Banrisul paga por folha no RS
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) vai desembolsar R$ 226,4 milhões
para manter a folha de pagamento dos funcionários municipais de 441 prefeituras
gaúchas. O contrato foi fechado ontem com a Federação das Associações dos
Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). A entidade vinha tentando obter vantagens
para a manutenção do serviço por meio do Banrisul e o banco se viu obrigado a ceder
devido ao movimento iniciado pelas principais cidades de leiloar a folha, uma forma de
obter recursos sem onerar a população.
Porto Alegre, por exemplo, acertou mês passado a transferência do pagamento do
funcionalismo para a Caixa Econômica Federal por R$ 87,3 milhões.
Além dos R$ 226,4 milhões, que serão divididos entre os municípios gaúchos de acordo
com tamanho do quadro, o banco vai oferecer outras vantagens para os funcionários das
prefeituras. 'Estamos alocando R$ 500 milhões para financiamento habitacional, em 20
anos, financiando 100% do imóvel, consignado em folha', explica o presidente do
Banrisul, Fernando Lemos. O banco estatal gaúcho. se comprometeu ainda a abrir
agências ou postos de atendimento nos 91 municípios onde ainda não está presente. O
montante movimentado com o pagamento de salário chega a R$ 93 milhões mensais em
média.
O banco informou ontem a noite lucro líquido de R$ 76,6 milhões no terceiro trimestre,
superando em 16,7% os R$ 65,6 milhões registrados no mesmo período de 2006. No
acumulado até setembro de 2007, o lucro líquido atingiu R$ 801,8 milhões, incremento
de 215% em relação aos R$ 254,5 milhões registrados no mesmo período do ano
anterior.
Em agosto de 2007 ocorreu a integralização de capital no valor de R$ 800 milhões,
decorrentes da emissão primária de ações, o que impactou o resultado de forma positiva.
O banco também registrou créditos tributários no valor líquido de R$ 508,7 milhões.
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