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Projeto que trata da cessão de direitos
creditórios é aprovado em 2º turno

Substitutivo também altera lei sobre ITCD
crédito rural contratadas até 
31 de dezembro de 2011 com 
o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG), re-
lativas a empreendimentos 
atingidos pela seca localiza-
dos no Norte do Estado, no 
Vale do Jequitinhonha e no 
Vale do Mucuri.
Leia mais sobre o Plenário 
na página 3

pecial para acompanhar as 
transferências de recursos 
para o TJMG e para os muni-
cípios. Essa comissão deverá 
ser composta por represen-
tantes da Assembleia, do Po-
der Executivo, dos municípios 
e do tribunal.

Outro dispositivo autori-
za a repactuação das dívidas 
originárias de operação de 

A dívida relativa ao  ITCD 
vencido até 30 de junho de 
2017, as suas multas e os de-
mais acréscimos poderão ser 
pagos à vista, até 20 de de-
zembro de 2018, com 15% de 
desconto no valor do imposto 
e de 50% em relação aos juros.

Também foi acrescido 
dispositivo prevendo a cria-
ção de uma comissão es-

O substitutivo ao PL 5.012/18 
traz diversas inovações ao 
texto, como a referida desti-
nação de valores equivalen-
tes aos recursos decorrentes 
da cessão de crédito e a al-
teração da legislação relativa 
ao Imposto sobre Transmis-
são Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direi-
tos (ITCD).

Clarissa Barçante

Votação do Projeto de Lei 5.012/18 ocorreu ontem, em Reunião Extraordinária de Plenário

direito do devedor ou contri-
buinte à regularidade fiscal, 
após a realização da cessão, 
mediante a expedição de cer-
tidão, desde que não existam 
outras restrições ou aponta-
mentos em seu nome.

Atualmente, a Lei 22.914 
estabelece que o crédito do 
Estado pode ser negociado 
com um deságio, mas esse 
crédito continua sendo públi-
co, reajustado segundo regras 
próprias do Estado, e a res-
ponsabilidade pela cobrança 
é da Fazenda Pública ou outro 
órgão da administração.

são convertidos em privados, 
sendo que quem é responsá-
vel pela dívida deixa de dever 
para o Estado e passa a dever 
para o credor privado que ad-
quiriu aquele crédito.

Outra mudança é que a 
cessão fica restrita apenas 
aos créditos tributários e não 
tributários vencidos. A pro-
posição prevê que os valores 
passam a ser reajustados por 
índices de mercado e a insti-
tuição privada que adquiriu 
os créditos poderá cobrá-los 
judicial e extrajudicialmente.

O PL 5.012/18 garante o 

rias e não tributárias, por meio 
da transferência dos créditos a 
pessoas jurídicas de direito pri-
vado e fundos de investimento 
regulamentados pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM).

A principal inovação trazi-
da pelo projeto é alterar a na-
tureza dos direitos originados 
de créditos tributários e não 
tributários vencidos, assegu-
rando ao cessionário, e não 
mais à Fazenda Pública, a prer-
rogativa de cobrança judicial 
e extrajudicial dos créditos. 
Com isso, os créditos negocia-
dos deixam de ser públicos e 

O Plenário aprovou ontem, 
em 2º turno, o Projeto de Lei 
(PL) 5.012/18, do governador 
Fernando Pimentel, que al-
tera a Lei 22.914, de 2018, a 
qual dispõe sobre a cessão de 
direitos creditórios origina-
dos de créditos tributários e 
não tributários do Estado. 

A votação foi em Reunião 
Extraordinária, realizada pela 
manhã. O projeto passou na 
forma do substitutivo nº 2,  
apresentado em Plenário pe-
lo deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) e outros e fruto de 
acordo entre os parlamenta-
res do governo e da oposi-
ção. A emenda nº 1, proposta 
pelo deputado Iran Barbosa 
(MDB), foi rejeitada.

O objetivo do substitutivo 
é garantir que valores equi-
valentes aos recursos obtidos 
pela cessão dos direitos credi-
tórios sejam destinados para 
o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), a fim de abater 
valores em atraso relativos 
aos repasses orçamentários 
ao órgão, e para os municípios 
mineiros, a título de paga-
mento de transferências obri-
gatórias e recursos da saúde 
também em atraso.

O PL 5.012/18 modifica a 
Lei 22.914, de 2018, que per-
mite ao Estado antecipar o re-
cebimento de dívidas tributá-
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Segurança na Estrada Real preocupa

FFO opina a favor de suplementação
orçamentária para o Ministério Público

Projeto que trata do crédito suplementar pode ir a Plenário

Comissão de Direitos Humanos aprovou realização de audiências

Guilherme Bergamini

Sarah Torres

liberdade de associação e a 
proteção veicular em Minas 
Gerais, a pedido do deputado 
Cabo Júlio (MDB). 
Abastecimento – Outra co-
missão a se reunir para apro-
var requerimento foi a de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte. Os parlamen-
tares votaram a favor da rea-
lização de audiência pública 
sobre os problemas de abas-
tecimento de água do distrito 
de Monte Verde, no municí-
pio de Camanducaia (Sul). O 
requerimento é do deputado 
João Leite (PSDB).

A Comissão de Direitos Huma-
nos aprovou ontem a realiza-
ção de audiência pública para 
discutir a segurança em muni-
cípios mineiros da área da Es-
trada Real. O requerimento é 
do deputado Celinho do Sint-
trocel (PCdoB). O deputado 
Rogério Correia (PT) também 
teve aprovado requerimento 
para debater e homenagear 
o trabalho desenvolvido pela 
Comissão Pastoral da Terra 
(CPT) nos seus 40 anos de 
existência. Ainda na Comis-
são de Direitos Humanos, foi 
aprovada audiência sobre a 

objetivo do projeto é permitir 
a incineração de resíduos dos 
serviços de limpeza urbana.
Selo – A Comissão de Desen-
volvimento Econômico deu 
parecer de 1º turno favorável 
ao PL 677/15, do deputado 
Roberto Andrade (PSB), que 
institui o Selo Fiscal de Con-
trole e obriga sua fixação em 
vasilhames de 20 litros de 
água natural ou adicionada 
de sais. O relator, deputado 
Ivair Nogueira (MDB), suge-
riu a aprovação da matéria na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), com as emendas 
de nº 1 e 2, que apresentou.

viços notariais e de registro 
entre serventias de primeira 
entrância, segunda entrância 
e entrância especial, desde 
que tenham as mesmas atri-
buições, por ato exclusivo do 
Governador do Estado. 

O PL 3.893/16, do depu-
tado João Magalhães (MDB), 
que altera a Política Esta dual 
de Resíduos Sólidos, teve 
análise adiada por pedido 
de vista do deputado André 
Quintão (PT). A proposição 
foi relatada pelo deputado 
Cássio Soares (PSD), que opi-
nou pela aprovação, em 1º 
turno, na forma do substitu-
tivo nº 1, que apresentou. O 

nejar recursos de crédito or-
çamentário do MPMG, até 
o valor de R$18 milhões, do 
grupo de despesa de Outras 
Despesas Correntes, em fa-
vor da unidade orçamentária 
Encargos Gerais do Estado 
– Secretaria de Estado de Fa-
zenda – Encargos Diversos.

O projeto visa ainda auto-
rizar a abertura de crédito su-
plementar em favor do Fundo 
Especial do Ministério Público 
(Funemp), até o valor de R$ 11  
milhões, para atender a des-
pesas de investimentos.
Cartório – Outras comissões 
se reuniram ontem para ana-
lisar proposições. Na Comis-
são de Administração Pública, 
recebeu parecer de 1º turno 
favorável o PL 4.960/18, do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), que trata da 
extinção de cartório no distri-
to de Quartel do Sacramento, 
em Bom Jesus do Galho. Ele 
recebeu o substitutivo nº 1, 
apresentado pelo relator Dir-
ceu Ribeiro (Pode).

O novo texto acrescenta 
dispositivo ao projeto para al-
terar a redação do artigo 300-I  
da Lei Complementar 59, de 
2001, que contém a Organiza-
ção e a Divisão Judiciárias do 
Estado. O objetivo é permitir 
a permuta de titulares de ser-

Está pronto para ir a Ple-
nário o Projeto de Lei (PL) 
5.301/18, do governador Fer-
nando Pimentel, que autoriza 
a abertura de crédito suple-
mentar ao orçamento fiscal 
do Estado em favor do Minis-
tério Público de Minas Gerais 
(MPMG) e do Fundo Especial 
do Ministério Público. O pro-
jeto tramita em turno único. 

A proposição recebeu on-
tem parecer favorável da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO), 
em reunião com membros 
de outras comissões parla-
mentares. O relator, deputa-
do João Vítor Xavier (PSDB), 
recomendou a aprovação na 
forma original.

O PL 5.301/18 permi-
te ao Poder Executivo abrir 
crédito suplementar para o 
MPMG até o valor de R$ 20,5 
milhões. Os recursos desti-
nam-se a atender a despesas 
com pessoal inativo e encar-
gos sociais, com a utilização 
de recursos provenientes do 
excesso de arrecadação da 
contribuição do servidor para 
o Fundo Financeiro de Previ-
dência (Funfip) e do excesso 
de arrecadação da receita de 
Recursos para Cobertura do 
Déficit Atuarial.

Também autoriza rema-
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ORADORES

Saúde
Os atrasos no repasse de re-
cursos para o Hospital São 
José, em Ituiutaba (Triângulo 
Mineiro), foram tema do pro-
nunciamento do deputado 
Elismar Prado (Pros), ontem. 
De acordo com o parlamen-
tar, há mais de um ano a uni-
dade filantrópica não recebe 
recursos do Governo do Esta-
do, o que resulta em prejuí-

zos de mais de R$ 2 milhões 
e na interrupção de pro-
cedimentos. “O fechamento 
parcial foi evitado por acordo 
entre a Prefeitura e a Câmara 
Municipal; ambos vão desti-
nar por três meses um total 
de R$ 300 mil, como medida 
paliativa. Parabenizamos es-
se esforço conjunto, mas nos 
preocupamos, porque não 
é uma resolução definitiva”, 

destacou o parlamentar. Elis-
mar Prado lembrou também 
que mais de 70% das interna-
ções pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) são feitas por es-
se tipo de hospital. Em apar-
tes, os deputados Léo Porte-
la (PR) e Vanderlei Miranda 
(MDB) protestaram contra 
o julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal da descrimi-
nalização do aborto.

Segurança 
Um requerimento de audiên-
cia pública aprovado ontem 
pela Comissão de Direitos 
Humanos foi motivo de pro-
testo do deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), durante seu 
pronunciamento na fase de 
oradores, na tribuna do Ple-
nário. O parlamentar infor-
mou ter apresentado ques-
tão de ordem à Mesa da As-

sembleia Legislativa pedindo 
a revogação do referido re-
querimento, o qual prevê de-
bate sobre as condições de 
segurança na rota turística 
da Estrada Real, inclusive nas 
imediações da Serra do Cipó. 
De acordo com Sargento Ro-
drigues, que citou o inciso 5º 
do artigo 102 do Regimento 
Interno, a matéria não é de 
competência da Comissão de 

Direitos Humanos, e sim da 
Comissão de Segurança Pú-
blica, a qual ele preside. Em 
seu discurso, o parlamentar 
criticou o deputado Celinho 
do Sinttrocel (PCdoB), por 
ter proposto o requerimen-
to, e o deputado Cristiano 
Silveira (PT), presidente da 
Comissão de Direitos Huma-
nos, por ter concordado com 
sua aprovação.Fo
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PLENÁRIO

Alteração de cargos no Tribunal de 
Justiça é aprovada em 1º turno

Novas alterações ao projeto foram recebidas em Plenário, à tarde

Daniel Protzner

locado à disposição do Poder 
Judiciário. Segundo o texto, a 
gratificação será correspon-
dente a 40% do vencimento 
básico de procurador de Es-
tado de nível IV, do grau A, e 
não poderá ser incorporada à 
remuneração do beneficiário.

A proposta de emenda 
recebida à tarde em Plená-
rio cria e extingue outros 
cargos e prevê impacto fi-
nanceiro de R$ 4,54 milhões 
até dezembro deste ano e de  
R$ 18,06 milhões em 2019.

Alguns dos cargos deixam 
de ser de recrutamento limi-
tado (ocupados apenas por 
servidores concursados) para 
tornarem-se de recrutamento 
amplo, ou seja, de livre no-
meação. Também há cargos 
que passam pela modificação 
inversa, passando de recruta-
mento amplo para limitado.

Outra mudança é a insti-
tuição de gratificação a ser pa-
ga ao procurador do Estado, 
lotado no gabinete da presi-
dência do TJMG e que for co-

nários: a) secretário especial 
do presidente para secretário 
especial da presidência e das 
comissões permanentes; b) 
assessor técnico II para ge-
rente; c) assessor técnico II 
para gerente de cartório.

No caso dos cargos de as-
sessor de comunicação institu-
cional e coordenador de servi-
ço, foi mantida a sua denomi-
nação, alterando-se a forma 
de recrutamento, de limitada 
para ampla.

O substitutivo aprova-
do pela manhã foi fruto de 
modificações encaminhadas 
pelo próprio Tribunal de Jus-
tiça, durante a tramitação 
em 1º turno. O novo texto 
acrescenta novas alterações 
na estrutura organizacional 
da instituição. Em síntese, 
promove a transformação de 
outros cargos em comissão 
já existentes, além daqueles 
já previstos no texto original, 
mantendo o mesmo padrão 
remuneratório, mas mudan-
do a nomenclatura e a forma 
de recrutamento.

Foi aprovado, na Reunião 
Extraordinária de Plenário 
da manhã de ontem, em 1º 
turno, o Projeto de Lei (PL) 
4.909/18, do Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais (TJMG), 
que altera a distribuição de 
cargos em comissão na se-
cretaria do órgão. À tarde, na 
Reunião Ordinária, a propo-
sição recebeu sugestões de 
alteração do próprio tribunal, 
encaminhadas na forma de 
proposta de emenda. 

Na votação em Plenário, o 
PL 4.909/18 passou na forma 
do substitutivo nº 1, da Comis-
são de Administração Pública. 
O projeto tem como objetivo 
atualizar as estruturas organi-
zacionais da Presidência, da 
Primeira Vice-Presidência e 
da Superintendência Adminis-
trativa do TJMG, de forma a 
assegurar um melhor desem-
penho de suas atividades. 

O texto original altera 
a denominação dos seguin-
tes cargos, preservando-se a 
forma de recrutamento e o 
padrão de vencimento origi-
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Arpilleras: bordando a resistência
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.909/18

turno
Reunião Extraordinária (18 horas)

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – População em situação de rua, com 

Luana Lima, Cecília Silva e Alex Teixeira 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (5/6) – Debate ações de 

inteligência e prevenção a explosões, roubos, sequestros e 
arrombamentos em agências de cooperativas de crédito

 5h Palestra – Capital humano no setor público, com Alexandre 
Bossi Queiroz 

 6h30 Memória e Poder – Jurista Hélio Bicudo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas – Araxá 
 9h45 Assembleia ao Vivo 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h Tribuna Livre (inédito) – Endividamento do Estado 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 8h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Publicidade infantil 

(19/6) – Discussão sobre protocolo de cateterismo intermitente 
limpo 

 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)
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Você terá acesso a informações qualificadas,  
produzidas pela TV Assembleia: análises, estudos,  
pesquisas, entrevistas e matérias especiais.  
E tudo isso com uma abordagem diferente,  
que respeita a diversidade e a pluralidade. 

Basta adicionar o número (31) 99936-3669 à  
sua lista de contatos e enviar a mensagem “SIM”. 


