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Enfrentamento da crise impõe desafios
à ALMG e pauta trabalho parlamentar

Sarah Torres

Em dezembro de 2017, deputados aprovaram projeto sobre renegociação da dívida com a União

veio em 2017, com a aprova-
ção do projeto do governa-
dor que autorizou o Estado a 
renegociar sua dívida com a 
União. Ainda em 2017, os par-
lamentares mineiros aprova-
ram o Plano de Regularização 
de Créditos Tributários, co-
nhecido como o Refis mineiro, 
instituído pela Lei 22.549.

No fim do ano passado, 
o Plenário aprovou o projeto 
que deu origem à Lei 22.914, 
de 2018, que disciplinou a 
cessão de direitos creditórios 
e tornou possível o recebi-
mento antecipado de recur-
sos pelo Estado. 

A fim de garantir que o 
Estado pudesse cumprir suas 
obrigações legais, a Assem-
bleia também aprovou, em 
2018, a autorização para que 
o Estado contraísse emprésti-
mo para pagar precatórios. 
Continua na página 2

bleia com vistas ao enfren-
tamento da crise, estão a 
reforma administrativa, ain-
da em 2015, com extinção e 
reestruturação de órgãos e 
de cargos. Também no início 
da legislatura, a Assembleia 
aprovou a permissão para que 
o governo utilizasse parte dos 
depósitos judiciais, por meio 
da Lei 21.720, de 2015. A me-
dida viabilizou uma receita de 
R$ 4,8 bilhões.

Com o Decreto 47.101, 
de 2016, o governador Fer-
nando Pimentel declarou si  - 
tuação de calamidade finan-
ceira em Minas. A ratificação 
da medida pela ALMG per-
mitiu a suspensão de condi-
cionantes legais, tais como 
a contagem dos prazos pa-
ra adequação das despesas 
de pessoal e dos limites de 
 endividamento. 

Outro importante alívio 

gada pelo governo federal 
em 1996. A norma federal 
isentou as exportações de 
commodities do pagamento 
do ICMS, comprometendo a 
principal fonte de recursos de 
diversos estados, em especial 
os exportadores de minério, 
como Minas Gerais.

O tamanho do problema 
foi explicitado em 2017, quan-
do a ALMG criou a Comissão 
Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União. 
Sua conclusão foi que o pre-
juízo causado ao Estado che-
ga a R$ 135 bilhões, muito 
mais que os R$ 87 bilhões de-
vidos por Minas à União. Em 
seu relatório final, a comissão 
propôs que essa diferença 
fosse investida pelo governo 
federal em obras de infraes-
trutura no Estado.
Reestruturação – Entre as 
normas aprovadas na Assem-

Em 31 de janeiro de 2019, 
a Assembleia Legislativa vai 
concluir a 18ª Legislatura, ini-
ciada em 1º de fevereiro de 
2015. Nesses quatro anos, a 
crise econômica impôs desa-
fios constantes, pautando as 
principais iniciativas do Parla-
mento mineiro. 

A contribuição da ALMG 
se deu em duas frentes. O 
Poder Legislativo cortou gas-
tos, a fim de evitar que seu 
orçamento crescesse acima 
da inflação. Ao mesmo tem-
po, assumiu o compromisso 
institucional de contribuir pa-
ra o enfrentamento do déficit 
fiscal do Estado.

“Diante da crise econô-
mica dos últimos anos, a 
Assembleia não se limitou a 
apenas fazer o seu dever de 
casa, com a racionalização 
de suas despesas. Ao longo 
desta legislatura, o Poder 
Legislativo contribuiu efetiva-
mente para o enfrentamento 
do déficit fiscal, por meio da 
promoção do debate sobre o 
tema e da aprovação de pro-
jetos que tinham como prin-
cipal objetivo trazer alívio pa-
ra as contas públicas”, afirma 
o presidente da ALMG, depu-
tado Adalclever Lopes (MDB).

Uma terceira frente de 
batalha contra a crise foi a 
campanha pela correção de 
uma injustiça histórica: os 
prejuízos causados ao Esta-
do pela Lei Kandir, promul-

O Assembleia Informa volta a circular em 1º/2/19, data da posse dos deputados da 19ª Legislatura.
Acompanhe também o noticiário sobre o Poder Legislativo no Portal da Assembleia (almg.gov.br).
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BALANÇO – 18ª LEGISLATURA

Emendas impositivas e piso da educação 
refletem interlocução entre os Poderes

Ricardo Barbosa

Professores acompanharam negociações da PEC 49

permitiu a votação do orça-
mento de 2019 (leia abaixo e 
na página ao lado).

Exemplo disso foi a retirada 
de pauta do projeto que cria 
o Fundo Extraordinário, o que 

percentual destinada à saú-
de. A PEC foi transformada na 
Emenda Constitucional 96. 

Na área de educação, a 
interlocução entre o Parla-
mento e o governo do Esta-
do levou à aprovação da PEC 
49/18, de autoria coletiva de 
73 parlamentares. A propos-
ta foi transformada na Emen-
da Constitucional 97, que 
explicitou no Texto Constitu-
cional a obrigatoriedade de 
pagamento do piso nacional 
do magistério aos servidores 
da educação. 

Nem mesmo a polariza-
ção política decorrente das 
eleições de 2018 impediu 
a continuidade do diálogo. 

Continuação da capa
As atividades do Plenário e das 
comissões, apreciando propo-
sições e discutindo temas de 
interesse da população minei-
ra, só foram possíveis graças 
à interlocução democrática 
entre deputados e sociedade 
e à harmonia entre Poderes e 
instituições públicas.

Nesse sentido, foi apro-
vada, em 2018, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
34/15, que torna obrigatória a 
execução das emendas indivi-
duais dos deputados ao orça-
mento do Estado, até o limite 
de 1% da receita corrente 
líquida realizada no exercício 
anterior, sendo metade desse 

Mais participação e transparência

Cidadão pode acompanhar o parlamento pela internet

Willian Dias

tado, por meio do qual o 
cidadão pode receber por 
e-mail informações sobre a 
atuação do parlamentar de 
seu interesse.

Em abril de 2018, foi lan-
çada a ferramenta Reuniões 
Interativas, que permite a par-
ticipação remota em audiên-
cias e debates. 

Em julho de 2018, come-
çou a funcionar a versão para 
celular da ferramenta Dê Sua 
Opinião sobre Projetos de 
Lei, o que permite ao cidadão 
compartilhar seu pensamen-
to pelas redes sociais.

ampliar a participação do ci-
dadão e a transparência. Em 
abril de 2017, foi lançado o 
Portal Mobile, em formato pa-
ra smartphones e tablets, com 
o conteúdo das seções mais 
acessadas do Portal da Assem-
bleia (almg.gov.br). 

Em outubro do mesmo 
ano, as transmissões ao vivo 
das reuniões de comissões e 
a íntegra das gravações pas-
saram a estar disponíveis no 
Portal, nas versões para com-
putador e celular. 

Outra novidade foi o bo-
letim Acompanhe seu Depu-

vestimento estratégico em tec-
nologias de comunicação, para  

A Assembleia realizou, ao lon- 
go da 18ª Legislatura, um in-

Acordo de líderes marca encerramento
tos, Bonifácio Mourão não foi 
reeleito. Ele agradeceu cole-
gas e servidores e encerrou 
os trabalhos com discurso 
em homenagem à própria 
Assembleia, “tantas vezes 
criticada, às vezes com ra-
zão, mas muitas vezes sem 
razão”. Com essas palavras, 
ele lamentou o fato de que 
as boas coisas realizadas pelo 
Poder Legislativo não tenham 
a atenção merecida.

O acordo permitiu a vo-
tação do orçamento. Em se-
guida, o 2º-vice-presidente, 
deputado Dalmo Ribeiro Sil-
va (PSDB), abriu a Reunião 
Solene de encerramento da 
4ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura. O encerramento 
ficou a cargo do deputado 
Bonifácio Mourão (PSDB), 
numa homenagem feita pelo 
2º-vice-presidente ao colega.

Veterano de seis manda-

putado Gustavo Valadares 
(PSDB), do Bloco Compromis-
so com Minas Gerais, depu-
tado Agostinho Patrus Filho 
(PV), e da Maioria, deputado 
Tadeu Martins Leite (MDB), 
elogiaram a postura do líder 
do Bloco Minas Melhor, depu-
tado André Quintão (PT), em 
concordar com a retirada do 
projeto. Quintão lamentou a 
retirada, mas reconheceu que 
era a vontade da maioria. 

O encerramento dos traba-
lhos do Plenário em 2018 
ocorreu ontem, após um acor-
do de líderes que decidiu pela 
retirada de pauta do Projeto 
de Lei 5.456/18, do governa-
dor Fernando Pimentel, que 
cria o Fundo Extraordinário 
de Minas Gerais (Femeg). Um 
impasse em torno do projeto 
vinha impedindo votações 
desde o dia 13 de dezembro.

Os líderes da Minoria, de-
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Assembleia aprova orçamento para 2019,
com previsão de déficit de R$ 11 bilhões

Luiz Santana

Projeto do orçamento aprovado ontem, em Plenário, tem número recorde de emendas parlamentares

A título de comparação, 
o projeto do orçamento de 
2018 foi aprovado no fim do 
ano passado com 388 emen-
das, menos de um quarto do 
total deste ano.

seja viável, as emendas torna-
ram-se muito mais detalhadas 
e específicas, aumentando 
também em número. É uma 
tendência que deverá conti-
nuar nos próximos anos.

é a Emenda à Constituição 96, 
de 2018, que introduziu a figu-
ra das emendas parlamentares 
impositivas, ou seja, tornou 
obrigatória sua execução pelo 
Poder Executivo. Para que isso 

Foi aprovado em turno único, 
na Reunião Ordinária de Plená-
rio de ontem, o Projeto de Lei 
(PL) 5.406/18, do governador 
Fernando Pimentel, que con-
tém o orçamento do Estado 
para 2019. A proposição rece-
beu, neste ano, um número re-
corde de emendas parlamen-
tares. Foram aprovadas junta-
mente com o texto principal 
1.621 emendas, já excluídas 
aquelas 83 que foram rejeita-
das e as 34 que foram retiradas 
pelos próprios autores. 

O PL 5.406/18 prevê um 
crescimento de 41,54% do 
déficit orçamentário do Esta-
do em 2019, em relação ao 
ano atual. A estimativa é de 
uma receita de R$ 100,33 bi-
lhões e uma despesa total de 
R$ 111,77 bilhões, resultando 
em déficit fiscal de R$ 11,44 
bilhões. Estão previstos, para 
o ano que vem, aumento de 
7,91% para as receitas e de 
10,60% para as despesas.

A explicação para o núme-
ro elevado de acréscimos ao 
texto principal do orçamento 

Baixo crescimento afeta as receitas
principais áreas do governo, 
as despesas com educação no 
orçamento são de R$ 12,04 
bilhões, as despesas com saú-
de somam R$ 11,93 bilhões e 
os gastos com segurança são 
de R$ 17,36 bilhões.

Os investimentos estão 
fixados em R$ 3,341 bilhões 
e representam 50,4% das 
despesas de capital. São des-
tinados, basicamente, aos 
setores de transporte, saúde, 
educação e aos outros Pode-
res. Já a amortização da dívi-
da está orçada em R$ 3,3 bi-
lhões e representa 49,6% das 
despesas de capital.

O projeto também traz 
o orçamento de investimen-
to das empresas controladas 
pelo Estado. Os recursos da 
Cemig e da Copasa represen-
tam 95,01% do total desse 
orçamento, que está estima-
do em R$ 5 bilhões.

de 60%. A despesa com pes-
soal mais os encargos sociais 
(a previdência, por exemplo) 
chega a R$ 55,21 bilhões.

Os limites para as des-
pesas com pessoal são esta-
belecidos em relação à RCL, 
que corresponde ao valor 
da receita corrente menos 
as transferências constitu-
cionais e a contribuição para 
o plano de previdência do 
servidor, entre outras de-
duções. A receita corrente 
líquida prevista para 2019 é 
de R$ 61,31 bilhões.

As despesas de capital 
(como pagamento da dívida 
e investimentos) somam R$ 
6,7 bilhões, enquanto a re-
serva de contingência (recur-
so para abertura de créditos 
adicionais ou eventos fiscais 
imprevistos, por exemplo) é 
de R$ 848 milhões.

No que diz respeito às 

ou seja, o montante que po-
de ser alocado entre órgãos 
do Estado, estão orçadas em 
R$ 18,3 bilhões.

A arrecadação do Impos-
to sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
está estimada em R$ 49,2 bi-
lhões, representando 75,8% 
da receita tributária.

No total das despesas 
(R$ 111,77 bilhões), a maior 
parte é de despesas corren-
tes (ligadas à manutenção do 
Estado, como pagamento de 
pessoal, de energia e água), 
fixadas em R$ 104,2 bilhões. 

A despesa total com 
pessoal prevista na proposta 
orçamentária é de R$ 37,27 
bilhões, o que representa 
60,78% da Receita Corrente 
Líquida (RCL) para o exercício, 
ultrapassando o limite esta-
belecido pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF), que é 

A mensagem por meio da 
qual o governador Fernando 
Pimentel encaminhou o pro-
jeto do orçamento salienta 
que o déficit previsto se deve 
ao baixo crescimento das re-
ceitas estaduais e ao alto va-
lor das despesas obrigatórias 
e de atendimento às deman-
das sociais. 

A principal receita con-
tinua sendo a tributária (im-
postos e taxas), que totaliza 
R$ 64,85 bilhões, ou 64,6% 
do total. 

Do total da receita fiscal 
prevista, as receitas corren-
tes (como arrecadação de 
tributos e taxas) somam R$ 
88,9 bilhões, as receitas de 
capital, como operações de 
crédito (empréstimos contra-
ídos com bancos ou vendas 
de bens, por exemplo), repre-
sentam R$ 2,5 bilhões, e as 
receitas intraorçamentárias, 

PLENÁRIO
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Das 8 às 18 horas
• Exposição Cemig nas comunidades (Galeria de Arte) – trabalhos do fotó-

grafo Euler Júnior sobre a chegada da energia elétrica em comunidades 
de Belo Horizonte e Uberlândia
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TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação)
 1h Panorama (reprise) – Cervejas artesanais em Minas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária das Mulheres (18/6/2018) – 

debate sobre a luta antimanicomial sob a ótima do movimento 
feminista

 4h30 Palestra – Federalismo, municípios e políticas públicas, com 
Bruno Lazzarotti Diniz Costa

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Cervejas artesanais em Minas
 9h Comissão de Administração Pública (22/11/2018) – debate 

projeto do governador que cria Fundo Extraordinário
 12h Memória e Poder – escritor Benito Barreto
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Direitos Humanos (22/11/2018) – debate a 

retirada de famílias da Ocupação Ariadnópolis 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Joice Coutinho, Berno Augusto e 

Quarteto Rondeau
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento: Regiões 

Sul e Sudoeste
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Contrato de imóveis
 23h30 Zás (inédito) – Show Rebento, com Samy Erick

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

Cantata de Natal
Confira a reprise da 12º edição da Cantata de Natal da Assembleia. O evento, que emocionou o 
público de idosos, jovens e crianças, reuniu 23 corais e cerca de 300 vozes. Além dos coralistas, 
todos voluntários, a Cantata teve as participações da Orquestra de Câmara Opus, do cravis-
ta Antonio Carlos de Magalhães, do tenor Júlio César de Mendonça e da soprano Emanuelle 
Cardoso. A diversidade marcou o repertório com 13 canções, entre músicas clássicas eruditas, 
canções de Natal populares e outras de origens diversas. Hallelujah, de Leonard Cohen, que já 
teve versões gravadas por alguns cantores brasileiros, foi uma das mais apreciadas pelo públi-
co. Sexta, à meia-noite. Sábado, às 22h30. Domingo (23), às 11h25 e às 20 horas.

Zás
O guitarrista, violonista, compositor e produtor Samy Erick apresenta canções do seu primeiro 
disco solo, Rebento. O show tem músicas no estilo instrumental brasileiro. Samy é formado 
em Música pela UFMG. Em 2014, foi um dos vencedores do prêmio instrumental do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). O álbum Rebento, lançado em 2017, foi ganhador 
da edição 2018 do Prêmio Marco Antônio Araújo do BDMG Cultural, na categoria Melhor Disco 
Instrumental de Minas Gerais. A apresentação de Samy Erick encerrou a programação do Zás 
deste ano. Sexta, às 23h30. Sábado, às 19h30, e domingo, às 8h30 e à meia-noite.

Sala de Imprensa
No estúdio, uma análise sobre a forma pela qual a abordagem dos veículos de comunicação em 
relação a determinado tema pode ou não comprometer a percepção das pessoas sobre a reali-
dade, a vida em sociedade e a segurança pública. O Sala de Imprensa fala ainda da repercussão, 
na imprensa, do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do avanço dos discursos de 
ódio e das notícias falsas. Participam das discussões Andréa Roseno, assistente social, educa-
dora e membro do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, e Ludmila Pizarro, repórter do 
jornal O Tempo e da rádio Super Notícias. Sábado, às 17h30. Domingo, às 18 horas.


