
26 DE JULHO DE 2018 – QUINTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.318

Deputados aprovam de maneira definitiva
garantia do piso a servidores da educação
A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 49/18, que 
prevê o pagamento do piso 
salarial nacional aos servido-
res da educação em Minas, foi 
aprovada ontem, em 2º turno, 
na Reunião Extraordinária de 
Plenário realizada pela ma-
nhã. Ela passou na forma do 
vencido, com a emenda nº 1, 
apresentada em 2º turno pela 
comissão especial que anali-
sou a proposta.

A votação foi acompanha-
da, das galerias do Plenário, 
por servidores da educação. A 
PEC recebeu 68 votos a favor 
e nenhum contra. Parlamen-
tares da situação e da oposi-
ção se pronunciaram sobre a 
proposta e parabenizaram os 
trabalhadores da educação 
pela mobilização em torno do 
pagamento do piso.

De autoria do deputa-
do Rogério Correia (PT) e de 
outros 72 deputados, a PEC 
49/18 inclui na Constituição 
Estadual o art. 201-A. Esse 
dispositivo determina que o 
vencimento inicial das car-
reiras dos profissionais de 

magistério da educação bá-
sica não será inferior ao va-
lor integral vigente, com as 
atualizações, do piso salarial 
nacional dos profissionais do 
magistério público da educa-
ção básica, previsto no inciso 
VIII do caput do art. 206 da 
Constituição Federal.

A proposta inclui tam-
bém dois parágrafos na Cons-
tituição Mineira. O parágrafo 

1º estabelece que a remune-
ração integral do piso será 
concedida para profissionais 
com jornada de trabalho de 
24 horas semanais, já que a 
emenda aprovada substitui o 
termo “horas-aula”, do texto 
do vencido, por “horas”. 

O parágrafo 2º assegura 
os reajustes em igual periodi-
cidade e percentual adotados 
na atualização do piso nacio-

nal e nomeia as carreiras da 
educação básica no Estado.

Ainda na Reunião Extraor-
dinária de Plenário, foi apro-
vado o parecer de redação fi-
nal da PEC. Conforme prevê o 
Regimento Interno da ALMG, 
a respectiva emenda à Consti-
tuição deverá ser promulgada 
pela Mesa da Assembleia em 
cinco dias úteis, contados da 
aprovação em redação final.

Aprovada PEC do orçamento impositivo
O Plenário também aprovou 
ontem, em 2º turno, a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 34/15, do ex-deputado 
Wander Borges e outros, que 
trata do orçamento impositivo 
com relação às emendas parla-
mentares. A proposta foi apro-
vada na forma do substitutivo 
nº 1 ao vencido, apresentado 
por comissão especial. 

A PEC 34/15 tem como 
objetivo estabelecer que as 
emendas individuais apresen-

tadas ao projeto de lei orça-
mentária sejam aprovadas no 
limite de 1% da receita cor-
rente líquida (RCL), sendo 50% 
desse percentual destinados 
a ações e serviços públicos de 
saúde. O projeto acrescenta 
dispositivos aos arts. 159 e 160 
da Constituição do Estado e ao 
Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias. 

A proposição define um 
escalonamento do comprome-
timento das receitas, até alcan-

çar o percentual total: 0,7%, 
em 2019; 0,8%, em 2020; 
0,9%, em 2021; e 1%, a partir 
de 2022. Esses índices poderão 
ser revistos caso a reestimativa 
da receita e da despesa resulte 
no não cumprimento da meta 
de resultado fiscal estabele-
cida na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO). 

Ainda de acordo com a 
proposição, os restos a pagar 
poderão ser considerados 
para fins de cumprimento do 

que está previsto na PEC, até 
o limite de 0,35% da receita
corrente líquida realizada no 
exercício anterior. 

A execução das emendas 
parlamentares, nos termos 
da PEC 34/15, só poderá dei-
xar de ser feita em situações 
de impedimentos legais e 
técnicos, o que deverá ser 
tratado em lei complementar. 

A redação final da PEC 
34/15 também foi aprovada 
ontem, em Plenário. 

Diante das galerias lotadas por servidores da educação, PEC do piso recebeu 68 votos favoráveis

Guilherme Bergamini

O Assembleia Informa não circula no recesso parlamentar. O jornal volta a ser publicado em 1º/8/18.
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ACONTECE HOJE

 0h Plenário (continuação) 
 1h15 Compactos de Comissões 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (25/4) – Discussão sobre os 

conflitos fundiários no Norte de Minas 
 5h25 Minas é Muitas – Itajubá 
 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias (5/7) – Discussão 

sobre as renovações das concessões do transporte ferroviário
 12h25 Documentário Diálogos Possíveis – Direitos humanos e 

criminalidade
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões

 13h55 Comissão de Agropecuária (20/6) – Debate sobre a situação 
do setor sucroenergético mineiro

 16h15 Palestra – Temas eleitorais em foco: sistemas eleitorais e 
reforma política, com Marilda de Paula Silveira, Rodolfo Viana 
Pereira e Patrícia Henrique Ribeiro

 18h Memória e Poder – Artista plástico Álvaro Apocalypse
 19h Via Justiça – Portabilidade de crédito 
 19h30 Panorama – Crimes cibernéticos
	 20h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	(19/6)	

– Discussão sobre protocolo de cateterismo intermitente limpo 
 21h55 Documentário Diálogos Possíveis – Direitos humanos e 

criminalidade
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Palestra – Violência contra a mulher, com Ermelinda Irene de Mello 

•	programação	sujeita	a	alterações
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• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da Escola do Legislativo de Varginha

LDO para 2019 é aprovada em Plenário
O Projeto de Lei (PL) 5.189/18, 
do governador Fernando Pi-
mentel, que contém a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2019, foi aprovado 
em turno único, na Reunião 
Extraordinária de Plenário de 
ontem. Também receberam 
votação favorável 15 emen-
das e uma subemenda. 

O projeto da LDO pre-
vê receita orçamentária de 
R$ 98,8 bilhões em 2019. 
No entanto, estima-se que 
a despesa supere a receita, 
gerando um déficit de R$ 5,6 
bilhões. Também é esperado 
saldo negativo de R$ 677 mi-

lhões no resultado primário, 
que é a diferença entre recei-
tas e despesas, descontadas 
as operações financeiras. 

O Poder Executivo traba-
lha com a previsão de cresci-
mento de 6,6% da receita tri-
butária, estimada em R$ 63,5 
bilhões em 2019. Com rela-
ção às despesas, o principal 
gasto deverá ser com pessoal 
e encargos sociais, que repre-
sentam 59% do total das des-
pesas correntes do Estado. 

Com a aprovação da LDO, 
os trabalhos legislativos do 1º 
semestre foram encerrados e se-
rão retomados em 1º de agosto.

Auxílio para procuradores passa na FFO
Além do Plenário, também 
se reuniu ontem a Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária (FFO), que deu 
parecer de 1º turno favorável 
ao Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 78/18, do pro-
curador-geral de Justiça, An-

tônio Sérgio Tonet. A matéria 
regulamenta a assistência à 
saúde para membros do Mi-
nistério Público de Minas Ge-
rais (MPMG), até o limite de 
10% do subsídio mensal. Com 
isso, a matéria está pronta 
para ir a Plenário.

A proposição altera a Lei 
Complementar 34, de 1994, 
que dispõe sobre a organização 
do MPMG. O relator, deputado 
Ulysses Gomes (PT), recomen-
dou a aprovação com a emenda 
nº 1, que apresentou. Ela incor-
pora reivindicação do procura-

dor-geral de Justiça encami-
nhada à ALMG para que promo-
tores e procuradores possam 
receber os valores correspon-
dentes às suas férias-prêmio, 
quando se aposentarem ou 
quando elas forem indeferidas 
por necessidade de serviço.

Com aprovação da LDO, trabalhos do 1º semestre estão encerrados

Guilherme Bergamini


