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O volume crescente de con-
tas pendentes de pagamen-
tos na União bagunça a admi-
nistração dos gastos públi-
cos. A cada ano, o governo
tem gasto uma parcela maior
da arrecadação com despe-
sas de anos anteriores. Resul-
tado: nos últimos anos, a lei
orçamentária aprovada pelo
Congresso ficou mais distan-
te da realidade. Os “restos a
pagar” constituem uma espé-
cie de orçamento paralelo. O
ano de 2010, por exemplo,
começou com contas penden-
tes em investimentos de R$
50,8 bilhões. Dos R$ 69 bi-
lhões de novos investimen-
tos autorizados por lei, o go-
verno se comprometeu a ti-
rar do papel R$ 53 bilhões,
dos quais R$ 21,5 bilhões fo-
ram pagos. A diferença ficou
para Dilma Rousseff pagar.

Licitação para explorar o pré-sal
deve sair no segundo semestre
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Lula deixa
R$ 57,1 bi
em restos
a pagar
Com o acréscimo dos gastos de custeio, as
contas pendentes somam R$ 137 bilhões

Destaques. Os serviços urbanos de água e esgoto foram os que registraram as maiores pendências para 2011
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A base governista ainda
precisa aprovar o projeto
de lei que altera a divisão
dos royalties para ajudar
nos planos do governo

Marta Salomon / BRASÍLIA

A presidente Dilma Rousseff
herdou um volume recorde de
contas a pagar do antecessor,
que até aqui só recebeu elo-
gios. As contas pendentes de
pagamento só em investimen-
tos somam R$ 57,1 bilhões, de
acordo com um primeiro retra-
to do saldo das contas públi-
cas deixado no último dia de
governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

O saldo dos chamados “restos
a pagar” representa um constran-
gimento para os gastos do pri-
meiro ano de mandato de Dilma
e deverá obrigar a equipe econô-
mica a aumentar o tamanho dos
cortes. O governo terá de optar
entre quitar contas antigas ou pa-
gar novas despesas autorizadas
pelo Orçamento de 2011.

A alternativa será cancelar gas-
tos contratados por Lula, mas is-
so não correrá por ora, apurou o
Estado. O maior volume de
contas pendentes de pagamen-
tos está concentrado nos minis-
térios dos Transportes e das Ci-
dades, tradicionalmente os que
mais investem, seguidos pelos
ministérios da Saúde, da Integra-
ção Nacional e da Educação.

Isoladamente, o programa de
governo com mais contas pen-
dentes é o de serviços urbanos
de água e esgoto. Só as contas a
pagar em investimentos repre-
sentam mais de uma vez e meia o
custo estimado do trem-bala en-
tre Campinas, São Paulo e Rio de
Janeiro e supera quatro vezes a
previsão de gastos do programa
Bolsa Família em 2011.

Outro recorde. Em outra medi-
da de comparação do recorde
herdado por Dilma, os R$ 57,1 bi-
lhões de contas pendentes em in-
vestimentos superam os R$ 44,6
bilhões de investimentos pagos
em 2010, um outro recorde histó-
rico registrado no último ano de
governo Lula. A quantia também
está próxima da previsão de gas-
tos de investimentos em 2011
aprovada pelo Congresso, infla-
da por emendas de deputados e
senadores, de R$ 63,5 bilhões.

Consideradas as contas pen-
dentes de pagamento deixadas
no último dia de governo Lula
não apenas de investimentos,
mas também em gastos de cus-
teio não pagos, a soma chega a
R$ 137 bilhões, ainda de acordo
com números registrados no Sis-
tema Integrado de Administra-

ção Financeira do governo fede-
ral (Siafi) e pesquisados ontem
pela ONG Contas Abertas.

Os números serão levados em
consideração pelo governo Dil-

ma quando estabelecer os limi-
tes de gastos para 2011. Ontem, a
ministraMiriam Belchior (Plane-
jamento) não quis comentar os
dados. O ministro Guido Mante-

ga (Fazenda) também não se ma-
nifestou.

O volume de contas penden-
tes cresceu no governo Lula e é
objeto de alerta reiterado do Tri-
bunal de Contas da União. Nos
últimos anos, a parcela de con-
tas pendentes já consome uma
parte dos tributos maior que os
investimentos autorizados no
ano. Em 2010, as contas penden-
tes aumentaram após as elei-
ções, por causa de gastos feitos
em novembro e dezembro.

Investimentos. O retrato do úl-
timo dia de governo Lula lança-
do no sistema de acompanha-
mento de gastos do governo re-
vela um recorde em investimen-
tos pagos com dinheiro dos im-
postos. Em 2010, a União inves-
tiu R$ 44,6 bilhões. O valor é 38%
maior do que o registrado em
2009 – R$ 32,1 bilhões –, o recor-
de anterior na série histórica que
começa em 1995. Com as esta-
tais, o valor de investimentos de-
verá superar a marca de R$ 103
bilhões, registrada em 2009.
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Renato Andrade / BRASÍLIA

O ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, afirmou ontem
que o governo pretende realizar
no segundo semestre a primeira
rodada de licitação de áreas de
exploração de petróleo e gás no
pré-sal. O desejo só irá virar reali-
dade se a base governista apro-
var no início do ano o projeto de
lei que fixa uma nova fórmula de
divisão dos royalties.

A tarefa de aprovar o rateio do
dinheiro que é repassado ao Esta-
do pelas empresas que exploram
campos de petróleo (royalty)
não é nada trivial. Em 2009 e
2010 o governo foi derrotado em
todas as votações sobre o tema.
O ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva acabou vetando a pro-
posta de divisão aprovada pelos
parlamentares e enviou em 30
de dezembro um novo projeto
de lei, restabelecendo a divisão
de recursos acordada com os go-
vernadores do Rio de Janeiro e
Espírito Santo, os maiores pro-
dutores de petróleo do País.

Durante a solenidade que mar-
cou sua volta ao comando do Mi-
nistério de Minas e Energia, Lo-
bão se comprometeu a realizar,
no primeiro semestre, uma roda-
da de licitação de campos de pe-
tróleo em terra. O processo se-
guirá o modelo de concessão. Pa-
ra o pré-sal, o modelo de explora-
ção será o de partilha da produ-
ção.

O presidente da Petrobrás,
Sérgio Gabrielli, evitou fazer
qualquer projeção sobre a reali-
zação da rodada de licitação do
pré-sal. “Isso depende do CNPE
(Conselho Nacional de Política

Energética), do Congresso Na-
cional e da ANP (Agência Nacio-
nal do Petróleo). A Petrobrás
não tem o que dizer sobre isso.”

Lobão também se mostrou
confiante em relação ao início
das obras da usina de Belo Mon-
te, no rio Xingu (PA). “Já conver-
sei com a ministra (do Meio Am-
biente) Izabella Teixeira pedin-
do a ela que nos ajude. Não pode-
mos ter atrasos na construção”,

disse ele, que aposta que as
obras serão iniciadas em abril.

Para que isso aconteça o gover-
no terá que vencer os diversos
obstáculos para a concessão, pe-
los órgãos ambientais, da licença
para que o canteiro seja erguido.
Lobão terá que conduzir outro
tema polêmico: o fim das conces-
sões de usinas hidrelétricas, dis-
tribuidoras e linhas de transmis-
são de energia a partir de 2015.




