação do SICONFI para
recepcionar os dados no mesmo nível de padronização exigido no Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.
A segunda reunião foi para tratar da Análise da capacidade de pagamento
de Estados e Municípios com o Subsecretario de Relações Financeiras
Intergovernamentais, Eduardo Coutinho Guerra e sua equipe. A nota técnica
do Grupo de Trabalho 04 – Dívida Pública do GEFIN analisou as portarias MF
306/2012 e propôs a substituição do indicador I – Endividamento, por outro
nominado Endividamento/ATM. Este indicador consistiria na divisão da
relação DC/RCL pelo ATM (Average Time to Maturity) ou prazo médio de
vencimento das dívidas.

IX Conferência Anual sobre Compras Governamentais nas Américas

A “Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), e a Agencia de
Compras y Contrataciones Estatales (ACCE) de Uruguay”, com o apoio da
Organização dos Estados Americanos (OEA), do Banco Interamericano de
Desenvolvimento e do Centro Internacional de Pesquisa para o
Desenvolvimento (IDRC, sigla em inglês), organizaram a IX Conferência Anual
sobre Compras Governamentais nas Américas, de 17 a 19 de Setembro de
2013, no Hotel Radisson Victoria Plaza, em Montevidéu, Uruguai. O GEFIN
esteve presente através de representantes do GT Qualidade do gasto.

GEFIN na reunião do CONSAD/Setembro
O GEFIN participou da reunião do CONSAD ocorrida em Belém (Pará) no mês
de Setembro. A presidente do GEFIN palestrou sobre a Articulação do
GEFIN/CONFAZ no Contexto Federativo. Apresentou aos Secretários de
Administração e de Planejamento e presentes a necessidade de
desenvolverem um trabalho conjunto buscando melhores soluções para os
estados federados. Apresentou as dificuldades dos estados em relação a queda
de receita do seu principal imposto e com a redução de transferências da
União. Enfatizou a necessidade de um trabalho conjunto das áreas de
Administração, Planejamento e Finanças colocando a disposição do Conselho
os grupos técnicos do GEFIN.

GEFIN assina Carta de Cooperação Técnica com o
Governo da Coréia do Sul

Durante seminário de PPPs ocorrido no Rio de Janeiro em Junho deste ano a
Presidente do GEFIN Celia Carvalho assinou carta de Cooperação Técnica e de
Promoção de PPPs com o Governo Coreano, representado pelo Ministro da
Estratégia e das Finanças da República da Coreia. Estão previstos encontros
anuais, visitas técnicas, programas de treinamento e troca de experiências no
âmbito das PPPs.

PRE-CONFAZ em Fortaleza/Outubro

Ocorreu em Outubro em Fortaleza (CE) a reunião do Pré-Confaz. Foram
ressaltadas as dificuldades financeiras que os estados enfrentarão no
encerramento do exercício. Comentários ainda sobre a falta de repasses
relativos a lei Kandir; solicitada a revisão da Portaria da STN que trata da
classificação da capacidade de pagamento dos estados pela União;
apresentando sugestões para o projeto que trata das Receitas de Multas;
levantados os impactos em relação a alteração na distribuição das receitas
relativas aos recursos hídricos; apresentados os problemas operacionais e
administrativos advindos da adoção da OBTV pelos estados; a necessidade de
se manter os investimentos na área contábil de forma a dotá-la de recursos
suficientes para adoção das novas normas contábeis e o impacto dos pisos
nacionais nas finanças públicas. Foi enfatizado os trabalhos relevantes do
GEFIN e resultados alcançados. União sinalizou com a substituição dos
indicadores de Dívida Pública dos estados e municípios.

Efeitos Modulatórios da EC 62

Seminário Avaliação do Risco de Crédito dos Governos
Estaduais e Municipais

Em uma iniciativa conjunta com o Grupo de Gestores das Finanças Estaduais
(GEFIN), o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio
Vargas (FGV/IBRE) organizou, nos dias 12 e 13 de setembro, o seminário
Avaliação do Risco de Crédito dos Governos Estaduais e Municipais com o
objetivo de discutir as metodologias aplicadas na classificação sobre a situação
financeira e sobre operações específicas por tais governos.
A proposta era debater as três diferentes óticas envolvidas em operações de
crédito: a dos governos subnacionais brasileiros; a das instituições financeiras
nacionais e estrangeiras; e a dos avaliadores e eventuais garantidores. A
iniciativa é voltada para o futuro em que tais governos no Brasil possam
acessar um mercado de títulos e empréstimos como em outros países ou
mesmo como empresas privadas, sem que precisem da intervenção do
governo federal. As posições foram apresentadas por representantes dos entes
citados e debatidas com especialistas, inclusive do exterior.

GEFIN no Fórum IRB/ATRICON/CFC/STN - Outubro
O GEFIN esteve presente no Fórum organizado pelo Instituto Rui Barbosa em
conjunto com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil,
com o Conselho Federal de Contabilidade e com a Secretaria do Tesouro
Nacional. Com o apoio do Banco Interamericano, Dra. Fátima Cartaxo a
presidente do GEFIN esteve falando para os Conselheiros dos TCE e
representantes sobre como os Estados estão se organizando no Processo de
adoção das normas internacionais de contabilidade no evento: Impacto das
novas Normas de contabilidade aplicadas ao Setor Público nas atividades dos
Tribunais de contas. Pela primeira vez estivemos junto com os órgãos de
controle para discutir as dificuldades que enfrentam os estados brasileiros
neste processo. Como resultado do encontro foi marcado uma reunião na sede
do BID, em novembro com o IRB, ATRICOM, CFC, STN e GEFIN para buscarmos
soluções compartilhadas para o processo de conversão.

AGENDE-SE



Pré-CONFAZ/CONFAZ em Vitória/Espirito Santo,
em 05 e 06 de dezembro de 2013.
III Encontro de Coordenação orçamentária e Fiscal
Intergovernamental de países Ibero-americanos. São
Paulo. Abril de 2014 - Promoção conjunta GEFIN, Foro Permanente
de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República
Argentina , CEPAL e INDETEC.

APP do GEFIN: http:/app.vc/gefin

O STF iniciou a discussão dos efeitos modulatórios da decisão que declarou
como inconstitucional uma serie de dispositivos da emenda constitucional 62.
A primeira manifestação sinaliza a manutenção de alguns elementos por 5
(cinco) anos, com base no princípio constitucional da segurança jurídica, no
que têm destaque as seguintes regras:
1) Consideram-se válidos os
pagamentos realizados até o trânsito em julgado das ADIs nº 4.357 e nº 4.425
nas modalidades a) leilão pelo maior deságio; b) pagamento em ordem
crescente de valor; c) quitação por acordo direto com credor (ADCT, art. 97, §§
6º, 8º e 9º). Não poderão ser utilizadas doravante; 2) Mantêm-se os
percentuais mínimos da receita corrente líquida vinculados ao pagamento de
precatórios (art. 97, §§ 1º e 2º), o que permite que os Estados, Distrito Federal
e Municípios deem continuidade à quitação de sua dívida sem prejudicar o
atendimento de outras finalidades de relevante interesse público; 3) Até o
final do exercício financeiro de 2018, Estados, Distrito Federal e Municípios
devedores que estiverem realizando pagamentos de precatórios pelo regime
especial (aqui modulado) não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no
caso de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso II do §1º
e o §2º do art. 97 do ADCT (ex vi do art. 97, §13, do ADCT).
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PLP 238 é aprovado na Câmara dos Deputados

O PLP refinancia a Dívida de Estados e Municípios. O Projeto segue agora para
o Senado, Com essa mudança proposta pelo Governo Federal, os indexadores
das dívidas dos estados e municípios com a União, contraídas quando das
renegociações realizadas por meio da lei 9.496, de setembro de 1997, e da MP
nº 2.185-35, de agosto de 2001, a trajetória do comprometimento da Dívida
com a RCL mostra convergência para a sustentabilidade, mesmo nos casos de
Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Além de alterar a indexação a partir de 2013, trocando a correção e os juros
de "IGP-DI + 6%, 7,5% ou 9%" por "IPCA + 4% ou Selic" - como estava previsto
inicialmente no projeto de lei, o governo federal propôs a retroação a mudança
ao início da vigência dos acordos, aplicando a Selic para o período passado.
Neste caso as Dívidas oneradas com juros de 9% sofrerão uma redução
substantiva de estoque, o que é o caso da Prefeitura Municipal de São Paulo.
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