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PL altera Lei de Diretrizes Orçamentárias
Outros três projetos do Execu-
tivo recebidos na mesma reu-
nião dispõem sobre questões 
orçamentárias ou financeiras.

O PL 5.404/18 tem o ob-
jetivo de revisar a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2019. Segundo o 
governador, a proposta ajus-
ta aspectos formais de estru-
tura do orçamento, acrescen-
ta conteúdo ao anexo sobre 
riscos fiscais e adapta a legis-
lação às regras impostas pela 
Emenda à Constituição 96, de 
2018, que trata das emendas 
parlamentares impositivas.

De acordo com as no-
vas regras, as emendas par-

lamentares individuais apre-
sentadas ao orçamento se-
rão aprovadas e executadas 
conforme percentual da re-
ceita corrente líquida pre-
vista no projeto do Execu-
tivo. O limite para compro-
metimento das receitas se-
rá escalonado: 0,7% para 
2019, 0,8% para 2020, 0,9% 
para 2021 e 1% a partir de 
2022. Metade desses valo-
res serão destinados a ações 
e serviços de saúde.

Conforme explica o se-
cretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Helvé-
cio Magalhães, as alterações 
promovidas pela proposição 

também explicitam e conso-
lidam as ações judiciais que 
trazem risco financeiro para 
o Estado em 2019.
Pensionistas – O PL 5.408/18 
modifica a Lei 21.527, de 
2014, para adequá-la à Lei 
22.257, de 2016. Essa nor-
ma repassou à Secretaria de 
Estado da Fazenda a compe-
tência para promover a su-
pervisão técnica, a fiscaliza-
ção, a execução e o controle 
das atividades de pagamen-
to de pessoal civil e militar 
do Executivo.

A lei anterior, que será 
alterada, determina que os 
procedimentos para imple-

mentação dos pagamentos 
são atribuição da Secretaria 
de Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag). De acor-
do com a mensagem do go-
verno, a providência é neces-
sária para a efetivação dos 
pagamentos aos assistidos e 
pensionistas do Plano de Pre-
vidência Complementar Mi-
nasCaixa RP-2.

Por fim, o PL 5.392/18 
autoriza a abertura de crédito 
suplementar em favor da De-
fensoria Pública do Estado até 
o valor de R$ 46.822,60, para 
atender a despesas correntes. 
Leia mais sobre o Plenário na 
página 2

Plenário recebe proposta de orçamento com 
estimativa de déficit de R$11,4 bi em 2019
Na Reunião Ordinária de on-
tem, foram recebidas em Ple-
nário mensagens do governa-
dor Fernando Pimentel que 
encaminham os projetos de 
lei do Executivo que tratam 
do orçamento do Estado pa-
ra 2019 e da revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019.

O PL 5.406/18, que traz 
o orçamento, estima a re-
ceita do Estado, para 2019, 
em R$ 100,3 bilhões, para 
uma despesa de R$ 111,7 bi-
lhões. Ou seja, o déficit pre-
visto para o ano que vem é 
de R$ 11,4 bilhões.

A principal receita conti-
nua sendo a tributária (impos-
tos e taxas), que totaliza quase 
R$ 65 bilhões. Entre as despe-
sas, o destaque é para o paga-
mento de pessoal e encargos 
sociais, que demandará um 
pouco mais de R$ 50 bilhões. 

O governador atribui o 
déficit ao crescimento insufi-
ciente das receitas e às carac-
terística das despesas, quase 
todas de caráter obrigatório 
ou de atendimento a deman-

das sociais às quais o governo 
teria o dever de acolher. 
PPAG – O PL 5.405/18, por 
sua vez, contém a revisão 
do PPAG 2016-2019 para o 
exercício do ano que vem. O 
PPAG, que deve ser compatí-
vel com o orçamento, detalha 

os programas e ações do go-
verno, permitindo o acompa-
nhamento de sua execução. 

O governador destaca a 
adequação desses programas 
à disponibilidade de recursos 
e às mudanças conjunturais e 
institucionais.  

O processo de revisão foi 
norteado por um conjunto 
de atributos, entre os quais 
os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), 
que são critérios de planeja-
mento definidos desde o iní-
cio do governo.

Com o recebimento em Plenário, projetos iniciam sua tramitação, sendo distribuídos às comissões parlamentares 

Guilherme Dardanhan
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Proposição prevê transformação de  
cargos no Tribunal de Justiça Militar

Continuação da capa
O Plenário da Assembleia tam-
bém recebeu na Reunião Or-
dinária de ontem o Projeto de 
Lei (PL) 5.389/18, de autoria 
do Tribunal de Justiça Militar, 
que transforma cargos na se-
cretaria do próprio órgão.

A proposição extingue, de-
vido a vacância, um cargo de as-
sistente técnico, de recrutamen-
to amplo, e cria, na mesma ca-
tegoria, um cargo de assistente 
técnico, só que de recrutamento 
limitado. Esse cargo poderá ser 
extinto se ficar novamente vago.

Também são extinguidos 
12 cargos de assistente judi-
ciário, de recrutamento amplo, 
pelo mesmo motivo de vacân-
cia, substituídos por oito cargos 
efetivos da carreira de oficial ju-
diciário e quatro cargos efetivos 
da carreira de técnico judiciário.

Também por vacância, 
deixam de existir seis cargos 
de técnico de apoio judicial de 
entrância especial, ao mesmo 
tempo que são criados seis 
cargos de gerente de secreta-
ria, de recrutamento limita-

do. O provimento desses seis 
cargos será restrito aos servi-
dores efetivos habilitados em 
curso superior de Direito.

Por fim, o projeto cria mais 
seis cargos efetivos de oficial 
judiciário na Secretaria de Juí-
zo Militar e especifica que as 

despesas resultantes das alte-
rações propostas correrão por 
conta das dotações orçamen-
tárias próprias do TJM.

PLENÁRIO

Guilherme Dardanhan

Ao todo, foram recebidos sete projetos de lei na Reunião Ordinária de ontem

Efetivo pode ser redistribuído na PM
Outra proposição recebida 
em Plenário, o PL 5.407/18, 
de autoria do governador 
Fernando Pimentel, altera a 
Lei 22.415, de 2016, a qual 
fixa os efetivos da Polícia Mi-
litar (PMMG) e do Corpo de 
Bombeiro Militar de Minas 
Gerais (CBMMG) para o pe-
ríodo de 2017 a 2019.

O objetivo é readequar a 
distribuição dos cargos efeti-
vos da Polícia Militar para 2018 
e 2019, mantendo-se, no en-
tanto, o quantitativo de 51.669 
militares na corporação.

As mudanças propostas 
não acarretarão aumento de 
custos, conforme manifesta-
ção da própria PMMG. Isso 
porque, como destaca o go-
vernador em mensagem que 
acompanha o projeto, ele foi 
elaborado de forma a man-
ter o custo total ou reduzi-lo, 

observando-se o limite pru-
dencial com gasto de pessoal 
fixado pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Dessa forma, o efetivo 
passará a ser distribuído da 
seguinte forma: 2.461 oficiais, 
993 oficiais complementares, 
744 oficiais de saúde, 68 ofi-
ciais especialistas, 3 oficiais ca-
pelães, 45.200 praças e 2.200 
praças especialistas. 
Veto – Ainda na Reunião Or-
dinária, foi recebido o veto 
total do governador à Pro-
posição de Lei 24.031/18. 
A matéria, oriunda do PL 
4.641/17, do ex-deputado 
Durval Ângelo (PT), dá a de-
nominação de Guimarães 
Rosa à ponte sobre o Rio São 
Francisco que liga os municí-
pios de São Francisco e Pintó-
polis, no Norte de Minas. 

O veto do governador 

se deve ao fato de a referida 
ponte ainda não existir. “A ma-
terialização desse próprio pú-
blico está condicionada à con-
clusão do processo licitatório 
para contratação de empresa 
apta à construção da ponte”, 
explica Fernando Pimentel.
Comissões – Antes do encer-
ramento da reunião, foram 
comunicadas as composições 
de comissões especiais que 
vão analisar indicações en-
caminhadas pelo governador 
de gestores designados para 
órgãos do Estado, assim co-
mo renúncias e indicações 
para outras comissões.

As indicações são para o 
comando do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Mili-
tares do Estado de Minas Ge-
rais (IPSM), da Agência Regu-
ladora de Serviços de Abas-
tecimento de Água e de Es-

gotamento Sanitário do Es-
tado (Arsae), da Fundação 
Estadual de Meio Ambien-
te (Feam), da Fundação Eze-
quiel Dias (Funed), do Institu-
to Estadual de Florestas (IEF) 
e para compor o Conselho Es-
tadual de Educação. 

Os deputados André Quin-
tão (PT) e Nozinho (PDT) re-
nunciaram às vagas de efetivos 
na Comissão do Trabalho. A de-
putada Rosângela Reis (Pode) 
abriu mão de sua vaga na Co-
missão de Cultura, assim co-
mo a deputada Geisa Teixeira 
(PT) deixou a Comissão de As-
suntos Municipais.

Nozinho foi indicado pa-
ra ser efetivo na Comissão 
dos Direitos da Mulher, ten-
do como suplente Ione Pi-
nheiro (DEM). André Quintão 
será efetivo na Comissão de 
Constituição e Justiça.
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Compra de carros adaptados pauta discussão
Alterações nas regras que tra-
tam da redução do ICMS para 
compra de carro por pessoas 
com deficiência serão tema de 
audiência pública na Assem-
bleia. Antes, o benefício era 
concedido a cada dois anos, 
mas o Convênio 50/18, do 
Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), ao qual 
o Estado aderiu, ampliou esse 
prazo para quatro anos.
Ontem, a Comissão de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência aprovou re-
querimento do deputado 
Isauro Calais (MDB) para dis-
cutir a questão. A mesma 

solicitação havia sido apro-
vada anteriormente, a pedi-
do do deputado Duarte Be-
chir (PSD), que sinalizou, en-
tão, uma autoria conjunta do 
requerimento.
Duarte Bechir quer que 
o governo edite um no-
vo decreto, retornando a 

periodicidade do benefí-
cio para dois anos. O parla-
mentar argumentou que o 
desconto de 30% concedido 
nesses casos não traz gran-
de impacto financeiro para o 
governo. “Prejuízo é não in-
vestir na qualidade de vida 
dessas pessoas”, disse. 

COMISSÕES

ORADORES

Eleições 
O deputado Arlen Santiago 
(PTB) agradeceu os mais de 
82 mil votos que recebeu nas 
eleições. Para ele, não hou-
ve surpresas nas escolhas da 
população mineira. “Depois 
de atrasar e parcelar salá-
rios, o atual governador não 
poderia mesmo esperar ser 
eleito. Pimentel foi o único 
gestor que não realizou asfal-

tamento em qualquer estra-
da das regiões Norte ou No-
roeste do Estado”, afirmou. 
De acordo com o deputado, 
a derrota da ex-presidente 
Dilma Rousseff reflete a sua 
falta de atuação em Minas. 
Arlen Santiago falou também 
sobre a situação da saúde 
pública, ao criticar os valores 
pagos pelo SUS aos médicos 
e aos hospitais. Segundo ele, 

a falta de reajustes dos pro-
cedimentos tem precarizado 
as condições de atendimento 
aos usuários do sistema. Por 
último, o parlamentar lem-
brou a realização de obras 
em cidades como Salinas, no 
Norte de Minas, com recur-
sos de emendas parlamen-
tares no âmbito federal, de 
deputados como Toninho Pi-
nheiro (PP-MG).

Eleições II
O trabalho realizado pelas 
comissões da Assembleia 
foi destacado pelo deputa-
do João Leite (PSDB) em seu 
pronunciamento. Ele falou 
sobre sua atuação em prol da 
recuperação e da ampliação 
do transporte ferroviário, da 
defesa do consumidor e da 
segurança pública. O deputa-
do disse que se sentiu honra-

do pelo reconhecimento ob-
tido, que resultou na sua ree-
leição. João Leite fez também 
um alerta sobre a próxima 
legislatura. Para ele, será di-
fícil pactuar consensos, uma 
vez que haverá 28 partidos 
representados na ALMG. O 
parlamentar ainda questio-
nou propostas do candidato 
do Partido Novo ao governo 
estadual, Romeu Zema, como 

tributar doações a igrejas, 
“fatiar a Cemig” e contratar 
servidores por contrato ex-
clusivamente celetista, medi-
das consideradas por ele in-
constitucionais. “Esse senhor 
quer ingressar no governo 
rasgando a Constituição”, de-
clarou João Leite. Em aparte, 
Leandro Genaro (PSD) agra-
deceu aos seus eleitores por 
mais um mandato.

Eleições III
O deputado Carlos  Henri-
que (PRB) agradeceu a Deus 
por ter sido eleito para seu 
terceiro mandato no Parla-
mento mineiro. “Defenderei 
os valores da família e pre-
tendo auxiliar na constru-
ção de soluções para os dra-
mas sociais vivenciados em 
Minas”, afirmou. Ele tam-
bém manifestou sua grati-

dão aos amigos e amigas 
da Igreja Universal do Rei-
no de Deus e aos eleitores 
de cidades em que obteve 
sua votação mais expressi-
va, como as do Vale do Mu-
curi. O parlamentar ainda 
teceu considerações sobre 
o segundo turno das elei-
ções. “Manifesto meu apoio 
a Jair Bolsonaro e o farei 
com muita honra”, ressal-

tou. Para ele, é preciso dei-
xar de lado velhas práticas, 
abrindo espaço para outras 
formas do exercício políti-
co. De acordo com Carlos 
Henrique, o próximo gover-
nador deverá manter com a 
Assembleia de Minas uma 
relação construtiva e de diá-
logo. “Caso contrário, o Es-
tado ficará ainda mais fragi-
lizado”, destacou.

 Eleições IV
O agradecimento aos seus 
eleitores também marcou o 
pronunciamento do deputa-
do Gustavo Valadares  (PSDB). 
“A primeira vitória foi retirar 
o PT do governo do Estado e 
do Senado”, declarou o par-
lamentar. Para ele, a derrota 
dos candidatos do partido 
demonstra que os eleitores 
mineiros legitimaram as crí-

ticas realizadas pelos parla-
mentares do PSDB nos últi-
mos quatro anos na Assem-
bleia Legislativa. Quanto ao 
segundo turno, o deputado 
afirmou que se trata de um 
novo pleito e espera que 
as candidaturas em disputa 
sejam propositivas. Gustavo 
Valadares ainda questionou 
quais seriam, de fato, as 
propostas do candidato Ro-

meu Zema para as diversas 
áreas do Estado. Ele refutou 
a ideia de que haveria uma 
política nova e outra velha; 
para ele, há boas e más 
práticas políticas. “O déficit 
do Estado, para 2019, está 
previsto em R$ 11 bilhões. 
Minas precisa de um gestor 
público de experiência e não 
de jargões de uma suposta 
nova política”, declarou.
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado 
Rogério Correia, que institui a Zona da Mata como Polo Agroecológico e 
de Produção Orgânica 

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o 
PL 2.648/15 (turno único), da deputada Arlete Magalhães, que institui 
o Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização da população sobre 
a doação de sangue 

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa -

receres sobre 20 proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o PLC 
24/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que regulamenta o 
prazo da licença-paternidade a que fazem jus os servidores públicos e os 
militares do Estado 

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do 2º ano do ensino médio da 

Escola Cristã Verbo Vivo, de São Joaquim de Bicas
14h15

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 
e votar proposições da comissão

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo -
sições da comissão 

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições da comissão
15 horas

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Memória e Poder – artista plástica Lêda Gontijo
 1h  Panorama  – Violência nas escolas

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(23/8/2018) – debate a situação das ferrovias na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte

 5h30  Geração  – Capoeira: Cia. Pernas pro ar e Grupo Iuna
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Eleições 2018

 7h  Zás  – Espetáculo Ao seu dispor
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30  Panorama  – Violência nas escolas

 9h Constituição 30 anos – Menelick de Carvalho
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – artista plástica Lêda Gontijo

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – Credibilidade no Jornalismo

 20h05 Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 
Antonio Gameiro e Wladimir Dias

 21h Tribuna livre – Endividamento do Estado
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

* programação sujeita a alterações 
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno 
 único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas ru-
rais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu -
tivo. Discussão em 1º turno


