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Enquanto o Governo Fede-
ral estuda conceder umrea-
juste linear de 5% para o
funcionalismofederalainda
esteanoparadebelarasgre-
ves e operações padrão dos
servidores, o Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentá-
rias (PLDO) de 2023 prevê
expressamente aumento de
salários, auxílio-alimenta-
ção e auxílio-crechedos ser-
vidores e reestruturação de
carreiras do funcionalismo
no próximo ano, mas não
consideraos5%.
Segundoosecretárioespe-

cial de Tesouro eOrçamen-
to do Ministério da Econo-
mia, Esteves Colnago, o go-
verno reservou R$ 11,7 bi-
lhões para reajustes e
reestruturaçõesdecarreiras
em2023.Nesteano,areser-
vaédeR$1,7bilhão.Colna-
godisseque,seforoficializa-
doumreajuste linearde 5%
aos servidores federais nes-
te ano, o custo em 2023 se-
riadeR$12,6bilhões.
Com isso, será necessário

aumentar a reserva de R$
11,7 bilhões. Neste ano, a
estimativa de impacto do
aumento, incluindo civis e

militares, é de R$ 6,3 bi-
lhõesparaosegundosemes-
tre.Os sindicatos dos servi-
dores consideraram insufi-
ciente o reajuste de 5% e
prometeram aumentar as
paralisações e greves nas
próximassemanas.

NAMESA

Colnagoressaltouqueorea-
juste de 5% está na mesa,
assimcomooutraspropos-
tas. “Falta decisão, não há
nenhumadecisão clara co-
municada sobre o 5%”,
afirmou. Na semana pas-
sada, fontes que participa-
ram de uma reunião entre
ministros e o presidente
Jair Bolsonaro (PL) disse-
ram que o martelo já teria
sido batido pelo reajuste

linearnessa ordem.
De acordo com o secretá-

rio,ogovernosóvaiefetiva-

mente decidir a reserva pa-
ra reajustes em2023quan-
do houver o envio doOrça-

mento do próximo ano, até
ofimdeagosto.
O PLDO de 2023 não

trazporcentuaisdereajus-
tesouvaloresaseremusa-
dosnarecomposição sala-
rialdosservidores.
“Para o ano de 2023, ao

abordar a as prioridades e
metas da administração
pública, oPLDOapresen-
ta a previsão de reajuste e
reestruturaçãodecargose
carreiras”, informouoMi-
nistério da Economia, em
sumário executivo sobre a
proposta.

FÓRMULA

O projeto também abre a
possibilidade de reajuste
doauxílio-alimentaçãoou
refeição e da assistência
pré-escolar aos servidores
federais,masapenasquan-
doovalorpercapitavigen-
te do benefício da catego-
ria for igual ou inferior ao
valorpercapitadaUnião.
O aumento do tíquete

refeição foi umaalternati-
vadefendidapeloMinisté-
riodaEconomiapara ten-
tar apaziguar os servido-
resnesteano,masossindi-
catosenvolvidosnasnego-
ciações consideraram a
oferta insuficiente.
(EstadãoConteúdo)

TRÂMITE

Valor necessário para cobrir o reajuste sinalizado pelo Governo é de R$ 12,6 bi; o PLDO prevê R$ 11,7 bi

OPLDO foi enviado aoCongresso
nanoitedaúltimaquinta-feira.
OGovernopropôs umametade

déficit primário deR$65,9bilhões
paraas contasdoTesouroNacional,

INSSeBancoCentral em2023.
Issoéequivalentea0,63%do
Produto InternoBruto (PIB).

Orçamentonãoprevê reajustede5%
Reserva para reestruturação do funcionalismo federal, em 2023, é em valor menor do que o necessário para conceder o aumento
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