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Vejam a nota que a Federação Nacional dos Policiais Federais , a
Fenapef, com 20 mil associados, emitiu nessa quarta-feira:

Em relação à nota oficial, emitida pela Polícia Federal anunciando a
interrupção da confecção de passaportes brasileiros, a Federação
Nacional dos Policiais Federais informa que tem buscado identificar os
reais motivos para tal interrupção.

A Fenapef concluiu que houve uma falha na previsão orçamentária,
elaborada pela gestão da própria Polícia Federal, encaminhada ao
Ministério da Justiça e enviada ao Congresso Nacional para aprovação.

Na sequência, a Fenapef detectou que houve falha e falta de
planejamento durante a execução do orçamento, das verbas destinadas
à confecção de passaportes. Ou seja, a necessidade de crédito
suplementar deveria ser demandada com antecedência, sem deixar
para última hora, o que evitaria o prejuízo a milhões de brasileiros.

Nesse sentido, a Fenapef acredita que o envio imediato pelo Governo
Federal de um Projeto de Lei requisitando crédito suplementar ao
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Congresso Nacional irá regularizar o fornecimento dos passaportes nos
próximos dias.

Vale destacar que, em 2016, foram emitidos 2.234.406 de passaportes
ao custo de R$ 257,25, totalizando 578 milhões de reais de
arrecadação. Esse resultado demonstra que o serviço é autossuficiente.
Nesse sentido, a Fenapef acredita que é “injustificável” a interrupção do
serviço de emissão de passaporte pela Polícia Federal.

Brasília, 28 de junho de 2017.

Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF
 Luís Antônio de Araújo Boudens

 Presidente

 

Bem… O governo federal informou que enviaria hoje (28) ao Congresso
Nacional projeto de lei propondo abertura de crédito suplementar acima
de R$ 102 milhões para o Ministério da Justiça regularizar os
pagamentos para emissão de passaportes.

Segundo nota divulgada hoje pelo Ministério do Planejamento, como a
abertura do crédito é urgente, a Comissão Mista de Orçamento pode
votar o projeto ainda nesta semana e o Congresso Nacional, na
próxima semana. “A abertura de crédito suplementar no orçamento só
pode ser feita via projeto de lei e não medida provisória”, diz a nota do
ministério.

A abertura do crédito suplementar não descumpre as normas do ajuste
fiscal, de acordo com o ministério.

Segundo o ministério, “os agendamentos e requisições para
passaportes estão mantidos assim como os pedidos de agendamentos
já realizados serão atendidos normalmente pela Polícia Federal”. O
governo afirma que a entrega dos passaportes será regularizada nos
próximos dias.

Mentiram…


