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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2004

DELIBERAÇÃO DA MESA N° 2.351/2004
Altera o "caput" do art. 20 da Deliberação da Mesa n° 2.331, de 30 de

abril de 2003.
A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso

de suas atribuições, em especial as referidas nos incisos IV e V do art. 79
da Resolução n°5.176, de 6 de novembro de 1997, delibera:

Art. 1° - O "caput" do art. 20 da Deliberação da Mesa n°2.331, de 30 de
abril de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 - A Assembléia Legislativa, mediante requerimento, indenizará o
Deputado por despesas realizadas em razão de atividade inerente ao
exercício do mandato parlamentar no valor de até R$20.000,00 (vinte mil
reais).".

Art. 20 - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1° de outubro de 2004.

Sala de Reuniões da Mesa, em 21 de dezembro de 2004.
Deputado Mauri Torres, Presidente
Deputado Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão, 20-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Melo, 3°-Vice-Presidente
Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário
Deputado George Hilton, 30-Secretário

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.083/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.083/2003, de autoria do Governador do Estado,

que altera a Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por serviços
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extrajudiciais e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com as
Emendas n°s 1 a 17 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° de
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.083/2003
Dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1° - A fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro de que trata o art. 277 da Constituição do Estado, o recolhimento
da Taxa de Fiscalização Judiciária e a forma de compensação prevista no
art. 8° da Lei Federal n° 10.169, de 29 de dezembro de 2000,
concemente aos atos sujeitos à gratuidade estabelecida na legislação
federal, obedecerão às disposições desta lei.

Art. 20 - Os emolumentos são a retribuição pecuniária por atos
praticados pelo Notário e pelo Registrador, no âmbito de suas respectivas
competências, e têm como fato gerador a prática de atos pelo Tabelião
de Notas, Tabelião de Protesto de Títulos, Oficial de Registro de Imóveis,
Oficial de Registro de Títulos e Documentos, Oficial de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Oficial
de Registro de Distribuição.

§ 1° - Os emolumentos e a respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária
fixados nas tabelas constantes no Anexo desta lei serão pagos pelo
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interessado que solicitar o ato, no seu requerimento ou na apresentação
do título.

§ 20 - Na hipótese de contagem ou cotação a menor dos valores
devidos para a prática do ato notarial ou de registro caberá ao
interessado a sua complementação.

§ 3° - Ao Juiz de Paz são devidos emolumentos pela manifestação em
autos de habilitação e diligência para o casamento.	 LI

Art. 30 - A Taxa de Fiscalização Judiciária tem como fato gerador o
exercício do poder de polícia atribuído ao Poder Judiciário pela
Constituição da República, em seu art. 236, § 10, e legalmente exercido
pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito Diretor do Foro.

Art. 40 - E contribuinte dos emolumentos e da Taxa de Fiscalizáção
Judiciária a pessoa natural ou jurídica usuária dos serviços notariais e de
registro.

Art. 50 - E responsável pelo recolhimento da Taxa de Fiscalização
Judiciária, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 121 da Lei
Federal n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, que contém o Código
Tributário Nacional, o Tabelião de Notas, o Tabelião de Protesto de
Títulos, o Oficial de Registro de Imóveis, o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o Oficial
de Registro Civil das Pessoas Naturais ou o Oficial de Registro de
Distribuição que praticar ato notarial ou de registro.

Capítulo II
Dos Emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

Seção 1
Normas Gerais

Art. 6° - Os valores dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização
Judiciária, expressos em moeda corrente do País, são os fixados nas
Tabelas 1 a 8 constantes no Anexo desta lei.

§ 1°— O Tabelião de Notas, o Tabelião de Protesto de Títulos, o Oficial
de Registro de Imóveis, o Oficial de Registro de Títulos e Documentos, o
Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o Oficial de Registro Civil
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das Pessoas Naturais e o Oficial de Registro de Distribuição, para a
prática dos atos de sua competência, cotarão e cobrarão os valores em
conformidade com as Tabelas 1 a 8 constantes no Anexo desta lei.

§ 2° - O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais receberá do
usuário os emolumentos relativos aos atos praticados pelo Juiz de Paz,
obrigando—se a repassar a este a importância correspondente aos
emolumentos, até o primeiro dia útil após o recebimento.

§ 30 - As notas explicativas integram as tabelas, que serão afixadas nas
dependências do serviço notarial ou de registro, em local visível, de fácil
leitura e acesso ao público.

Art. 7° - Os emolumentos fixados nesta lei, observada a natureza
pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro, incluem:

- protocolo, arquivamento, traslado, anotações e comunicações
determinadas por lei, diligências e gestões essenciais à realização do ato
notarial ou de registro;

II - elaboração e preenchimento de certidão, carta, ofício, requerimento,
documento de arrecadação e conferência de cópia ou via desses
documentos;

III - utilização de sistema de computação, microfilmagem, disco ótico e
outros meios de armazenamento e reprodução de dados;

IV - despesas postais e publicações, exceto quando expressamente
ressalvadas nas tabelas.

Art. 80 - O Notário e o Registrador fornecerão recibo circunstanciado
dos emolumentos cobrados e cotarão os respectivos valores à margem
do documento a ser entregue ao interessado.

Parágrafo único - Na cotação, faculta—se o uso de carimbo que indique
os valores expressos nas tabelas constantes no Anexo desta lei.

Art. 9°— Na hipótese de não se realizar o ato notarial ou de registro, os
valores recebidos serão restituídos ao usuário, deduzidas as quantias
relativas às certidões porventura fomecidas.

Art. 10 - Os atos específicos de cada serviço notarial ou de registro,
para cobrança de valores, nos termos das tabelas constantes no Anexo

rÀ



2155

desta lei, são classificados em:
- atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro;

II - atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro e
valores fixos, ou fixados mediante a observância de faixas que
estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o
valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de
registro.

§ 10 - A averbação com conteúdo financeiro será assim considerada
quando implicar majoração do valor do contrato ou da dívida constante no
registro, em virtude da liberação de um crédito suplementar.

§ 2° - As averbações feitas de ofício e as concernentes ao transporte
de ônus da matrícula e aquelas relacionadas ao encerramento de uma
matrícula em virtude da abertura de outra não estão sujeitas a pagamento
de emolumentos.

§ 30 - Para fins de enquadramento nas tabelas, relativamente aos atos
classificados no inciso II do "caput" deste artigo, serão considerados
como parâmetros os seguintes valores, prevalecendo o que for maior,
observado o disposto no § 40 deste artigo:

- preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas
partes;

II - valor do imóvel estabelecido no último lançamento efetuado pelo
Município, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, ou pelo órgão federal competente, para efeito
de cobrança de imposto sobre a propriedade territorial rural;

III - o valor do bem ou direito objeto do ato notarial ou registral utilizado
para fins do recolhimento do imposto sobre transmissão "inter vivos", a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia,
bem como cessão de direitos a sua aquisição, ou do imposto sobre
transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos;.

IV - o resultado da divisão do valor do contrato pelo número de imó''eis,
nos registros de direitos reais de garantia, quando dois ou mais imóveis
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forem dados em garantia, estejam ou não situados na mesma
circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor;

V - o valor do saldo devedor, em registro de contrato de alienação
fiduciária e de reserva de domínio obrigatório para a expedição de
certificado de propriedade;

VI - o valor do sinal, em registro de recibos de sinal de compra e venda;
VII - o valor da soma das doze primeiras parcelas mensais do contrato

ou do total de meses, em contrato de "leasing", quando o prazo for inferior
a doze meses;

VIII - o valor do crédito cedido, em cessão de crédito;
IX - o valor da dívida exeqüenda, em registro de penhora, arresto e

seqüestro;
X - o resultado da divisão do valor da dívida exeqüenda pelo número de

imóveis nos registros de penhora, arresto e seqüestro, quando dois ou
mais imóveis forem objeto de constrição, estejam ou não situados na
mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor, em relação a
cada um dos registros;

XI - o valor do negócio jurídico celebrado no registro de hipotecas ou
alienação fiduciária, relacionados a contratos firmados por meio de
cédulas e notas de crédito industrial, cédulas e notas de crédito
comercial, de crédito rural e de produto rural;

XII - no registro de contrato de locação:
a) o valor da soma dos aluguéis mensais, tratando-se de contrato com

prazo determinado;
b) o valor da soma de doze aluguéis mensais, tratando-se de contrato

com prazo indeterminado;
c) o resultado da multiplicação do índice de reajuste sobre o número de

meses, tratando-se de contrato com cláusula de reajuste.
§ 40 - Para fins do enquadramento a que se refere o § 3 0 deste artigo,

serão considerados ainda os seguintes parâmetros:
- para cálculo dos valores devidos por registro de contrato, título e

documento, cujas quantias venham expressas em moeda estrangeira, far-
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se-á a conversão em moeda nacional, com a utilização do valor de
compra do câmbio oficial do dia em que for apresentado o documento;

II - em contrato de fiança, de caução e de depósito, vinculado a
contrato de abertura de crédito, o registro será cobrado na forma prevista
para averbação, sem conteúdo financeiro;

III - em aditivo de contrato de crédito para substituição de garantia ou
para prorrogação de prazo de pagamento sem liberação de crédito
suplementar, os atos são considerados sem conteúdo financeiro;

IV - a tradução que acompanhar documento em língua estrangeira será
considerada sem conteúdo financeiro;

V - quando contrato ou documento com conteúdo financeiro integrar a
notificação, o registro será feito pelo valor nele expresso;

VI - para registro de contratos de arrendamento, parceria ou qualquer
outro que reúna as mesmas características destes, cujas quantias
venham expressas em percentuais ou em quantidades do produto,
resultantes do negócio jurídico, far-se-á a sua conversão em moeda
nacional, correspondente ao valor daquele conteúdo financeiro, na data
da realização do registro.

§ 50 - Na hipótese em que, por força de lei, deva ser utilizado valor
decorrente de avaliação judicial ou fiscal, o parâmetro para a cobrança
dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária será o valonnela
considerado.

Ad. 11 - As intervenções ou anuências de terceiros, desde que não
impliquem outros atos, não autorizam acréscimos de valores de
emolumentos.

Art. 12 - Nos valores de escritura, procuração ou subestabelecimento,
está compreendido o primeiro traslado.

Art. 13 - Os valores devidos pelo registro de penhora decorrente de
ordem judicial serão pagos, na execução trabalhista, a final, pelos valores
vigentes à época do pagamento.

Art. 14—Os valores devidos pelo registro e pela averbação de cédulas
e notas de crédito rural, de crédito industrial e de crédito comercial, de
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cédulas de produto rural e de crédito imobiliário são os estabelecidos nas
tabelas constantes no Anexo desta lei.

Art. 15 - A cobrança de valores pelos atos relacionados com o Sistema
Financeiro da Habitação deverá ser efetuada observando—se as reduções
estabelecidas em lei federal, ficando a Taxa de Fiscalização Judiciária
reduzida em 50% (cinqüenta por cento).

Art. 16— E vedado ao Notário e ao Registrador:
- cobrar do usuário quantias não previstas nas tabelas constantes no

Anexo desta lei, ainda que sob fundamento de analogia;
II - cobrar do usuário emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária

por atos não previstos nos dispositivos e tabelas constantes no Anexo
desta lei;

III - cobrar do usuário emolumentos por ato retificador ou renovador em
razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro;

IV - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais e de registro,
transcrição de alvará, mandado, guia de recolhimento ou documento de
arrecadação de tributos, certidões em geral e outros documentos, ou
arquivamento de procuração ou de qualquer outro documento necessário
à prática do ato;

V - cobrar qualquer importância a título de despesa com serviço de
despachante;

VI - cobrar acréscimo por serviço de urgência ou de plantão;
VII - cobrar valores maiores que os previstos nas tabelas constantes no

Anexo desta lei;
VIII - conceder desconto remuneratório de emolumentos ou de valores

da Taxa de Fiscalização Judiciária.
Ad. 17 - Cabe ao interessado prover as despesas com condução,

telefonema, fac-símile, telex e as postais, quando expressamente
solicitadas e não previstas no art. 7 0 desta lei.

Parágrafo único - A despesa com publicação de edital pela imprensa
correrá por conta do interessado e deverá ser providenciada pelo serviço
notarial ou de registro competente.
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Art. 18 - Relativamente às unidades autônomas decorrentes de
incorporação imobiliária, o Oficial de Registro de Imóveis deverá observar
as disposições da Lei Federal n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e
alterações posteriores, especialmente no que se refere aos arts. 32 1 62,
63, 64, 65 e 66 da mesma lei.

Seção II
Das Isenções

Art. 19 - Os órgãos da Administração direta do Estado ficam isentos do
pgamento de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária pela
prática de atos notariais e de registro de seu interesse.

Art. 20 - Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização
Judiciária a prática de atos notariais e de registro para cumprimento de
mandado e alvará judicial expedido em favor de beneficiário da justiça
gratuita, amparado pela Lei Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e
representado por Defensor Público Estadual ou advogado dativo
designado nos termos da Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999.

Parágrafo único - A concessão da isenção de que trata o "capuf' fica
condicionada à menção expressa da existência dos pressupostos nele
exigidos no texto do respectivo mandado ou alvará judicial.

Art. 21 - Os declaradamente pobres estão isentos do pagamento de
emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária:

- pela habilitação do casamento e respectivas certidões;
II - pelo registro de emancipação, ausência, interdição e adoção.
Parágrafo único - Os beneficiários deverão firmar declaração e,

tratando—se de analfabeto, a assinatura a rogo será acompanhada de
duas testemunhas, com ciência de que a falsidade da declaração
ensejará a responsabilidade civil e criminal do declarante.

Art. 22 - O fornecimento de Certidão Negativa de Registro, para fins de
usucapião, será gratuito para o pobre no sentido legal.

Seção III
Do Recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária

Art. 23 - O recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária será
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regulamentado por ato normativo conjunto da Secretaria de Estado de
Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça, observadas as
necessidades de controle e fiscalização tributária e judiciária da
Secretaria de Estado de Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça,
respectivamente.

Art. 24 - A falta de pagamento da Taxa de Fiscalização Judiciária ou
seu pagamento a menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa,
calculada sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios,
observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada multa de mora no
valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo—primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de
atraso;

II - havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da taxa, observadas as seguintes
reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de Infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer após o prazo previsto no item "a" e até trinta dias contados do
recebimento do Auto de Infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer após o prazo previsto no item "b" e antes de sua inscrição em
dívida ativa.

§ 1° - Na hipótese prevista no inciso 1, ocorrendo o pagamento
espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando
houver ação fiscal.

§ 20 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
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- de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto no
inciso 1 do "capuf' deste artigo;

II - reduzida em conformidade com o inciso II do caput" deste artigo,
com base na data de pagamento da entrada prévia, em caso de ação
fiscal.

§ 30 - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores
restabelecidos aos seus percentuais máximos.

Seção IV
Da Fiscalização Tributária

Art. 25 - Constatada infração relativa à Taxa de Fiscalização Judiciária,
cabe ao fiscal da Secretaria de Estado da Fazendalavrar auto de infração
para a formalização do crédito tributário, assegurada a ampla defesa,
observada a tramitação e os procedimentos previstos na Lei n° 6.763, de
26 de dezembro de 1975, e na Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de 2000,
naquilo que for aplicável.

Art. 26 - São obrigados a exibir os documentos e os livros relacionados
com os atos notariais e de registro e com a Taxa de Fiscalização
Judiciária, bem como a prestar as informações solicitadas pelo Fisco
Estadual e a não embaraçara ação fiscal:

- os contribuintes, seus procuradores e os despachantes;
li - os notários e os registradores;
III - os servidores e as autoridades públicas.
Parágrafo único - Além da obrigação prevista no "caput" deste artigo, o

Notário e o Registrador remeterão mensalmente, à Secretaria de Estado
de Fazenda, até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente ao da
prática do ato, relatório circunstanciado contendo a quantidade de atos
praticados, por espécie e por situação jurídica com e sem conteúdo
financeiro, indicando o valor dos emolumentos cobrados e o valor da
Taxa de Fiscalização Judiciária recolhida ao Estado, assim como as
informações relativas à utilização, ao estoque e ao controle do selo de
fiscalização de que trata o art. 28 desta lei, por eles comprado, conforme
dispuser o regulamento.
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Art. 27 - Constituem infrações relativas à Taxa de Fiscalização
Judiciária, apuradas de ofício pelo Fisco, conforme dispuser a
regulamento, sem prejuízo de outras medidas administrativas e
disciplinares e de outras sanções previstas em lei, bem como do tributa
devido e seus acréscimos legais:	 -

- a omissão ou a utilização irregular do selo de fiscalização, a
adulteração ou a falsificação dos documentos relativos à Taxa de
Fiscalização Judiciária para propiciar, ainda que a terceiro, vantagem
indevida, sujeitando o infrator ou aquele que contribuir para a prática
desses atos a multa de, no mínimo, R$750,00 (setecentos e cinqüenta
reais) e, no máximo, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

II - a recusa de exibição de documentos e de livros ou de prestação de
informações solicitadas pelo Fisco, relacionados com a Taxa de
Fiscalização Judiciária, bem como o descumprimento do disposto no
parágrafo único do art. 26 desta lei, sujeitando o infrator a multa de até
R$500,00 (quinhentos reais) por documento.

Capítulo III
Da Fiscalização Judiciária

Art. 28 - A fiscalização judiciária relacionada com a prática dos atos
notariais e de registro e o cumprimento, pelo Notário, Registrador e seus
prepostos, das disposições e tabelas constantes no Anexo desta lei será
exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito
Diretor do Foro, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público
ou do interessado.

§ 1° O selo de fiscalização, de uso obrigatório pelos serviços notariais
e de registro, será aposto nos documentos e papéis expedidos ou
submetidos a exame, quando da prática de seus atos.

§ 2° - O selo de fiscalização destina—se a servir como instrumento de
fiscalização da prática dos atos notariais e de registro e proteger os
interesses dos usuários e da Fazenda Pública.

§ 30 - A utilização do selo de fiscalização será disciplinada por ato
normativo conjunto da Secretaria de Estado de Fazenda •:e da
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Corregedoria-Geral de Justiça, que controlará, diretamente ou mediante
contrato, sua confecção, aquisição, armazenagem, transporte e
distribuição.

§ 4° - O selo de fiscalização conterá requisitos de segurança que
impeçam sua falsificação e adulteração, e seu valor de aquisição será
deduzido do montante a recolher a titulo de fiscalização judiciária de seus
atos.

§ 50 - Poderá ser exigida a utilização de selo de série e cor
diferenciadas, ou outro critério de diferenciação, para o ato notarial e de
registro em razão de sua natureza, espécie, valor ou faixa de valores,
bem como do valor ou faixa de valores da respectiva Taxa de
Fiscalização Judiciária.

Art. 29 - Relativamente ao selo de fiscalização, até que seja expedido o
ato normativo conjunto de que trata o § 30 do art. 28 desta lei, continuam
em vigor as normas expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado e pela
Corregedoria-Geral de Justiça.

Art. 30 - Sem prejuízo de outras sanções, o Notário e o Registrador
ficam sujeitos a multa de, no mínimo, R$750,00 (setecentos e cinqüenta
reais) e, no máximo, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nas
seguintes hipóteses:

- não afixar a tabela de valores dos emolumentos relativos a atos de
sua especialidade nas dependências do serviço, em lugar visível e de
fácil leitura e acesso ao público, em conformidade com as tabelas
constantes no Anexo desta lei;

II - deixar de fornecer recibo circunstanciado dos emolumentos
cobrados;

III - desobedecer às vedações que lhe são impostas no art. 16 desta lei.
§ 1°— A multa a que se refere o 'caput" será imposta pelo Corregedor—

Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, mediante
processo administrativo-disciplinar, garantida a ampla defesa.

§ 2° - Na hipótese de recebimento de valor indevido ou em excesso, o
Notário ou Registrador fica obrigado a restituir ao interessado o dobro da
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quantia irregularmente recebida.
§ 30 - Para a gradação da pena de multa prevista neste artigo, serão

considerados, entre outros critérios, os antecedentes disciplinares do
infrator.
§ 40 - A multa prevista neste artigo constituirá receita do Estado,

devendo seu recolhimento e a restituição devida ao interessado ser
efetuados pelo infrator no prazo de cinco dias úteis contados do trânsito
em julgado da decisão.

§ 50 - O não-recolhimento da multa a que se refere o "caput" implicará
sua inscrição como débito na dívida ativa do Estado.

Capítulo IV
Da Compensação dos Atos Gratuitos e da Complementação de Receita

às Serventias Deficitárias
Seção 1

Disposições Gerais
Art. 31 - Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação

ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por
ele praticados, em decorrência de lei, conforme o disposto no art. 8 0 da
Lei Federal n° 10.169, de 29 de dezembro de 2000.

Parágrafo único - A compensação de que trata o "caput" deste artigo
será realizada com recursos provenientes do recolhimento de quantia
equivalente a 5,66% (cinco vírgula sessenta e seis por cento) do valor
dos emolumentos recebidos pelo Notário e pelo Registrador.

Art. 32 - O recolhimento a que se refere o parágrafo único do art. 31
desta lei far-se-á mediante depósito mensal em conta específica, aberta
pelo Sindicato dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais do
Estado de Minas Gerais - RECIVIL - em banco oficial e administrada
pela comissão de que trata o art. 33.

Parágrafo único - A partir do recebimento dos emolumentos, o Notário
ou Registrador se constitui em depositário dos valores devidos à
compensação dos registradores civis das pessoas naturais, até o efetivo
depósito na conta indicada pela comissão gestora a que se refere o art.
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33 desta lei.
Art. 33 - A gestão e os devidos repasses dos recursos serão realizados

por comissão gestora integrada por sete membros efetivos e respectivos
suplentes, assim distribuídos:

- um representante indicado pela Associação dos Serventuários de
Justiça do Estado de Minas Gerais - SEF1JUS -;

II - um representante indicado pelo Sindicato dos Notários e
Registradores de Minas Gerais - SINOREG —;

III - um representante indicado pela Associação dos Notários e
Registradores do Estado de Minas Gerais - ANOREG -;

IV — quatro representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do
Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais —
RECI VIL—;

§ V - Entre os representantes dos registradores civis das pessoas
naturais e os dos notários e registradores, pelo menos a metade será
composta por representantes de serventias com sede no interior do
Estado.

§ 2° - A comissão escolherá, entre seus membros, um coordenador e
um subcoordenador, cujas funções serão definidas em regimento interno
a ser elaborado no prazo de trinta dias de sua instalação.

§ 3° - Os integrantes da comissão serão indicados pelas respectivas
entidades ao RECIVIL para um mandato de dois anos, devendo a
primeira indicação ocorrer no prazo máximo de cinco dias após a sanção
desta lei, e as demais, até trinta dias antes do término dos períodos
bienais.

§ 4° - Não havendo a indicação, pelas entidades sindicais, de todos os
integrantes da comissão, esta poderá ser instalada com um mínimo de
quatro componentes.

Art. 34 — A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à
seguinte ordem de prioridade, havendo disponibilidade de saldo, após a
dedução dos custos operacionais, limitados a 10% (dez por cento) da
arrecadação:
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- compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos
atos gratuitos praticados em decorrência de lei;

II - complementação de receita bruta mínima mensal das serventias
deficitárias, até o limite de R$780,00 (setecentos e oitenta reais) por
serventia.

§ 1° - Os registros de nascimentos e óbitos serão compensados até o
limite máximo de R$30,00 (trinta reais) por ato, os de casamento, até
R$50,00 (cinqüenta reais), e os demais atos, havendo recursos, serão
compensados em valores e segundo critérios definidos pela comissão
gestora.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, compõe a receita bruta das serventias a
soma dos valores recebidos a título de emolumentos, inclusive de atos
praticados por serviços notariais e registrais anexos, se houver, e a
compensação de que trata esta lei.

Art. 35 - A compensação devida aos registradores civis das pessoas
naturais e a complementação da receita bruta mínima serão efetuadas
pela comissão gestora, por rateio do saldo existente ou nos limites
máximos fixados, na mesma proporção dos atos gratuitos praticados, até
o dia 20 do mês subseqüente ao da prática dos atos.

§ 1° - Para os fins deste artigo, serão encaminhados à comissão
gestora, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de referência:

- pelos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, certidão
declarando o número de atos de registro civil gratuitos praticados,
divididos por espécie, segundo modelo a ser fornecido pela comissão;

II - pelos notários e registradores, inclusive os registradores civis das
pessoas naturais, relatório circunstanciado dos atos pagos praticados no
mês com a indicação dos recolhimentos devidos, conforme modelo a ser
fornecido pela comissão.

§ 2° - Os valores referidos nesta lei deverão ser recolhidos pelo Notário
e pelo Registrador até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prática
do ato ou no dia seguinte em que a soma dos valores devidos ultrapassar
a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

rs
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Art. 36 - Considera-se deficitária a serventia cuja receita bruta,
somados os emolumentos recebidos, inclusive os originários de atos de
outros serviços notariais ou registrais anexos, se for o caso, e os valores
recebidos a título de compensação por atos gratuitos, não ultrapassar
R$780,00 (setecentos e oitenta reais) mensais.

Art. 37 - Em caso de superávit dos valores destinados à compensação
dos registradores civis das pessoas naturais e à complementação da
receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias, o excedente será
aplicado segundo critérios definidos pela comissão gestora, com o
objetivo de compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em
decorrência da Lei Federal n° 9.534, de 10 de dezembro de 1997 que
ainda não tenham sido compensados, e ao aprimoramento dos serviços
de registro civil das pessoas naturais.

Art. 38 - A comissão gestora a que se refere o art. 33 desta lei
informará os valores arrecadados e repassados às serventias,
discriminadamente, mediante demonstrativos mensais de resultado a
serem entregues à Secretaria de Estado de Fazenda, preferencialmente
em meio magnético, até o dia 30 do mês subseqüente ao de referência
da prática dos atos.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Fazenda divulgará, com
periodicidade quadrimestral, em sua página oficial na intemet, o
demonstrativo atualizado dos valores arrecadados e repassados às
serventias, o qual conterá:

- a arrecadação discriminada por item de cada uma das tabelas
constantes no Anexo desta lei;

II - os valores repassados pela comissão gestora às serventias,
discriminado por espécie de ato notarial e de registro gratuito.

Art. 39 - As entidades mencionadas no "caput" do art. 33 desta lei farão
publicar no órgão oficial de imprensa dos Poderes do Estado, até o dia 31
de dezembro de cada ano, os valores vigentes para o ano seguinte.

Parágrafo único - Os notários e registradores farão constar nas tabelas
de emolumentos afixadas nas dependências dos serviços notariais e de
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registro os valores fixados por esta lei, indicando sua destinação.
Art. 40 - O disposto neste capítulo não poderá gerar ônus para o

Estado.
Seção II

Da Fiscalização da Compensação dos Atos Sujeitos à Gratuidade
Estabelecida

em Lei Federal
Art. 41 - Pela falta de recolhimento ou pelo recolhimento insuficiente

dos recursos destinados à compensação de que trata este capítulo, ficam
o Notário e o Registrador sujeitos ao pagamento dos valores atualizados,
acrescidos de juros de mora e demais encargos legais.

Parágrafo único - Na hipótese do disposto no "caput", o recolhimento
do débito antes da adoção de qualquer medida administrativa não eximirá
o infrator da responsabilização disciplinar cabível, bem como ensejará a
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n° 8.935, de 18 de
novembro de 1994, inclusive no que se refere à perda da delegação.

Art. 42 - A fiscalização da compensação dos atos sujeitos à gratuidade
estabelecida em lei federal será exercida pela Corregedoria-Geral de
Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público ou do interessado.

Parágrafo único - O membro da comissão gestora ou o titular de
cartório que tiver conhecimento de descumprimento do disposto neste
capítulo deverá informá-lo à Corregedoria-Geral de Justiça.

Art. 43 - Constituem infrações relativas à compensação de que trata o
art. 31 desta lei, apuradas de ofício pela autoridade judiciária, sem
prejuízo das medidas administrativas e a aplicação de outras sanções:

- a falta ou a insuficiência de recolhimento relativo à contribuição para
a compensação da gratuidade, ficando o infrator sujeito a multa de 50%
(cinqüenta por cento) do valor devido;

II - a adulteração ou a falsificação dos documentos relativos à
compensação pela gratuidade, para propiciar, ainda que a terceiro,
vantagem indevida, ficando o infrator ou aquele que tenha contribuído
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para a prática desses atos sujeito a multa de, no mínimo, R$750,00
(setecentos e cinqüenta reais) e, no máximo, R$7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais);

III - a recusa de exibição de documentos, de livros ou de prestação de
informações solicitadas pelas autoridades fiscal ou judiciária,
relacionados com a compensação pela gratuidade, bem como o
descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 42, sujeita o
infrator a multa de até R$500,00 (quinhentos reais) por documento.

Seção III
Disposições Transitórias

Art. 44 - A gestão dos recursos destinados à compensação dos atos
gratuitos do registro civil das pessoas naturais e à complementação da
receita mínima será exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça,
enquanto não for implementado o funcionamento da comissão gestora de
que trata o art. 33 desta lei.

Art. 45 - A Corregedoria-Geral de Justiça informará os valores
arrecadados e repassados às serventias, discriminadamente, mediante
demonstrativos mensais de resultado, a serem disponibilizadõs à
Secretaria de Estado de Fazenda e às entidades representativas dos
notários e registradores e dos oficiais do registro civil das pessoas
naturais, preferencialmente em meio magnético, até o dia 25 do mês
subseqüente ao de referência da prática dos atos.

Capítulo V
Disposições Finais

Art. 46 - Os serviços notariais e de registro manterão,
permanentemente, preposto apto a fornecer ao usuário informações
relativas à cobrança de emolumentos, munido de cópia atualizada desta
lei.

Art. 47 - É vedada a propaganda relativa aos serviços notariais e de
registro e a sua agenciação, ficando o infrator sujeito a penalidades
disciplinares.

Art. 48 - A parte que discordar da contagem, cobrança ou pagamento
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de valores poderá reclamar à Corregedoria-Geral de Justiça ou ao Juiz de
Direito Diretor do Foro.

Art. 49 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de valores, a
manuscrita, a datilografada ou a impressa por sistema de computação.

§ 1° - A folha manuscrita terá no mínimo vinte linhas, e a linha, no
mínimo, quarenta letras.

§ 20 - A folha datilografada terá no mínimo quarenta linhas, e a linha, no
mínimo, cinqüenta letras.

§ 3° - A folha impressa por sistema de computação terá o padrão A4,
fonte tamanho 12, margens superior, inferior, direita e esquerda não
superiores a 3,5cm, contendo, no mínimo, cinqüenta linhas, e a linha, no
mínimo, noventa caracteres.

§ 4° - Quando a folha do documento contiver menor número de linhas
que as fixadas nos § 1° a 3 0 , mas abranger ou encerrar o contexto do
pedido, será cotada como se fosse integral.

§ 5° - E vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie de
desenho que se sobreponha ou atravesse o texto.

§ 60 - Os documentos e papéis expedidos pelos serviços notariais e de
registro serão perfeitamente legíveis.

Art. 50 - Os valores constantes no texto e nas tabelas que integram o
Anexo desta lei serão atualizados anualmente pela variação da Unidade
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -, prevista no art. 224 da Lei
n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, devendo a Corregedoria-Geral de
Justiça publicar as respectivas tabelas sempre que ocorrerem alterações.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização
dos valores far-se-á pela variação do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-DI -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que vier a substituí—Io.

Art. 51 - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua
publicação.

Art. 52 - Ficam revogadas as Leis n°s 12.727, de 30 de dezembro de
1997; 13.314, de 21 de setembro de 1999; 13.438, de 30 de dezembro de
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1999; 14.083, de 6 de dezembro de 2001; 14.576, de 15 de janeiro de
2003; 14.579, de 17 de janeiro de 2003; e o § 6 0 do art. 224 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.

Anexo
(a que se refere o art. 3°da Lei n° .....de .... de .... de

As tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 referentes ao Anexo acima foram
publicadas na edição do "Diário do Legislativo de 22.12.2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.328/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .328/2003, de autoria do Deputado André Quintão,
que acrescenta dispositivos à Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, foi
aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 10
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
ali. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.328/2003
Autoriza a criação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes

Ameaçados de Morte no Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1° - Fica autorizada a criação do Programa de Proteção a Crianças

e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado - PPCAAM -, para a
proteção especial de crianças e adolescentes ameaçados de more ou
em risco de serem vítimas de homicídio, em virtude de envolvimento em
ato inf racional ou por serem vítimas ou testemunhas de crimes ou de atos
delituosos.

Parágrafo único - Poderão ser incluídos entre os beneficiárids do
PPCAAM, em caráter excepcional, jovens com idade entre dezoito e vinte
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e um anos, egressos do cumprimento de medida socioeducativa.
Art. 20 - Na implementação do programa de que trata esta lei, serão

observados os princípios estabelecidos pela Lei Federal n° 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 3°— São objetivos do PPCAAM:
- oferecer a crianças e adolescentes, aos jovens a que se refere o

parágrafo único do art. 1° desta lei e a seus pais ou responsáveis,
cônjuges ou companheiros, ascendentes ou descendentes, dependentes
e colaterais que tenham convivência habitual com a vítima, se necessário,
com vistas à manutenção da convivência familiar:

a) atendimento e acompanhamento psicológico, pedagógico, social e
jurídico;

b) abrigo, com proteção, em local seguro e sigiloso;
II - estruturar uma rede solidária de proteção, acompanhamento e

assistência aos beneficiários do PPCAAM.
§ 1° - Nos casos em que se verificar alto risco para o beneficiário do

PPCAAM, para seus familiares e para as equipes técnicas e entidades
envolvidas com o caso, será fornecida escolta policial para dar suporte
aos primeiros atendimentos, que serão realizados em locais alternados,
para preservar o sigilo dos procedimentos protetivos adotados.

§ 20 - As medidas relacionadas com a proteção de crianças e
adolescentes, dos jovens a que se refere o parágrafo único do art. 11
desta lei e de seus familiares serão mantidas em sigilo pelos protegidos e
pelos agentes envolvidos em sua execução.

Art. 40 - A solicitação de proteção para as crianças e os adolescentes a
que se refere o "caput' do art. 1° desta lei será encaminhada ao órgão
executor por um dos seguintes órgãos:

- Conselho Tutelar;
II - Ministério Público;
III - Juizado da Infância e da Adolescência.
Art. 50 - 0 ingresso como beneficiário do programa de que trata esta lei,
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as restrições de segurança e a adoção de demais medidas ficam
condicionados à anuência da criança ou do adolescente, de seu
representante- -legal e, na ausência ou impossibilidade deste, da
autoridade judicial competente.

§ 1° - A autoria de ato inf racional não impede ou restringe a inclusão do
adolescente ou do jovem a que se refere o parágrafo único do árt. 1°
desta lei como beneficiários do PPCAAM.

§ 20 - A colaboração em processo judicial ou em inquérito -1 policial
envolvendo ato infracional não pode ser requisito para a inclüsão de
crianças e adolescentes ou dos jovens a que se refere o parágrafo único
do art. 1° desta lei como beneficiários do PPCAAM.

§ 30 - Os beneficiários do programa de que trata esta lei ficam
obrigados ao cumprimento das normas por ele prescritas.

Art. 60 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Laudelirio Augusto, relator - Vanessa Licas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.339/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.339/2003, de autoria do Governador do Estado,

que institui e estrutura as carreiras de Educação Superior do Estado de
Minas Gerais no âmbito do Poder Executivo Estadual, foi aprovado no 2°
turno com as Emendas n os 1 a 15 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.339/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do

Poder Executivo e dá outras providências.	 -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, observados os princípios
constitucionais e as disposições da Lei Federal n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996,  as seguintes carreiras do Grupo de Atividades de
Educação Superior do Poder Executivo:

- Professor de Educação Superior;
II - Analista Universitário;

- Técnico Universitário;
1V - Auxiliar Administrativo Universitário;
V - Analista Universitário da Saúde;
VI - Técnico Universitário da Saúde.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas no "caput" deste

artigo e o número de cargos de cada uma delas são os constantes no
Anexo 1.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua

área de atuação;
II - plano de carreira o conjunto de normas que definem a estrutura das

carreiras e disciplinam o ingresso e o desenvolvimento do servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo em determinada carreira;

III - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira;

IV - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar;

V - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

rs



2175

VI - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VII - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 30 - O Plano de Carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Superior do Poder Executivo tem por objetivo o desenvolvimento da ação
acadêmica no campo do ensino, da pesquisa e da extensão e a eficácia
administrativa, visando à qualidade da ação exercida e à valorização
pessoal e profissional do servidor, mediante:

- estabelecimento, para cada instituição de ensino superior, de
estruturas de cargos adequadas e flexíveis, a partir da classificação dos
cargos e da descrição de suas atribuições;

II - adoção de sistemática de vencimento e remuneração compatível
com a complexidade das atribuições e a responsabilidade das tarefas
necessárias em uma universidade;

III - adoção de princípios de habilitação, avaliação periódica de
desempenho individual, tempo de serviço e capacitação para o
desenvolvimento nas carreiras, que possibilitem a elevação da qualidade
do desempenho do servidor;

IV - constituição de quadros de servidores de alto nível, dotados de
conhecimentos, valores e habilidades compatíveis com os objetivos e o
alcance da atividade acadêmica.

Art. 40 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal das seguintes entidades do Poder Executivo:

- na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, cargos das
carreiras de:

a) Professor de Educação Superior;
b) Analista Universitário;
c) Técnico Universitário;
d) Auxiliar Administrativo Universitário;
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II - na Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -,
cargos das carreiras de:

a) Professor de Educação Superior;
b) Analista Universitário;
c) Técnico Universitário;
d) Auxiliar Administrativo Universitário;
e) Analista Universitário da Saúde;
f) Técnico Universitário da Saúde.
Art. 50 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras do Grupo de

Atividades de Educação Superior são as constantes no Anexo II.
Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras

instituídas por esta lei serão definidas em decreto, ouvido o Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade.

Art. 60 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal das entidades a que se refere o art. 4 0 será definida
em decreto e fica condicionada à anuência das entidades envolvidas e à
aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG -, observado o interesse da Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 70 - A mudança de lotação de cargos e a transferência 'de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente
serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput"
deste artigo fica condicionada à existência de vaga na entidade para a
qual o servidor será transferido, nos termos da legislação vigente,
respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 80 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.
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Art. 90 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem em
cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária semanal de
trabalho de:

- trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso
público, para os cargos das carreiras de Analista Universitário e Técnico
Universitário;

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista Universitário da
Saúde e Técnico Universitário da Saúde;

III - vinte horas para os cargos da carreira de Professor de Educação
Superior;

IV - quarenta horas para os cargos da carreira de Professor de
Educação Superior em regime de trabalho de tempo integral.

§ 1° - Poderá haver ingresso de Analista Universitário da Saúde para
desempenhar atribuições relacionadas ao exercício da medicina com
carga horária de trabalho de doze horas semanais, em regime de plantão.

§ 2° - A carga horária de que trata o inciso IV do °caput" deste artigo
poderá ser cumprida em regime de dedicação exclusiva, mediante
concessão.

§ 30 - As normas para a concessão do regime de trabalho a que se
refere o § 2 0 deste artigo serão regulamentadas pela unidades colegiadas
de deliberação superior das universidades.

§ 40 - A carga horária de trabalho dos ocupantes dos cargos a que se
referem os incisos III e IV do "caput" deste artigo compreende no mínimo
oito horas semanais destinadas à docência.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 11 - O ingresso em cargo das carreiras de Analista Universitário,
Técnico Universitário, Analista Universitário da Saúde e Técnico
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Universitário da Saúde ocorrerá no primeiro grau do nível inicial das
carreiras e depende de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme edital do concurso público, para as carreiras
de Analista Universitário e Analista Universitário da Saúde;

II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as
carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde.

Art. 12 - O ingresso em cargo da carreira de Professor de Educação
Superior ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende da
comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior acumulado com pós-graduação "lato sensu", conforme
edital do concurso público, para ingresso no nível 1;

II - nível superior acumulado com pós-graduação "stricto sensu",
conforme edital do concurso público, para ingresso no nível III;

III - nível superior acumulado com doutorado, conforme edital do
concurso público, para ingresso no nível V.

Art. 13 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior, que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;

li - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 14 - Não haverá ingresso na carreira de Auxiliar Administrativo
Universitário.

Art. 15 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
li - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário, na forma do
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regulamento.
§ 1 o - As instruções reguladoras do concurso público serão publicadas

em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das atribuições
do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação de títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
§ 20 - Os critérios a que se refere o inciso IV do § 1° deverão ser

aprovados pelas unidades colegiadas de deliberação superior das
universidades e serão divulgados para conhecimento público.

Art. 16 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a
nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1 o - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do § 1° do
ali. 15 desta lei;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Ali. 17 - A realização de concurso público para provimento de cargos
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nas universidades estaduais será determinada pelos respectivos
conselhos universitários, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, bem como a autorização da Câmara Temática específica do
Colegiado de Gestão Governamental, criado pela Lei Delegada n° 49, de
2 de janeiro de 2003.

Art. 18 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividade de Educação Superior, com jornada equivalente à do
cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira
instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral
da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 19 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 20 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no mesmo

grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
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legais pertinentes.
Art. 21 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se

encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.
§ 1 1 - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes

requisitos:
- encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no
mesmo nível;

III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao] qual
pretende ser promovido;	 1

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para a implementação de tais atividades.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 22 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado
apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art. 23 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção .e da
segunda progressão terá inicio após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 24 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, na hipótese de formação superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no
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"caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado
seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem
pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho - ADE.

Art. 25 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no
período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação especifica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 26 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso IV do "caput" do art. 15 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1 o do art. 21 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.

Parágrafo único - Para fins de ingresso e de promoção na carreira de
Professor de Educação Superior, o curso e as atividades a que se refere
o "caput" deste artigo poderão ser desenvolvidos em parceria com a
Fundação João Pinheiro ou com instituições oficialmente reconhecidas
pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
SECTES - ou pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento. de
Pessoal de Nível Superior - CAPES.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Professor
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de Educação Superior, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Professor Auxiliar,
Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor Titular lotados na
UEMG e na UNIMONTES na data de publicação desta lei transformados
em oitocentos e trinta e três cargos de provimento efetivo de Professor de
Educação Superior;

II - ficam criados mil e sessenta cargos de provimento efetivo de
Professor de Educação Superior.

Parágrafo único - Dos cargos criados nos temos do inciso II do "caput"
deste artigo, cento e trinta e um são lotados no Quadro de Pessoal da
UEMG e destinam-se exclusivamente ao Campus Universitário de Belo
Horizonte, e novecentos e vinte e nove são lotados no Quadro de Pessoal
da UNIMONTES.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Analista de Atividades Universitárias e Analista de Apoio Técnico lotados
na UEMG e na UNIMONTES na data de publicação desta lei ficam
transformados em cento e setenta e três cargos de provimento efetivo de
Analista Universitário.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
Universitário, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico de Atividades Universitárias lotados na
UEMG e na UNIMONTES na data de publicação desta lei transformados
em duzentos e setenta e quatro cargos de provimento efetivo de Técnico
Universitário;

II - ficam criados sessenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Técnico Universitário.

Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista, Ajudante de Saúde, Oficial de Serviços Gerais,
Telefonista, Agente Universitário de Saúde, Agente de Atividades
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Universitárias e Agente de Administração lotados na UEMG e na
UNIMONTES na data de publicação desta lei ficam transformados em
trezentos e cinqüenta e nove cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo Universitário, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- no Quadro de Pessoal da UEMG:
a) vinte cargos de Agente de Administração;
b) quarenta e três cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
c) três cargos de Agente de Atividades Universitárias;
d) três cargos de Telefonista;
e) treze cargos de Motorista;
f) nove cargos de Oficial de Serviços Gerais;
II - no Quadro de Pessoal da UNIMONTES:
a) vinte e oito cargos de Agente de Administração;
b) cinco cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
c) dois cargos de Motorista.
Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista

Universitário da Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Universitário da
Saúde lotados na UNIMONTES na data de publicação desta lei
transformados em oitenta e nove cargos de provimento efetivo de
Analista Universitário da Saúde;

II - ficam criados cento e quatorze cargos de provimento efetivo de
Analista Universitário da Saúde.

Art. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
Universitário da Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Universitário de
Saúde e Técnico Universitário de Saúde lotados na UNIMONTES na data
de publicação desta lei transformados em cento e noventa e três cargos
de provimento efetivo de Técnico Universitário da Saúde;
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II - ficam criados duzentos e dezoito cargos de provimento efetivo de
Técnico Universitário da Saúde.

Art. 33 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da UNIMONTES, quatro
cargos vagos de provimento efetivo de Atendente de Enfermagem e treze
cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem.

Art. 34 - Os cargos de provimento efetivo transformados, extintos e
criados por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 35 - O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado na UEMG ou na UNIMONTES será
enquadrado na estrutura estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de
correlação constante no Anexo IV.

Art. 36 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado na UEMG ou na UNIMONTES será
concedido o direito de optar por não ser enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser formalizada
por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular da entidade de
lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" deste artigo será de
noventa dias contados da data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 37 - Na ocorrência da opção prevista no art. 36, a transformação,
nos termos dos arts. 27 a 32, do cargo ocupado pelo servidor em cargo
de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a vacância do
cargo original.

Art. 38 - Fica assegurado ao servidor enquadrado nas carreiras
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instituídas por esta lei, nos termos do art. 35, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 36, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 39 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

§ 1° - O vencimento básico dos cargos das carreiras de que trata esta
lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária de
trabalho do servidor.

§ 2° - Poderão ser incorporados nas tabelas de vencimento básico a
que se refere o "caput" o abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de 26
de setembro de 1997, a parcela remuneratória complementar de que trata
a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000, e outras vantagens
pecuniárias, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira..

Art. 40 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 35 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 39, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor;
II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por

esta lei;
III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo

servidor na data de publicação do decreto a que se refere o "caput".
§ 1 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 41 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo, decorrentes do enquadramento de que trata o art.
35, somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
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tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 40.

§ V - Os atos de posicionamento a que se refere o "capuf' deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "capuf' deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto a que se refere o
art. 40, acrescido das vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 42 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado será transformado
em cargo de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "càpuf'
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 35 e 40.

§ 3 0 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e posicionamento
a que se referem os arts. 35 e 40 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
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a vacância.
§ 5° - O quantitativo dos cargos a que se refere o § l 0 deste artigo e das

funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo
III.

Art. 43 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 36, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 44 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "capuf' deste artigo aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de:

- quarenta horas para os servidores ativos ocupantes de cargos
transformados em cargos da carreira de Professor de Educação Superior
lotados na UEMG e na UNIMONTES;

II - trinta horas para os demais servidores da UNIMONTES;
III - quarenta horas para os demais servidores da UEMG.
Art. 45 - O art. 9° da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que

trata esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira a que
pertence o servidor somente será permitida para o exercício de cargo de
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provimento em comissão ou função gratificada, para adjunçãô ou
disposição, nos termos da legislação vigente.".

Art. 46-O "caput" do art. 30 da Lei n° 15.293, de 2004, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 30 - O exercício da função de Vice-Diretor, a que se refere o inciso
1 do art. 29, é restrito a ocupante de função ou cargo das carreiras de
Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica."..

Art. 47 - O § 2 0 do art. 33 da Lei n° 15.293, de 2004, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 4?:

"Art. 33 -
§ 20 - O Professor de Educação Básica que exercer a docência na

função de Professor no Núcleo de Educação Tecnológica - NET no
ensino do uso de biblioteca, na recuperação de alunos ou na educação
de jovens e adultos, na opção semipresencial, cumprirá vinte e duas
horas semanais na docência e duas horas semanais destinadas a
reuniões.

(...)
§ 4° - A carga horária do Professor de Educação Básica não poderá ser

reduzida, salvo na ocorrência de remoção e de mudança de lotação, com
expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração
será proporcional à carga horária.".

Art. 48 - Os § 10 a 40 do art. 34 da Lei n° 15.293, de 2004, passám a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.34-( ... )
§ 1° - Para efeito do disposto neste artigo, serão destinadas à docência,

no mínimo, cinco horas, e a reuniões, no mínimo, duas horas.
§ 2° - O Professor de Educação Básica que estiver cumprindo a carga

horária semanal de que trata o "caput" assumirá as aulas de mesmo
conteúdo curricular que surgirem na escola em que estiver em exercício
em cargo vago, até o limite de dezoito horas semanais destinadas a
docência.

§ 3° - O vencimento básico do Professor de Educação Básica de que
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trata este artigo será estabelecido conforme tabela prevista no parágrafo
único do art. 42 e será proporcional ao número de horas semanais
fixadas para o cargo na forma de regulamento.

§ 4° - As aulas assumidas na forma do § 2° deste artigo passarão a
integrar a carga horária semanal do professor, a qual não poderá ser
reduzida após essa alteração, salvo na ocorrência de remoção e de
mudança de lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese
em que a remuneração será proporcional à nova carga horária.".

Art. 49 - O "caput" do art. 35 da Lei n° 15.293, de 2004, e os incisos III e
VI do § 70 do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação,
ficando o artigo acrescido do seguinte § 80:

"Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de
Educação Básica poderá ser estendida em até 50% (cinqüenta por
cento), em conteúdo curricular para o qual o professor esteja habilitado,
com valor adicional proporcional ao vencimento básico percebido, na
forma do regulamento.

§ 70 - (...)
III - retorno do titular do cargo, quando a extensão resultar de

substituição;

VI - afastamento do efetivo exercício do cargo, com ou sem
remuneração, por período superior a sessenta dias no ano;

§ 8° - A extensão de que trata este artigo só será concedida ao
Professor de Educação Básica que estiver cumprindo a carga horária
semanal de que trata o "caput" do art. 34 se for em decorrência de
substituição e no mesmo conteúdo.".

Art. 50 - O "caput" do art. 36 da Lei n° 15.293, de 2004, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 36 - A carga horária semanal de Professor de Educação Básica
que, por exigência curricular, exceder o número de aulas semanais do
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cargo será obrigatoriamente assumida pelo professor, que receberá valor
adicional proporcional ao vencimento básico percebido, enquanto
perdurar essa situação.".	 O

Art. 51 - O art. 49 da Lei n° 15.293, de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 49 - O valor correspondente aos adicionais por tempo de serviço
que teve como base de cálculo o valor decorrente de aulas facultativas ou
exigência curricular, concedido entre 5 de junho de 1998 e 5 de agosto de
2004, passará a ser percebido a título de vantagem pessoal.".

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 39

da Lei n° ,de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior
1.1 - UEMG e UNIMONTES:
1. 1.1 - Professor de Educação Superior
Carga horária de trabalho: 20 horas semanais ou 40 horas semanais

em regime de tempo integral com ou sem dedicação exclusiva.
A tabela referente ao item 1.1.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
1.1.2 - Analista Universitário
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais.
- A tabela referente ao item 1.1.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
1.1.3 - Técnico Universitário
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais.	 3

A tabela referente ao item 1.1.3 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

1.1.4 - Auxiliar Administrativo Universitário
Carga horária de trabalho: UEMG: 40 horas semanais. UNIMONTES: 30
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horas semanais.
•.. A tabela referente ao item 1.1.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
1.2 - UNIMONTES
1.2.1 - Analista Universitário da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais.
* A tabela referente ao item 1.2.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
1.2.2 - Técnico Universitário da Saúde
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais.
- A tabela referente ao item 1.2.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 4 0 da Lei n°, de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Educação Superior
11.1 - UEMG E UNIMONTES
11.1.1 - Professor de Educação Superior: atribuições relacionadas a

atividades de ensino, de pesquisa e de extensão que, indissociáveis,
visem à aprendizagem e à produção do conhecimento, bem como
atividades de direção, assessoramento, chefia e coordenação nas
universidades estaduais, inerentes ao exercício do cargo, além de outras
previstas na legislação vigente;

11.1.2 - Analista Universitário: atribuições relacionadas à formulação,
implementação e avaliação de políticas acadêmicas e administrativas e
exercício de atividades de apoio administrativo, tais como coordenação,
organização, planejamento, controle, avaliação e execução de projetos e
programas no âmbito das universidades estaduais, compatíveis com sua
área de atuação e, ainda, pesquisas e consultorias sobre matéria técnico-
administrativa e econômico-financeira;

11.1.3 - Técnico Universitário: atribuições relacionadas às atividades de
apoio técnico-administrativo voltadas para o controle e a avaliação de
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projetos e programas no âmbito das universidades estaduais, bem como
outras atividades compatíveis com o nível intermediário de escolaridade,
no âmbito de atuação das universidades estaduais;

11.1.4 - Auxiliar Administrativo Universitário: atribuições relacionadas às
atividades de suporte administrativo, visando ao atendimento das rotinas
administrativas, bem como outras atividades compatíveis com o nível
fundamental de escolaridade, no âmbito de atuação das universidades
estaduais.

11.2 - UNIMONTES
11.2.1 - Analista Universitário da Saúde: atribuições relacionadas à

formulação, à implementação e à avaliação de políticas de saúde
acadêmicas e administrativas, especialmente no âmbito da UNIMONTES,
bem como o exercício de atividades de administração gerencial e apoio
administrativo voltadas para coordenação, organização, planejamento,
controle, avaliação e execução de projetos e programas na área da saúde
que sejam compatíveis com o nível superior de escolaridade, em sua
área de atuação, e que exijam formação especializada para seu
desempenho;

11.2.2 - Técnico Universitário da Saúde: atribuições relacionadas às
atividades, no âmbito da UNIMONTES, de apoio técnico-administrativo
voltadas para o controle e a avaliação de projetos e programas, bem
como a atuação na área da saúde, em atividades compatíveis com o nível
intermediário de escolaridade.

Anexo III
(a que se refere o § 5 0 do art. 42 da Lei n° , de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n°
49/2001 e de Funções Públicas não Efetivadas

•.. A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 35, 42 e 43 da Lei n° , de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de.
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Educação Superior
IV.1 - UEMG e UNIMONTES
IV.1 .1 - Professor de Educação Superior
- A tabela referente ao item IV.1.1 foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 22.12.2004.
IV.1 .2 - Analista Universitário	 :1

* A tabela referente ao item IV.1 .2 foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 22.12.2004.

IV.1 .3 - Técnico Universitário
* A tabela referente ao item IV.1.3 foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 22.12.2004.
IV.1 .4 - Auxiliar Administrativo Universitário
*, A tabela referente ao item IV.1.4 foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 22.12.2004.
IV.2 - UNIMONTES
IV.2.1 - Analista Universitário da Saúde
* A tabela referente ao item IV.2.1 foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 22.12.2004.
IV.2.2 - Técnico Universitário da Saúde
•.. A tabela referente ao item IV.2.2 foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 22.122004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.346/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.346/2003, de autoria do Governador do Estado,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e as carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas nos
1 a 10, 12 e a Subemenda n°1 à Emenda n° 11 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.346/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização

e Arrecadação do Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário
de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras:

- Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE -;
II - Gestor Fazendário - GEFAZ -;
III - Técnico Fazendário de Administração e Finanças;
IV - Analista Fazendário de Administração e Finanças.
§ V - As carreiras de Auditor. Fiscal da Receita Estadual e de Gestor

Fazendário integram o Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Executivo.

§ 20 - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o número de
cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua

área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar;
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IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados
exclusivamente no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de
Fazenda.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo II.

§ 1°-As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei serão definidas em regulamento.

§ 20 - As atribuições • dos cargos das carreiras de Auditor Fiscal da
Receita Estadual e de Gestor Fazendário possuem natureza de atividade
exclusiva de Estado.

§ 30 - O Auditor Fiscal da Receita Estadual concluirá o trabalho fiscal
iniciado, salvo se houver determinação diversa da chefia imediata,
comunicada em ordem de serviço.

Art. 5 0 - São vedadas a mudança de lotação de cargos das carreiras
instituídas por esta lei e a transferência de seus ocupantes para os
demais órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 60 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que
trata esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira a que
pertence o servidor somente será permitida para o exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada.

Parágrafo único - O servidor pertencente à carreira de Auditor Fiscal da
Receita Estadual ou de Gestor Fazendário cedido na forma prevista no
"caput" não perceberá a Gratificação de Estímulo à Produção Individual -
GEPI -, prevista na Lei n°6.762, de 23 de dezembro de 1975.

rÁ



2197

Art. 70 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem em
cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária semanal de
trabalho de quarenta horas.

§ 10 - As carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor
Fazendário terão regime de dedicação exclusiva, inclusive quando
estabelecido o sistema de rodízio de períodos diurnos e noturnos.

§ 2° - Ao servidor submetido ao regime de que trata o § 10 deste artigo
é vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a
docência, desde que haja compatibilidade de horário e não implique
prejuízo ao desempenho das atribuições de seu cargo.

Art. 80 - Os cargos de provimento em comissão de recrutamento
limitado da Secretaria de Estado de Fazenda constantes no Anexo V
desta lei são de livre nomeação e exoneração, observadas as exigências
quanto ao cargo ocupado pelo servidor, conforme estabelecido no mesmo
anexo.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso público, para
as carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual, de Gestor Fazendário
e de Analista Fazendário de Administração e Finanças;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso público,
para a carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças.

§ 1° - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases



da Educação;
II - nível intermediário

educação profissional de
Bases da Educação.

2198

formação em ensino médio ou em curso de
ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e

Art. 11 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas, ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica;
III - curso de formação técnico-profissional, nos termos de regulamento;
IV - outras etapas a serem definidas em edital, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
Art. 12 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:
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- cumprimento dos requisitas constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 11;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;
III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 13 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo das carreiras
instituídas por esta lei, com jornada equivalente à do cargo de origem,
cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens
pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira instituída por
esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" teste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 14 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Parágrafo único - O servidor somente poderá se desenvolver nas
carreiras instituídas por esta lei por meio de progressão ou promoção se
comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, bem
como se possuir a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido.

Art. 15 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira à que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

rs



- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no mesmo

grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 16 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ V - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:	 a'

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
apêrfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades.

§ 20 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

§ 30 - Poderá ser realizada prova de conhecimento técnico e de
legislação como parte do processo de promoção nas carreiras de Auditor
Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário, nos termos de
decreto, sendo exigido um aproveitamento mínimo de 50% (cinqüenta por
cento).

§ 4° - A prova de que trata o § 3 0 terá validade de até três anos, nos
termos de regulamento.

§ 50 - O processo de promoção nas carreiras de Auditor Fiscal da
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Receita Estadual e de Gestor Fazendário será realizado, no máximo, de
dois em dois anos, e será definido em regulamento, respeitado o disposto
nesta lei.

§ 60 - O número de cargos de um mesmo nível das carreiras de Auditor
Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário não ultrapassará o
limite .de 40% (quarenta por cento) do total de cargos da carreira.

§ 7° - O processo de promoção nas carreiras de Auditor Fiscal da
Receita Estadual e de Gestor Fazendário será precedido da apuração do
número de vagas disponíveis em cada nível das carreiras, observado o
limite estabelecido no § 60 deste artigo.

§ 80 - Se o número de servidores aptos para promoção nas carreiras de
Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário for superior ao
número de vagas disponíveis no nível da carreira ao qual pretendem ser
promovidos, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

- a maior média de resultados obtidos nas avaliações de desempenho
no respectivo período aquisitivo;

II - a maior pontuação obtida na prova de conhecimento técnico e de
legislação tributária a que se refere o § 30 deste artigo;

III - o maior tempo de serviço no nível;
IV - o maior tempo de serviço na carreira;
V - o maior tempo de serviço na Secretaria de Estado de Fazenda;
VI - o maior tempo no serviço público estadual;
VII - o maior tempo no serviço público;
VIII - a idade mais avançada.
Art. 17- Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado

apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.
Art. 18 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da

segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 19 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
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periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida pelo nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com
a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no
"caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado
seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem
pecuniária, salvo para a concessão do Adicional de Desempenho - ADE -
para os servidores das carreiras de Técnico Fazendário de Administração
e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças.

Art. 20 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no
período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinarem que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
li - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao do afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 21 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso III do "caput" do art. 11 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1° do art. 16 serão
desenvolvidos preferencialmente em parceria com a Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro - FJP.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 22 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico de Tributos
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Estaduais lotados na Secretaria de Estado de Fazenda na data de
publicação desta lei ficam transformados em dois mil e cem cargos de
provimento efetivo de Gestor Fazendário, ressalvados mil e sessenta e
nove cargos vagos de provimento efetivo de Técnico de Tributos
Estaduais, que ficam extintos.

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de Agente Fiscal de Tributos
Estaduais e de Fiscal de Tributos Estaduais lotados na Secretaria de
Estado de Fazenda na data de publicação desta lei ficam transformados
em dois mil e cem cargos de provimento efetivo de Auditor Fiscal da
Receita Estadual, ressalvados cem cargos vagos de provimento efetivo
de Agente Fiscal de Tributos Estaduais, que ficam extintos.

Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, de
Auxiliar de Atividade Fazendária e de Técnico Administrativo lotados na
Secretaria de Estado de Fazenda na data de publicação desta lei ficam
transformados em setecentos e vinte e seis cargos de provimento efetivo
de Técnico Fazendário de Administração e Finanças, ressalvados setenta
e sete cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar de Atividade
Fazendária, que ficam extintos.

Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Analista de Administração,
Analista de Cultura, Analista de Saúde, Analista de Atividade Fazendária,
Analista de Comunicação Social e Analista de Planejamento lotados na
Secretaria de Estado de Fazenda na data de publicação desta lei ficam
transformados em duzentos e cinqüenta e um cargos de provimento
efetivo de Analista Fazendário de Administração e Finanças, ressalvados
doze cargos vagos de Analista de Atividade Fazendária, que ficam
extintos.

Art. 26 - Ficam extintos oito cargos vagos de provimento efetivo de
Técnico de Atividade Fazendária lotados na Secretaria de Estado de
Fazenda.

Art. 27 - A identificação dos cargos de provimento efetivo transformados
e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 28 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

rs
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ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado na Secretaria de Estado
de Fazenda serão enquadrados na estrutura estabelecida no Anexo 1,
conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Art. 29 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado na Secretaria de Estado de
Fazenda será concedido o direito de optar por não ser enquadrado, na
forma da correlação estabelecida no item IV.1 do Anexo IV, na estrutura
das carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor
Fazendário, observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por meio de
requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão de lotação do cargo
ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa dias
contados da data da publicação do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento.

§ l o - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 30 - Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das
classes constantes no item IV.2 do Anexo IV lotado na Secretaria de
Estado de Fazenda na data de publicação desta lei será concedido o

da correlação estabelecida no item
carreiras de Técnico Fazendário de
lista Fazendário de Administração e

Finanças;
II - ter seu cargo transformado em cargo de provimento efetivo das

carreiras de Agente Governamental ou de Gestor Governamental de que
trata a lei que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,

direito de optar por:
- não ser enquadrado, na forma

IV.2 do Anexo IV, na estrutura das
Administração e Finanças e de Ana
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Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais, respeitado o
nível de escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor na data de publicação desta lei.

§ 1° - A opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por meio
de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão de lotação do cargo
ocupado pelo servidor.

§ 2° - O prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa
dias contados da data da publicação do decreto que estabelecèr as
regras de posicionamento.

§ 3° - O servidor que não fizer uma das opções de que trata o "caput'
será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças ou de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, conforme a correlação
estabelecida no Anexo IV, na forma de regulamento.

§ 40 - O quantitativo de cargos efetivos das carreiras de Analista
Fazendário de Administração e Finanças e de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças, constante no Anexo 1, e o das carreiras de
Agente Governamental e de Gestor Governamental, de que trata a lei que
institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais, não serão alterados em
decorrência das opções a que se refere o "caput".

Art. 31 - Na ocorrência das opções previstas nos arts. 29 e 30, a
transformação, nos termos dos arts. 22 a 25 desta lei, do cargo ocupado
pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se
efetivará após a vacância do cargo original.

Art. 32 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 28, bem como ao que fizer as
opções de que tratam os arts. 29 e 30, o direito previsto no ad. 115 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Art. 33 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
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Anexo 1.
§ l ' - A lei que fixar as tabelas de vencimento básico estabelecerá os

critérios para a parcela variável da remuneração das carreiras de Auditor
Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário e assegurará uma
política remuneratória equânime para essas duas carreiras.

§ 20 - O vencimento básico dos cargos das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, fixado em tabelas distintas, será proporcional
à carga horária de trabalho do servidor.

Art. 34 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 28 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 33, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor;
II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por

esta lei;
III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo

servidor na data de publicação do decreto a que se refere o "caput' deste
artigo;

IV - a remuneração percebida pelo servidor.
§ 1 0 - As regras de posicionamento não acarretarão redução da

remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 2 0 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 35 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
28 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 34.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "capuV' deste artigo
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somente produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento

de que trata o 'caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data da publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput' deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Fazenda e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 36 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado será transformado
em cargo das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças,
observada a correlação estabelecida no Anexo IV desta lei.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 28 e 34.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças apenas para fins de
percepção do vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em
que for posicionado, observadas as regras de enquadramento e
posicionamento a que se referem os arts. 28 e 34 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
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a vacância.
§ 5° - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° e das funções

públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo III desta
lei.

Art. 37 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito às
opções de que tratam os arts. 29 e 30 desta lei, com as mesmas regras
estabelecidas para o servidor ativo.

Art. 38 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1° - Aplica—se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "capuf' deste
artigo é de:

- quarenta horas, sob regime de dedicação exclusiva, inclusive quando
estabelecido o sistema de rodízio de períodos diurnos e noturnos, para os
servidores que tiverem seus cargos transformados em cargos das
carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário;

II - trinta ou quarenta horas, para os servidores que tiverem seus cargos
transformados em cargos das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e
Finanças, conforme a situação de cada servidor na data de publicação
desta lei.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1°, 28, 31 e 33 da Lei n° ,de de de 2004)

Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das Carreiras de

Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças

1.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
*, A tabela referente ao item 1.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
1.2 - Gestor Fazendário - GEFAZ
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
*, A tabela referente ao item 1.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
1.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
*, A tabela referente ao item 1.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
1.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

A tabela referente ao item 1.4 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° de de de 2004)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das

Carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças

11.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE
Em caráter geral, as atribuições relativas às atividades de competência
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da Subsecretaria da Receita Estadual - SRE.
Em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, aplicar

penalidades e arrecadar tributos;
b) executar procedimentos fiscais objetivando verificar o cumprimento

das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos
definidos na legislação específica, incluídos os relativos à apreensão de
mercadorias, livros, documentos e arquivos e meios eletrônicos ou
quaisquer outros bens e coisas móveis necessárias a comprovação de
infração à legislação tributária;

c) exercer controle sobre atividades dos contribuintes inscritos ou não
no cadastro de contribuinte e no cadastro de produtor rural da SEF;

d) elaborar pareceres que envolvam matérias relacionadas à
fiscalização;

e) proceder à orientação do contribuinte no tocante aos aspectos
fiscais;

f) atuar em perícias fiscais;
g) atuar no Conselho de Contribuintes na condição de conselheiro

indicado pela SEF;
h) executar os procedimentos de formação e instrução de auto de

notícia-crime;
i) exercer a fiscalização de outros tributos que não os instituídos pelo

Estado cuja competência lhe seja delegada por ente tributário, mediante
convênio.

II. 2— Gestor Fazendário - GEFAZ
Em caráter geral, as atribuições relativas às atividades inerentes à

competência da SRE não privativas do Auditor Fiscal de Tributos
Estaduais, especialmente:

a) desenvolver atividades técnicas especializadas na área da
arrecadação e tributação, inclusive:

1 - de controle do processo de arrecadação;
2 - de controle administrativo das atividades sujeitas a tributação;
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3 - de estudos e pesquisas com base nas informações fiscais e
tributárias;

4 - de estudos para elaboração da legislação tributária;
5 - de controle e de cobrança do crédito tributário declarado ou

constituído;
b) desenvolver atividades preparatórias à ação fiscalizadora, sob

supervisão do Auditor Fiscal da Receita Estadual, inclusive em regime de
plantão no Posto de Fiscalização;

c) auxiliar o Auditor Fiscal da Receita Estadual no desempenho de suas
atribuições privativas, estendendo-se ao sistema de plantão, inclusive nos
Postos de Fiscalização;

d) desenvolver atividades relativas à execução, acompanhamento e
controle:

1 - da manutenção de informações cadastrais, inclusive realizando
diligências que não caracterizem procedimento de fiscalização, na forma
de regulamento;

2— da tramitação de PTA;
3 - da cobrança administrativa, do parcelamento e da liquidação do

crédito tributário declarado ou constituído;
4— da participação do município no VAF;
5—da avaliação e cálculo do ITCD, na forma de regulamento;
6 - de outras rotinas inerentes à administração fazendária;
e) elaborar pareceres que envolvam matérias relacionadas à

arrecadação e à tributação.
11.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças
Executar as tarefas relativas ao controle orçamentário e financeiro, sob

a coordenação e orientação das unidades responsáveis; desenvolver as
atividades de controle de pessoal, do patrimônio e de materiais, conforme
normas estabelecidas pelas unidades responsáveis; executar tarefas de
natureza administrativa, incluindo atendimento ao público, organização e
manutenção de cadastros e outros instrumentos de controle
administrativo e dar o apoio logístico necessário ao desenvolvimento das
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atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e finanças da
Secretaria de Estado de Fazenda.

11.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças
Desempenhar as atividades inerentes à competência da Subsecretaria

do Tesouro Estadual, especialmente emitir pareceres e apresentar
relatórios de trabalho; realizar pesquisas, estudos, análises,
planejamento, implantação, supervisão, coordenação e controle de
trabalho; elaborar projetos e planos e implementar sua execução; exercer
atividades inerentes às competências da unidade em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do cargo.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 36 da Lei n° , de de de 2004)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda
Constitucional n° 49, de 13 de junho de 2001, e das Funções Públicas

não Efetivadas da SEF
- A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 28, 29, 30, 36 e 37 da Lei n° , de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
Carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de

Analista Fazendário de Administração e Finanças
IV.1 - Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação

do Poder Executivo
*, A tabela referente ao item IV.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
IV.2 - Carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e

de Analista Fazendário de Administração e Finanças
* A tabela referente ao item IV.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
Anexo V
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(a que se refere o art. 8° da Lei n° ,de de de 2004)
Quadro de Cargos de Provimento em Comissão de Recrutamento

Limitado das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,:
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

A tabela referente ao Anexo V foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.686/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.686/2004, de autoria do Governador do Estado,
que dispõe sobre o exercício da autoridade sanitária nas atividades de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, auditoria do SUS e
regulação de assistência à saúde e cria funções gratificadas, foi aprovado
no 2 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 a 11 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.	 -

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.68612004
Altera a Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função,
institui prêmio de produtividade e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 7 0 da Lei n° 13.317, de 24 de

setembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7° -
Parágrafo único - Poder de polícia sanitária é a faculdade deque

dispõem a Secretaria de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de
Saúde ou órgãos equivalentes, por meio de suas autoridades sanitárias,
de limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática
de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
saúde, à segurança, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e
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do mercado e ao exercício da atividade econômica dependente de
concessão ou autorização do poder público.".

Art. 20 - O art. 16 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 16 - Compete à direção estadual do SUS, sem prejuízo' da
competência dos demais entes federativos, coordenar as ações e os
serviços de saúde, executar as atividades de regulação e de auditoria
assistenciais e, em caráter complementar à União e aos Municípios,
executar as atividades de:

- vigilância epidemiológica e ambiental;
II - controle de zoonoses;
III - saneamento;
IV - proteção à saúde do trabalhador;
V - vigilância alimentar e nutricional;
VI - oferta de sangue, componentes e hemoderivados e controle de

hemopatias;
VII - vigilância sanitária.".
Art. 3 0 - O "caput" do art. 17 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do parágrafo único
que segue:

"Art. 17 - Entende-se por vigilância à saúde o conjunto das ações
desenvolvidas nas áreas a que se refere o art. 16, compreendendo, entre
outras atividades:

(...)
Parágrafo único - A execução da atividade de fiscalização sanitária é

privativa do servidor legalmente investido na função de autoridade
sanitária para o exercício das atividades de vigilância sanitária.".

Art. 40 - O art. 19 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 19 - Para os efeitos desta lei, entende-se por autoridade sanitária o
agente público ou o servidor legalmente empossado a quem são
conferidas as prerrogativas e os direitos do cargo, da função ou do

rÀ
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mandato para o exercício das ações de vigilância à saúde, no âmbito de
sua competência.".

Art. 50 - Os incisos IV, V e VI do art. 20 da Lei n° 13.317, de 1999,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 -
IV - o detentor de função e o ocupante de cargo de direção,

assessoramento e coordenação das ações de vigilância à saúde, lotado
em órgão ou serviço da Secretaria de Estado de Saúde, das Diretorias de
Ações Descentralizadas de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde
ou órgãos equivalentes, no âmbito de sua competência;

V - o servidor integrante de equipe multidisciplinar ou de grupo técnico
de vigilância sanitária e epidemiológica e de área relacionada à saúde,
observada sua competência legal;

VI - o servidor público lotado ou formalmente cedido à Secretaria de
Estado de Saúde e em exercício no referido óraão, designado para o
exercício de atividade de
sanitária, de vigilância
assistencial do SUS.".

Art. 6° - O inciso 1 do art. 21 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 21 - ( ... )
- implantar e baixar normas relativas às ações de vigilância à saúde

previstas no âmbito de sua competência, observadas a pactuação e a
condição de gestão estabelecida pelas Normas Operacionais do
Ministério da Saúde;".

Art. 70 - O art. 24 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 24 - Compete privativamente à autoridade sanitária a que se refere
o inciso VI do art. 20, no exercício de atividades de vigilância sanitária:

- exercer o poder de polícia sanitária;
II - inspecionar, fiscalizar e interditar cautelarmente estabelecimento,

produto, ambiente e serviço sujeitos ao controle sanitário;

regulação da assistência' à saúde, de vigilância
epidemiológica e ambiental ou de auditoria

r:s
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III - coletar amostras para análise e controle sanitário;
IV - apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário;
V - lavrar autos, expedir notificações e aplicar penalidades.
§ 1° - O servidor no exercício de atividade de vigilância sanitária terá

livre acesso aos locais indicados no inciso II do "caput" deste artigo.
§ 20 - As competências previstas neste artigo ficam estendidas ao

servidor de que trata o inciso IV do art. 20, designado pelo Secretário de
Estado de Saúde, na forma do art. 13 da Lei n° ......de ... de ...................
de.......

Art. 80 - O Capítulo II da Lei n° 13.317, de 1999, fica denominado "Da
Vigilância Epidemiológica e Ambiental", passando seus arts. 25 a 27 a
vigorar com a seguinte redação:

"Capítulo II
Da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Art. 25 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
- vigilância epidemiológica o conjunto de ações que proporcionam o

conhecimento, a detecção e a prevenção de mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva;

II - vigilância ambiental o conjunto de informações e ações que
possibilitam o conhecimento, a detecção e a prevenção de fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na
saúde humana.

Parágrafo único - Compete à autoridade sanitária responsável pelas
ações de vigilância epidemiológica e de vigilância ambiental implementar
as medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos e
determinar a sua adoção.

Art. 26 - Constituem ações dos serviços de vigilância epidemiológica e
ambiental a cargo da autoridade sanitária:

- avaliaras situações epidemiológicas e definir ações específicas para
cada região;

II - elaborar, com base nas programações estaduais e municipais, plano
de necessidades e cronograma de distribuição de suprimentos de
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quimioterápicos, vacinas, insumos para diagnósticos e soros, mantendo-
os em quantidade e condições de estocagem ideais;

III - realizar levantamentos, investigações e inquéritos epidemiológicos e
ambientais, bem como programação e avaliação das medidas para
controle de doenças e de situações de agravos à saúde;

IV - viabilizar a implementação do sistema de vigilância epidemiológica
e ambiental e coordenar sua execução, definindo o fluxo de informações,
para contínua elaboração e análise de indicadores;

V - implantar e estimular a notificação compulsória de agravos, doenças
e fatores de risco relevantes;

VI - promover a qualificação de recursos humanos para o
desenvolvimento das atividades de vigilância epidemiológica e ambiental;

VII - adotar procedimentos de rotina e estratégias de campanhas para
vacinação da população contra doenças imunopreveníveis, em
articulação com outros órgãos;

VIII - acompanhar e avaliar os projetos de intervenção ambiental, para
prevenir e controlar os riscos à saúde individual e coletiva;

IX - avaliar e orientar as ações de vigilância epidemiológica e ambiental
realizadas pelos Municípios e seus órgãos de saúde;

X - emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde;
Xl - fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças;
XII - submeter, ainda que preventivamente, o eventual responsável pela

introdução ou propagação de doença à realização de exames, intemação,
quarentena ou outras medidas que se fizerem necessárias em
decorrência dos resultados da investigação ou de levantamento
epidemiológico;

XIII - notificar o responsável, ainda que eventual, de que a
desobediência às determinações contidas no inciso XII poderá configurar
crime, conforme previsto nos arts. 267 e 268 do Decreto-Lei n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940, que contém o Código Penal;

XIV - lavrar notificações e determinações;
XV - expedir intimações e aplicar penalidades;

rs
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XVI - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência.

Art. 27 - Compete aos profissionais da área de saúde, devidamente
habilitados e no exercício de suas funções, auxiliar a autoridade sanitária
na execução das ações de vigilância epidemiológica.".

Art. 90 - O Capítulo IV da Lei n° 13.317, de 1999, fica denominado "Do
Saneamento", e o seu art. 42 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Capítulo IV
Do Saneamento

Art. 42 - Para os efeitos desta lei, saneamento é o conjunto de ações,
serviços e obras que visam a garantir a salubridade ambiental por meio
de:

- abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de
potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e
conforto;

II - coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotamentos
sanitários;

III - coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos resíduos
sólidos, líquidos e gasosos;

IV - coleta e disposição ambientalmente adequadas dos resíduos
sólidos provenientes do tratamento de esgotamentos sanitários;

V - coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos;
VI - drenagem de águas pluviais;
VII - controle de animais vetores, hospedeiros, reservatórios e

sinantrópicos.".
Art. 10 - O Título III da Lei n° 13.317, de 1999, fica acrescida do

Capítulo VIII-A, integrado pelos arts. 96-A e 96-13, e do Capítulo VIII-13,
integrado pelos aris. 96-C e 96-D:

"Capítulo VIII-A
Da Regulação da Assistência à Saúde

Art. 96-A - Para os efeitos desta lei, regulação da assistência à saúde é
atividade desenvolvida pelo Estado, constituída pelo processo de
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planejamento e programação dos recursos assistenciais disponíveis em
Minas Gerais para garantir a prestação da assistência adequada às
necessidades dos cidadãos, de forma equânime, ordenada, oportuna e
qualificada, por meio das redes de referência e Programação Pactuada e
Integrada - PPI - definida entre os Municípios.

Art. 96-B - Constituem ações dos serviços de regulação da assistência
à saúde:

- coordenar e operar, em conjunto com as equipes de trabalho, as
Centrais de Regulação Assistencial do SUS de Minas Gerais;

II - priorizar o atendimento da demanda da população por assistência à
saúde compatível com a oferta de serviços da rede SUS;

III - acompanhar a PPI e o fluxo de usuários encaminhados entre os
Municípios;

IV - monitorar e orientar o atendimento em situação de urgência feito
por profissional de saúde habilitado, médico intervencionista, enfermeiro,
técnico ou auxiliar de enfermagem, bem como por profissional da área de
segurança ou bombeiro militar, nos limites da competência desses
profissionais, ou por leigo que se encontre no local;

V - definir e acionar o serviço de destino do paciente, informando-o
sobre as condições deste e a previsão de chegada, sugerindo os meios
necessários ao seu acolhimento;

VI - avaliar a necessidade do envio de meios móveis de atenção e
justificara decisão ao demandante;

Vil - registrar os dados das regulações assistenciais em ficha de
regulação médica e no boletim ou ficha de atendimento pré-hospitalar;

VIII - monitorar as missões de atendimento e as demandas pendentes;
IX - zelar para que todos os envolvidos na atenção pré-hospitalar

observem a ética e o sigilo profissional, inclusive nas comunicações
radiotelefônicas;

X - decidir sobre o destino hospitalar ou ambulatorial do paciente em
atendimento pré-hospitalar, de acordo com a planilha de hierarquiás e
condições de atendimento dos serviços de urgência na região, garantindo
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o atendimento das urgências, inclusive nas situações em que inexistam
leitos vagos para internação;

Xl - acionar planos de atenção a desastre que
os outros interventores, coordenando o conjunto
urgência;

XII - requisitar recursos públicos e privados em
com pagamento ou contrapartida 'a posteriori".
jurídico específico de pactuação a ser realizac
competentes;

XIII - exercer a autoridade de regulação assistencial das urgências
sobre a atenção pré-hospitalar móvel privada, quando for necessário
conduzir paciente a instituição pública ou conveniada, constituindo
responsabilidade do serviço pré-hospitalar privado o transporte e a
atenção ao paciente até sua entrada em estabelecimento hospitalar;

XIV - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência;

XV - expedir intimações e aplicar penalidades.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Saúde assegurará ao

servidor em exercício da função de Regulador de Assistência à Saúde o
acesso a:

- mecanismos que garantam o registro de todo o processo de
regulação, incluindo a gravação contínua das comunicações;

li - normas e protocolos institucionais que definam as etapas e os
fundamentos para a ação e decisão do Regulador e da equipe auxiliar;

III - protocolos de intervenção médica pré-hospitalar.
Capítulo Vlll-B

Da Auditoria Assistencial
Art. 96-C - Para os efeitos desta lei, auditoria assistencial é o conjunto

de ações que visam ao controle prévio, concomitante e subseqüente da
legalidade e regularidade dos atos técnico-operacionais, bem como à
análise e à avaliação dos procedimentos e resultados das ações e dos
serviços de saúde realizados no SUS no âmbito do Estado.

estejam pactuados com
da atenção médica de

situações excepcionais,
conforme instrumento

a com as autoridades
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Art. 96-O - Compete à auditoria assistencial:
- realizar auditorias programadas em serviços de saúde do SUS para

verificar a conformidade dos serviços e da aplicação dos recursos à
legislação em vigor, a propriedade e a qualidade das ações de saúde
desenvolvidas e os custos dos serviços;

II - elaborar relatórios informando a Administração sobre as
irregularidades detectadas e propondo a aplicação de medidas técnicas
corretivas;

til - emitir pareceres conclusivos, visando à melhoria da qualidade dos
serviços prestados;

IV - realizar auditorias especiais em caso de denúncias que envolvam
os serviços de saúde do SUS, mediante a apuração dos fatos, emitir
parecer conclusivo e sugerir a aplicação de medidas técnicas corretivas;

V - realizar auditorias programadas e especiais nós órgãos e entidades
municipais integrantes do SUS ou a ele conveniados, para verificar a
conformidade do funcionamento, da organização e das atividades de
controle e avaliação à legislação em vigor, mediante a emissão de
parecer conclusivo;

VI - analisar os recursos de auditoria interpostos por gestorês e
prestadores de serviços ao SUS, por meio da Junta de Recursos,
mediante a elaboração de parecer conclusivo;

VII - analisar os relatórios gerenciais dos sistemas de pagamento do
SUS, dos Municípios e dos prestadores de serviços sob orientação!dos
coordenadores técnicos e emitir parecer conclusivo;

VIII - propor a aplicação de medidas técnicas corretivas, quando couber,
inclusive quanto à devolução ao Fundo Estadual de Saúde de recursos
utilizados indevidamente;

IX - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua
competência;

X - expedir intimações, por intermédio da junta de recursos, e aplicar
penalidades.".

Art. 11 - 0 art. 98 da Lei n° 13.317, de 1999, passa a vigorar, acrescido
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do seguinte § 30:
"Art. 98 - ( ... )
§ 3° - A autoridade sanitária notificará os fornecedores de produtos e

serviços de interesse da saúde de que a desobediência às determinações
contidas neste Código poderá configurar infração sanitária, conforme
previsto nos arts. 99 e 100 desta lei.".

Art. 12 - As atividades de regulação da assistência à saúde,, de
vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e ambiental e de
auditoria assistencial do Sistema único de Saúde - SUS - serão exercidas
pela autoridade sanitária a que se referem os incisos IV, V e VI do art. 20
da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de
Saúde do Estado de Minas Gerais, designada por ato do Secretário de
Estado de Saúde.

Art. 13 - A designação do servidor de que trata o inciso VI do art. 20 da
Lei n° 13.317, de 1999, para o exercício das funções de autoridade
sanitária nas áreas a .que se refere o art. 12 desta lei 'destina-se
exclusivamente:	 :1

- ao ocupante de cargo de provimento efetivo ou função pública lotado
em órgão ou entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da
Saúde, a que se refere a lei que institui as carreiras do Grupo de
Atividades de Saúde do Poder Executivo;

II - ao ocupante de função ou cargo de direção, assessoramento e
coordenação das ações de vigilância à saúde lotado em órgão ou serviço
da Secretaria de Estado de Saúde, das Diretorias Regionais de Saúde e
das Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes;

III - ao ocupante de cargo de provimento efetivo de órgão ou entidade
municipal, estadual ou federal integrante do SUS, quando formalmente
cedido à Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1 ° - A designação de servidor prevista no "caput" deste artigo será
regulamentada em decreto, observadas as seguintes diretrizes:

- delimitação do número de vagas para cada atividade específica,
observados os limites previstos nesta lei;

rÃl
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II - garantia de prerrogativas que assegurem o pleno exercício da
autoridade sanitária pelo servidor designado;

III - garantia de exercício independente e autônomo da atividade,
incluindo a inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre
caso em análise;

IV - atendimento dos seguintes requisitos:
a) processo de seleção interna;
b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;
c) habilitação com qualificação especifica;
d) habilitação em nível superior de escolaridade;
e) proibição de designação de servidor público

administrador, quotista, sócio, dirigente ou empregado de
instituição prestadora de serviço ou fornecedora de benE
único de Saúde.

proprietário,
empresa ou
ao Sistema

§ 20 - A revogação da designação de servidor será regulamentada em
decreto e estará sujeita a:

- comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;
II - conflito de interesses do servidor designado e da Administração;
III - avaliação de desemDenho individual insatisfatória, na forma

regulamento.
§ 3° - A avaliação de desempenho individual específica para a função

de autoridade sanitária observará o disposto na Lei Complementar n° 71,
de 30 de julho de 2003, e em sua regulamentação.

Art. 14 - Ficam criadas cento e sessenta e quatro Gratificações de
Função de Regulação da Assistência à Saúde - GFRAS -, destinadas ao
pagamento dos servidores públicos designados como autoridade sanitária
para o exercício de atividade de regulação da assistência à saúde, , nos
termos desta lei.

§ 1° - As atribuições do servidor designado para o exercício de atividade
de regulação da assistência à saúde serão definidas em decreto.

§ 20 - As gratificações de que trata o "caput" deste artigo são
distribuídas da seguinte forma:
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- duas Gratificações de Função de Regulador Coordenador Estadual,
no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais);

II - dezoito Gratificações de Função de Regulador Coordenador
Macrorregional, no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais);

III - cento e quarenta e quatro Gratificações de Função de Regulador
Médico Plantonista, no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

§ 3° - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo deverá optar por
uma das seguintes remunerações:

- o valor total da GFRAS;
II - a remuneração do cargo ou função, acrescida de 20% (vinte por

cento) do valor da GFRAS;
III - a remuneração do cargo de provimento em comissão.
§ 40 - Nas hipóteses a que se referem os incisos 1 e II do § 3 0 deste

artigo, o valor da GFRAS não constituirá base de cálculo para adicionais
por tempo de serviço.

§ 5° - Fica vedada a percepção do valor da GFRAS acumulado com a
remuneração de cargo de provimento em comissão ou de função
gratificada.

Art. 15 - Ficam instituídos o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Sanitária - PPVS -, o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental - PPVEA - e o Prêmio de Produtividade de
Auditoria do SUS - PPAUD -, destinados aos servidores públicos
designados como autoridade sanitária para o exercício das atividades de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e ambiental e auditoria
assistencial.

§ 1° - O PPVS e o PPVEA serão pagos com recursos oriundos de
transferências federais especificas.

§ 2° - O PPAUD será pago com recursos oriundos de economias de
recursos do SUS descentralizados para os Municípios ou transferidos aos
hospitais próprios, credenciados ou conveniados, apurados
periodicamente na contabilidade do Fundo Estadual da Saúde.

§ 30 - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS, do
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PPVEA e do PPAUD serão definidos em regulamento.
§ 40 - o ppvs, o PPVEA e o PPAUD não são devidos em caso de

indisponibil idade de recursos para pagamento parcial ou integral.
Art. 16 - Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios a que se

refere o art. 15 serão distribuídos entre os servidores da seguinte forma:
- 60% (sessenta por cento), no mesmo valor para todos os servidores

no âmbito da unidade administrativa, proporcionalmente ao resultado da
avaliação institucional por ela obtido;

II - 40% (quarenta por cento), proporcionalmente à pontuação obtida
pelo servidor em avaliação de desempenho individual.

§ 1° - Os prêmios a que se refere o art. 15 poderão ser pagos em até
onze parcelas.

§ 20 - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,
computados semestralmente, serão convertidos em pontuação, conforme
previsto em regulamento, para aferição dos valores individuais dos
prêmios de que trata o art. 15.

§ 3° - Fará jus aos prêmios de que trata o art. 15 somente o servidor
que tiver alcançado o nível mínimo de desempenho previsto em
regulamento.

§ 4° - Os valores dos prêmios a que se refere o art. 15 têm como limite
máximo os valores atribuídos à GFRAS, a que se refere o § 2 0 do art. 14
desta lei.

Art. 17 - A percepção do PPVS, do PPVEA e do PPAUD não impede a
percepção do prêmio de produtividade previsto no art. 29 da Lei n°
14.694, de 30 de julho de 2003.

Art. 18 - O pagamento dos prêmios de que trata o art. 15 só poderá
ocorrer durante a vigência de Acordo de Resultados e está condicionado
ao adimplemento das metas institucionais nele estabelecidas, bem como
à aplicação de instrumento de avaliação permanente do desempenho dos
servidores.

Art. 19 - Fica vedada a incorporação dos valores da GFRAS, do PPVS,
do PPVEA e do PPAUD à remuneração, aos proventos de aposentadoria
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do servidor ou à pensão, não servindo de base de cálculo para benefício
ou vantagem, inclusive décimo terceiro salário, férias, adicional de um
terço de férias, férias-prêmio e contribuição para a seguridade social.

Art. 20 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de
R$7.035.600,00 (sete milhões trinta e cinco mil e seiscentos reais).

Art. 21 - O disposto nesta lei será regulamentado em decreto.
Art. 22- Fica revogado o art. 131 da Lei n° 13.317, de 1999.
Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.892/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.892/2004, de autoria do Governador do Estado,

que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado
de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2005, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.215, que contém o Substitutivo n° 1, e com as
Emendas n

o
s 1 a 3, 84, 95, 97, 106 a 113, 124, 125, 148 a 163, 165 a

167, 169, 170, 172 a 177, 242, 244, 246, 282 a 315, 317, 319 a 321, 323
a 325, 330, 332 a 338, 340 a 352, 357 a 375, 404 a 407, 410, 413 a 420,
424 a 427, 429 a 436, 439, 440, 442, 448 a 453, 483, 485 a 518, 520 a
528, 622, 625, 626, 628, 630 a 632, 635 a 637, 639, 648 a 654, 665 a
670, 672, 714 a 722, 727 a 736, 788 a 792, 800, 801, 804 a 845, 848 a
853, 893 a 915, 917 a 949, 1.001, 1.003 a 1.011, 1.062 a 1.069, 1.097,
1.103, 1.106 a 1.113, 1.130 a 1.147, 1.183 a 1.188, 1.190, 1.193 a 1.198,
1.200, 1.205 a 1.211, 1.213, 1.214 e 1.216 a 1.346; e com as
Subemendas de n° 1 às Emendas n

o
s 96, 114, 126, 171, 245, 316, 318,

331, 356, 408, 409, 428, 437, 438, 441, 446, 447, 484, 629, 633, 634,
638, 802, 803, 846, 847, 916, 1.002, 1.012, 1.013, 1.149 a 1.152, 1.154 a
1.162, 1.164 a 1.174, 1.179, 1.181, 1.189, 1.191, 1.192 e 1.203.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.892/2004
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2005.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2005 estima a receita em R$23.958.281.023,00
(vinte e três bilhões novecentos e cinqüenta e oito milhões duzentos e
oitenta e um mil e vinte e três reais) e fixa a despesa em igual
importância.

Art. 20 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma
da legislação em vigor.

Art. 30 - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no
Anexo 1 desta lei.

Art. 40 - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
nos Anexos lI-A e ll-B desta lei.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto, subatividade e
desdobramento das operações especiais constante nos anexos a que se
refere o 'caput' deste artigo integra esta lei na forma de inciso deste
artigo, identificado numericamente pela respectiva codificação
orçamentária.

Art. 5 0 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado estima as fontes e fixa os investimentos em R$6.045.383.962,00
(seis bilhões quarenta e cinco milhões trezentos e oitenta e três mil
novecentos e sessenta e dois reais).

rs
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Art. 60 - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação por
projeto, atividade e operações especiais constante no Anexo III desta lei.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais
constantes no Anexo III integram esta lei na forma de incisos deste artigo,
identificados numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao orçamento do Poder Executivo até o limite de 10% (dez
por cento) da despesa fixada no art. 1° desta lei.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no 'caput deste
artigo:

- as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de dotações
referentes a pessoal e encargos sociais;

II - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo com recursos
vinculados, quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como
fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro desses recursos;

III - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo com
recursos diretamente arrecadados, quando se referirem a remanejamento
ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o superávit
financeiro desses recursos;

IV - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de dotações
referentes ao pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças
judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de
Contingência;

V - as suplementações ao orçamento do Poder Executivo de dotações
com recursos constitucionalmente vinculados aos Municípios.

Art. 80 - Fica a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
autorizada a abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite
de 7% (sete por cento) da despesa nele fixada, em conformidade com o
disposto no inciso V do art. 62 da Constituição do Estado.

§ 1 ° - Os créditos suplementares de que trata o 'caput" deste artigo
utilizarão como fonte recursos resultantes da anulação parcial ou total de
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dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado e serão
abertos por regulamento próprio da Assembléia Legislativa.

§ 21 - A Assembléia Legislativa comunicará a abertura de crédito
suplementar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG -, no prazo de dois dias úteis contados da data de sua
publicação, para as providências necessárias.

Art. 90 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor referido no art. 50
desta lei.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no 'caput' as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente
arrecadados por essas empresas.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o Plano
Plurianual de Ação Governamental às determinações desta lei.

Ad. 11 - As disposições do Anexo V desta lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo Poder
Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo
Poder Executivo aos Anexos l a IV desta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo enviará bimestralmente à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa relatório da execução orçamentária das alterações a que se
refere o "caput" deste artigo.

Art. 12 - As disposições do Anexo VI desta lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo Poder
Legislativo, as quais serão incorporadas pelo Poder Executivo .1 aos
Anexos 1 a IV desta lei.

Art. 13 - O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Alçada, o Tribunal de
Justiça Militar, o Ministério Público e o Tribunal de Contas enviarão
trimestralmente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia Legislativa relatório da execução orçamentária das
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despesas com pessoal, com a discriminação constante no art. 73, § 30,
da Constituição do Estado, e com o demonstrativo das providências
tomadas para o enquadramento das despesas com pessoal aos
respectivos limites, em cumprimento do disposto no art. 59, III, da Lei
Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
alterações decorrentes das emendas parlamentares constantes no Anexo
V com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.

Art. 16— Esta lei vigorará no exercício de 2005, a partir de 10 de janeiro.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.

Anexo VI
(a que se refere o art. 12 da Lei n° ,de de de 200)

- A atividade 423, subatividade 0001, especificação 02 061 612 1 654,
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, passa a ter a seguinte
redação: '241m2 (duzentos e quarenta e um metros quadrados) na
reforma e ampliação do Fórum" - valor: R$ 150.143,00.

II - A atividade 424, subatividade 0001, especificação 02 061 612 1
654, passa a ter a seguinte redação: "Reforma do Fórum do Município de
Uberlândia" - valor: R$ 100.000,00.

III - A atividade 609, subatividade 0001, especificação 04 122 014 1
866, da Secretaria de Estado de Fazenda, passa a ter a seguinte
redação: "Reforma da rede elétrica e esquadrias, troca de piso,
implantação do sistema de ar condicionado e pintura da unidade
fazendária"— valor: R$ 830.000,00.

IV - A atividade 327, subatividade 0001, especificação 26 695 212 1
470, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, passa a
ter a seguinte redação: "Implantação de sinalização turística no Município
de Uberlândia" - valor: R$ 31.892,00.

V - A atividade 410, subatividade 0001, especificação 02 061 612 1
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664, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, contida no Anexo
IV, passa a ter a seguinte redação: "Projeto para implantação do novo
Fórum da Comarca de Juiz de Fora" - valor: R$ 170.006,00.

VI - A atividade 589, subatividade 0001, especificação 04 122 014 1
866, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Reforma e
pintura da unidade da Secretaria de Estado de Fazenda no Município de
Juiz de Fora' - valor: R$ 40.000,00.

VII - A atividade 693, subatividade 0001, especificação 26 781 633 1
249, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Término da
construção do aeroporto regional da Zona da Mata" - ''aIor:
R$7.1 00.000,00.

VIII - A atividade 325, subatividade 0001, especificação 26 695 212 1
470, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Sinalização
turística no Município de Juiz de Fora" - valor: R$52.379,00.

IX - A atividade 538, subatividade 0001, especificação 23 122 014 1
043, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Continuação
das obras de implantação do Centro de Convenções, Feiras e Exposições
de Juiz de Fora (CONEX)" —valor: R$10.000.000,00.

X - A atividade 397, subatividade 0001, especificação 22 663 318 3
835, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Continuação
das obras de implantação do Centro de Convenções, Feiras e Exposições
de Juiz de Fora (CONEX)" - valor: R$1 0.000.000,00.

XI - A atividade 333, subatividade 0001, especificação 25 753 219 3
364, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Expansão de
45km na rede de distribuição de gás natural no Município de Juiz de Fora"
- valor: R$792.561,00.

XII - A atividade 88, subatividade 0001, especificação 12 361 116 1
156, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Reforma da
Escola Estadual Nossa Senhora da Abadia (Município de Uberaba)" -
valor: R$ 30.000,00.

XIII - A atividáde 606, subatividade 0001, especificação 04 122 014 1
866, contida no Anexo IV, pàssa a ter a seguinte redação: "Reforma do
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prédio e atualização do sistema de combate a incêndios na unidade
fazendária de Uberaba" - valor: R$ 130.000,00.

XIV - A atividade 470, subatividade 0001, especificação 06 122 644 1
679, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Investimento
do Tesouro Estadual para continuação das obras da unidade
penitenciária de Uberaba" - valor: R$ 7.071.437,00.

XV - A atividade 456, subatividade 0001, especificação 26 782 049 1
221, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Pavimentação
de 4km do trecho Conceição das Alagoas - entroncamento com a BR-
262, para Uberaba" - valor: R$ 800.000,00.

XVI - A atividade 458, subatividade 0001, especificação 26 782 049 1
221, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Pavimentação
de 2km da Usina Fosfértil ao entroncamento com a BR-050" - valor: R$
600.000,00.

XVII - A atividade 556, subatividade 0001, especificação 04 122 210 1
190, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Verba
destinada ao terminal de fiscalização de Deita" - valor: fl$380.000,00.

XVIII - A atividade 457, subatividade 0001, especificação 26 782 049 1
221, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Pavimentação
de 4km, trecho Deita - Distrito de Ponte Alta (Município de Uberaba)" -
valor: F1$ 800.000,00.

XIX - A atividade 592, subatividade 0001, especificação 04 122 014 1
866, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Verba
destinada à Secretaria de Estado de Fazenda da cidade de Iturama" -
valor: R$ 30.000,00.

XX - A atividade 522, subatividade 0001, especificação 06 122 644 1
682, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Verba
destinada à cadeia de Iturama"—valor: R$100.000,00.

XXI - A atividade 695, subatividade 0001, especificação 26 781 633 1
249, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Verba
destinada à construção do aeroporto de Iturama" - valor: R$
7.281.593,00.
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XXII - A atividade 463, subatividade 0001, especificação 26 781 049 1
149, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Pavimentação
do aeroporto de Iturama" - valor: R$ 750.000,00.

XXIII - A atividade 690, subatividade 0001, especificação 26 784 633 1
258, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Construção de
terminal portuário em Iturama" - valor: R$ 50.000,00.

XXIV - A atividade 239, subatividade 0001, especificação 22 666 318 3
940, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Melhoria do
Epominas na cidade de Araxá" - valor: R$ 1.000.000,00.

XXV - A atividade 540, subatividade 0001, especificação 04 122 210 1
206, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Construção de
unidade fazendária em Fronteira" - valor R$ 1.200.000,00.

XXVI - A atividade 555, subatividade 0001, especificação 04 122 210 1
206, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Reforma do
posto fiscal de Planura" - valor: R$ 100.000,00.

XXVII - A atividade 579, subatividade 0001, especificação 04 122 014 1
866, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Verba
destinada à Secretaria de Estado de Fazenda do Município de Araguari" -
valor: R$ 60.000,00.

XXVIII - A atividade 5571558, subatividade 0001, especificação 04;122
210 1 190, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redáção:
"Ampliação do posto fiscal de Araguari" - valor: R$ 200.000,00.

XXIX - A atividade 743, subatividade 0001, especificação 26 781 633 1
253, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Reforma do
aeroporto de Araguari" - valor: R$ 443.942,00.

XXX - A atividade 500, subatividade 0001, especificação 06 122 644 1
682, contida no Anexo IV, passa a ter a seguinte redação: "Reforma da
cadeia do Município de Prata" - valor: R$ 100.000,00.

XXXI - A finalidade da ação P539 - Escola Referência de Ensino
Fundamental - passa a ter a seguinte redação:

"Identificar e adequar a infra-estrutura para alunos com necessidades
especiais e fortalecer escolas estaduais do ensino fundamental que
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desenvolvem projetos bem-sucedidos na solução de problemas
educacionais, tornando-se referência para as demais."

XXXII - A finalidade da ação P674 - Escola Referência de Ensino
Médio - passa a ter a seguinte redação:

"Identificar e adequar a infra-estrutura para alunos com necessidades
especiais e fortalecer escolas estaduais de ensino médio que
desenvolvem projetos bem-sucedidos na solução de problemas
educacionais, tornando-se referência para as demais."

XXXIII - A finalidade da ação P747 - Estudos, Pesquisas e Projetos
Econômicos e Sociais - passa a ter a seguinte redação:

"Desenvolver pesquisas e projetos socioeconômicos, abrangendo as
áreas de finanças públicas, análise de indicadores econômicos da cultura,
saúde, turismo, criminalidade e desenvolvimento humano, com o objetivo
de subsidiar a proposição e a avaliação de políticas públicas."

XXXIV - O título da ação P359 - Centros de Atenção Especializada de
Assistência Social - passa a ter a seguinte redação:

"P359 - Centros de Atenção Básica e Especializada de Assistência
Social

XXXV - A finalidade da ação P486 - Transferência e Difusão de
Tecnologia -, do Projeto Estruturador 0407, passa a ter a seguinte
redação:

"Difundir e transferir aos cafeicultores conhecimentos, tecnologia e
processo, utilizando metodologia participativa, métodos apropriados de
extensão para mudança de comportamento e habilidades visando a
atingir os objetivos do programa, com especial atenção para a agricultura
familiar."

XXXVI - A finalidade da ação P035 - Implantação de Lavouras
Comunitárias - passa a ter a seguinte redação:

"Dar suporte à produção de cereais, leguminosas e raízes em
Municípios mineiros, especialmente pela agricultura familiar, através do
acesso aos meios de produção, visando a ampliar o acesso aos
alimentos para autoconsumo das famílias participantes, bem como gerar
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excedentes para atender escolas, creches e outras instituições dos
Municípios, aumentando a renda familiar."

XXXVII - A finalidade da ação P038 - Pró-Horta - Horta Viva - passa a
ter a seguinte redação:	 ii.

"Promover a produção de hortaliças, em especial pela agricultura
familiar, visando a melhorar as condições alimentares de 500.000
famílias, através do abastecimento e consumo regular de produtos
hortícolas, em 600 Municípios do Estado."

XXXVIII - A finalidade da ação PO40 - Pró-Pomar - passa a ter a
seguinte redação:

"Melhorar as condições alimentares, através da produção gerada em
especial pela agricultura familiar, do abastecimento e consumo regular de
frutas e de seus subprodutos em 600 Municípios mineiros, em 4 anos."

XXXIX - A finalidade da ação P790 - Obtenção de Novas Áreas para
Reforma Agrárià - passa a ter a seguinte redação:

"Executar as atividades técnicas de identificação, discriminação e
arrecadação de terras devolutas e de retomada de áreas cedidas por
meio de contratos já vencidos, visando à incorporação dessas terras ao
patrimônio do Estado."

XL - A finalidade da ação P054 - Regularização Fundiária - passa a ter
a seguinte redação:

"Conceder títulos de propriedade de terras devolutas a posseiros rurais,
com prioridade para áreas com até 50 hectares e urbanas."

XLI - A finalidade da ação P376 - Instalação de Unidades Coletivas de
Processamento Artesanal de Alimentos - passa a ter a seguinte redação:

"Beneficiar produtos agropecuários produzidos pelas famílias e pela
agricultura familiar, em especial oriundas de organizações associativas,
possibilitando a melhoria das condições dos produtos e seu
aproveitamento para consumo."

XLII - A finalidade da ação P230 - Atenção à Saúde da População
Idosa do Estado - passa a ter a seguinte redação:

"Promover o acesso do idoso aos serviços e às ações voltadas para a
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promoção, a proteção e a recuperação da sua saúde, conforme dispõe o
Estatuto do Idoso."

XLIIII - A finalidade da ação P576 - Implantação do Sistema de
Informação para a Infância e a Adolescência (SIPIA) nos Conselhos
Tutelares dos Municípios - passa a ter a seguinte redação:

"Implantar o sistema de informação para a infância e a adolescência,
visando a instrumentalizar o Conselho Tutelar para a leitura da queixa ou
registro da situação da criança e do adolescente, bem como aplicar
m•edida mais adequada, com vistas ao ressarcimento do direito violado e
subsidiar os Conselhos de Direitos na formulação e gestão das políticas
de atendimento, e capacitar conselheiros tutelares e municipais dos
direitos da criança e do adolescente para o uso do SIPIA."

XLIV - O detalhamento dos investimentos da ação P325 -
Recuperação Funcional de Rodovias -, a cargo do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, passa a
ter a seguinte discriminação, permanecendo inalterado o valor total da
dotação:

"Região Central - R$14.420.000,00
Região Sul de Minas - R$2.650.000,00
Região Centro-Oeste - R$15.930,000,00".
XLV - A finalidade da ação P789 - Apoio à Atividade Docente do

Ensino Fundamental - passa a ter a seguinte redação:
"Proporcionar aos professores do ensino fundamental oportunidades de

capacitação e orientações que possibilitem melhor desempenho
profissional, priorizando o treinamento dos professores que lecionam para
crianças de 6 anos."

XLVI - A finalidade da ação P447 - Padrões de Funcionamento da
Escola do Ensino Fundamental - passa a ter a seguinte redação:

"Prover as escolas de ensino fundamental de infra-estrutura que lhes
permita desenvolver sua proposta pedagógica e favorecer a prática
docente, bem como atender às demandas específicas de crianças de 6
anos de idade que ingressam no ensino fundamental."
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XLVII - A finalidade da ação P335 - Saúde em Casa - passa a ter a
seguinte redação:

"Contribuir para a sustentabil idade financeira dos Municípios na
implantação das equipes do Programa de Saúde da Família - PSF - e
incentivar a contratação de profissionais da área de assistência social
para a sua composição."

XLVIII - A finalidade da ação P461 - Desenvolvimento de
Competências para o Trabalho - passa a ter a seguinte redação:

"Preparar o trabalhador nas competências e conhecimentos gèrais
essenciais para o mercado de trabalho e construção da cidadania,
considerando os afrodescendentes, os índios e os deficientes físicos."

XLIX - A finalidade da ação P099 - Atendimento a Adolescentes em
Conflito com a Lei - passa a ter a seguinte redação:

"Manter as atividades de assistência e custódia de adolescentes em
conflito com a lei, em cumprimento de medida socioeducativa, e implantar
o Plantão Interinstitucional de Atendimento Inicial do Adolescente a Quem
se Atribui Autoria de Ato Inf racional."

L - A ação P858 - Atendimento à Criança e ao Adolescente Portador
de Deficiência e/ou com Necessidades Especiais - fica fundida à ação
P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência.

LI - A finalidade da ação P343 - Realização de Eventos para a
Promoção do Turismo - passa a ter a seguinte redação:

"Participar de feiras e eventos nacionais e internacionais; realizar
eventos regionais e nacionais visando a atrair turistas e investidores para
o Estado; apoiar os Municípios na realização de eventos para a promoção
do turismo."

LII - A finalidade da ação P787 - Fica Vivo - Controle de Homicídios de
Minas Gerais - passa a ter a seguinte redação:

"Reduzir a incidência de homicídios em áreas de risco do Estado, com a
implantação, inclusive, de programas educacionais em centros da
juventude."

LIII - A finalidade da ação P543 - Atendimento ao Idoso - passa a ter a
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seguinte redação:
"Executar o programa federal SAAC-API e ação estadual, repassando

recursos financeiros por serviços prestados por entidades e prefeituras
municipais para o atendimento às necessidades básicas do idoso,
incluindo o suporte nutricional, propiciando sua integração social, o
fortalecimento dos laços familiares e o pleno exercício da cidadania, por
meio de asilos e centros de convivência, inclusive o atendimento técnico
e financeiro ao Município em gestão municipal."

LIV - A finalidade da ação P262 - Ampliação da Base Florestal - passa
a ter a seguinte redação:

"Promover a ampliação da base florestal e recuperar áreas degradadas
por manejo, florestamento e reflorestamento, incentivando a produção
florestal e o aprimoramento tecnológico, em observância ao Plano
Nacional de Florestas - PNF."

LV - A finalidade da ação P774 - Registro do Aluno - passa a ter a
seguinte redação:

"Identificar os alunos da rede pública do Estado por meio do número da
carteira de identidade, para acompanhamento e controle do fluxo dos
matriculados, aprovados, concluintes, transferidos e evadidos, utilizando
as informações como critério para definição do quadro de pessoal,
repasse de recursos para merenda, manutenção das escolas da rede
pública e acompanhamento dos recursos do FUNDEF."

LVI - Fica incluído no Anexo IV - Detalhamento dos Investimentos por
Região de Planejamento e Municípios - página 57 - Programa 633 -
Ação 253 - Melhoramento de Aeroportos - Região Jequitinhonha/Mucuri
- o Município de Araçuaí.

LVII - A denominação da obra n° 480, constante no Anexo IV, ação
P682 - Reforma de Estabelecimentos Prisionais -, a cargo da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas, Região Rio Doce, Município
de Coronel Fabriciano, passa a ter a seguinte redação:

"Construção, reforma e ampliação de estabelecimento prisional".
Observação: os Anexos 1 a IV foram publicados, em suas
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essencialidades, na edição do "Minas Gerais" do dia 1° de dezembro de
2004. As disposições constantes nos Anexos V e VI serão incorporâdas
pelo Poder Executivo aos Anexos 1 a IV, nos termos dos arts. 11 e 12
desta lei.

ANEXO 
a que se refere oart.11 da Lei n° ,de de	de 200)

INCISO: 1
1 031 02061 612 1 654 0001 4499 10 1 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça
Objeto do Gasto: Construção do Fórum de Papagaio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 2
1031 02061 6121 6540001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça
Objeto do Gasto; Ampliação do Fórum de Pará de Minas.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$-100.000,00

INCISO: 3
103102061612165400014499101 A 100.000,00
1031 02 122 001 2 009 0001 3390101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: TJMG
Objeto do Gasto: Construção do prédio do Fórum de Uberlândia
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): TJMG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Direção
administrativa - outras despesas correntes
Valor: R$100.000,00

INCISO: 4
103102061612165400014499101 A 500.000,00
1 031 02 122 001 2 009 0001 3390101 D 500.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: TJMG
Objeto do Gasto: Construção e reparos de unidades prediais - Tribunal de
Justiça do Estado - construção do prédio do Fórum de Betim
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): TJMG
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Direção
administrativa - Outras despesas correntes
Valor: R$500.000,00

INCISO: 5
1 071 0616206449800001 3399 101 A 50.000,00
130104122036104900014440101 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Gabinete Militar
Objeto do Gasto: P xxx - Apoio emergencial a comunidades
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$50.000,00

INCISO: 6
1 071 06 182 064 4980 0001 33 99 10 1 A 3.000.000,00
130126782155421200014490101 D 3.000.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Gabinete Militar
Objeto do Gasto: P xxx - Apoio emergencial a municípios

WC
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): P 212 -
Fornecimento de vigas metálicas - Obra 39, R$900 mil; obra 40, R$700
mil; obra 41, R$1 00 mil; obra 43, R$ 200 mil; obra 45, R$300 mil; obra 46,
R$700 mil e obra 47, R$100 mil.
Valor: R$3.000.000,00

INCISO: 7
1 081 03 122 001 2 002 0001 4499 10 1 A 500.000,00
1 301 04 122 036 1 049 0001 4440 10 1 D 500.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Advocacia Geral do Estado
Objeto do Gasto: Investimentos gerais
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
intra-estrutura
Valor: R$500.000,00

INCISO: 8
1 221 19573 311 1 407 0001 4499 10 1 A 190.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 190.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Informatização de Centros Comunitárias e Locais
Públicos - Telecentros - Vários Municípios
Inclusão Digital

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência 1
Valor: R$1 90.000,00
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INCISO: 9
1 221 19 573 301 4 626 0001 4499101 A 10.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 10.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para o Parque Tecnológico
Regional de Montes Claros
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$10.000,00

INCISO: 10
1 231 2030402349830001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEAPA
Objeto do Gasto: Tranferir recursos para municípios, destinados à
construção de abatedouros municipais de animais
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 11
1 231 20 304 0234 983 0001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEAPA
Objeto do Gasto: Ewbanck da Câmara - Matadouro municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

rÀ'
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INCISO: 12
1 231 20 304 023 4 983 0001 4499 10 1 A 3.000.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 3.000.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEAPA
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios para construção de matadouros
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$3.000.000,00

INCISO: 13
1 231 20 304 023 4 983 0001 4 499 10 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEAPA
Objeto do Gasto: Alto Rio Doce - Matadouro municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 14
1 231 20304 023 4 983 0001 4499 10 1 A 30.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.00000

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEAPA
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao município de Congonhas em obras
de infra-estrutura - matadouro municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$30.000,00

rÃ'
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INCISO: 15
1 231 2030402349830001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEAPA
Objeto do Gasto: Ibertioga - Matadouro municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 16
123120304023498300014499101 A 100.000,00
130104122036104900014440101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEAPA
Objeto do Gasto: P xxx - Apoio para construção de matadouro municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$100.000,00

INCISO: 17
1251 06181 3061 4960001 4499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais - PMMG
Objeto do Gasto: Aquisição de veículos para Polícia Militar - Vários
Municípios
Reaparelhamento dos órgãos de Segurança Pública do Estado de Minas
Gerais
Despesa de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

rs
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 18
125112362243240200014499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais - PMMG
Objeto do Gasto: Despesa de capital para o Colégio Tiradentes, dentro do
Programa de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio - 1 25 1
12362243.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 99 1
99 999 999 9 999
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$50.00000

INCISO: 19
1 261 12122 634 4261 0001 3399101 A 150.000,00
1 301 04 122 036 1 049 0001 4440101 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Atendimento à escola família agrícola no Município de
Ubá - despesa de custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos município em situação de calamidade e em obras de infra-
estrutura
Valor: F1$150.000,00

INCISO: 20
126112122281452200013399101 A 25.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 25.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação.
Objeto do Gasto: Cooperação Estado e Município - atendimento aos
município - despesa de custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 21
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 101 A 270.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 270.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCOLA
MUNICIPAL EM CORONEL FABRICIANO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$270.000,00

INCISO: 22
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Cooperação Estado e Município - Atendimento aos
Municípios - Reforma de Escola Municipal. Reforma de Escola e/ou
Aquisição de Equipamentos.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contigência
Valor: R$20.000,00

rs
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INCISO: 23
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 40.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Cooperação Estado e Município - Atendimento aos
Municípios - Reforma de Escola Municipal - Despesa de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/õu Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 24
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO	 -
Objeto do Gasto: COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICIPIO -
ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS - REFORMA DE ESCOLAS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$100.000,00

INCISO: 25
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO - S.E.E.
Objeto do Gasto: COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO -
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS - REFORMA DE ESCOLA
MUNICIPAL.
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CAPITAL
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 26
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO - S.E.E.

Objeto do Gasto: COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO -
ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS - REFORMAS DE ESCOLA
MUNICIPAL.

CUSTEIO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 27
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Cooperação entre Estado e Município objetivando a
ampliação e reforma de Escolas Municipais e/ou aquisição de
equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.

rÃ'
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 28
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais -
Ensino Fundamental. (Despesa de capital).
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 29
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar da
rede municipal (despesa de capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 30

1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 10
	

A 20.000,00
1 991 9999999999990001 999910

	
D 20.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para investimentos em
escolas municipais - Vários Municípios
Atendimento aos Municípios
Despesas de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 31
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 99999 99999990001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: COOPERAÇÃO ESTADO MUNICIPIO DE LAGOA
DOURADA - REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 32
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 101 A 40.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICIPIO DE
CONGONHAS - REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$40.000,00
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INCISO: 33
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais Escola Municipal Ana de Castro Cançado (Município dê
Deita).
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 34
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Escola Municipal Vereador José Vilhena (Município de
Ibiraci).
Objeto do Gasto: Investimentos - aquisição de computadores.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 35
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Escola Municipal Floriano Peixoto (Município de Santa
Helena).
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 36
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: reforma de unidades escolares municipais
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 37
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 101 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação.
Objeto do Gasto: Cooperação Estado e Município - atendimento aos
municípios - despesa de capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$25.000,00

INCISO: 38
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 10 1 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Cooperação Estado - Município - atendimento aos
municípios - reforma de escola municipal - Despesas de Capital
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 39
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 10 1 A 50.000,00
1991 99999999999900019999101 D 50.000,00

Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundação Comunitária Tricordiana de
Educação, no município de Três Corações
Objeto do Gasto: Projetos pedagógicos e laboratoriais e equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 40
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499 101 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 80.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
atendimento aos municípios
Objeto do Gasto: Transferir recursos para o Fundo Municipal de
Educação do município de Betim, para investimento no Programa
Municipal de Crédito Educativo - CREDUC
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 41
1 261 12 122 281 4 522 0001 4499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

rAI



2254

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar de
escolas municipais Ensino Fundamental.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 42
1261 12122281491300013399101 A 300.000,00
130104122036104900014440101 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Pxxx - Capacitação de Profissionais de Educação
Infantil
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$300.000,00

INCISO: 43
126112361116115600014499101 A 95.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 95.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Reforma e construção em escola estadual
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência.
Valor: R$95.000,00

INCISO: 44
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1 261 12 361 116 1 156 0001 4 4 99 10 1 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 O 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação.]
Objeto do Gasto: Construção do novo prédio da Escola Estadual
Professor Arlindo Pereira, no município de Poços de Caldas.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 45
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9999101 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Construção,ampliação e reforma de prédios escolares -
Escola Fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/pu Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 46
126112361116115600014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Geraldino Rodrigues
da Cunha, situada no Muncípio de Uberaba.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00
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INCISO: 47
1261 12361 1161 15600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Capitão Alexandre
Du, situada no Município de Luz.

Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 46
126112361116115600014499101 A 30.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Frei Leopoldo de
Castelnuovo, situada no Município de Uberaba.
çbjeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 49
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Frederico Ozanan,
situada no Município de Presidente Olegário.
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Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 50
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Vigário José
Alexandre, situada no Município de Carmo do Cajuru.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 51
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Dr. José Gonçalves,
situada no Município de Itaúna.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 52
126112361116115600014499101 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999101 D 100.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação.
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar do
ensino fundamental.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 53
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ESTADUAL EM MUNICIPIOS DO
NORTE DE MINAS
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
Valor: R$50.000,00

INCISO: 54
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Escola Estadual Antônio Augusto
Ribeiro, no município de Betim
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para reforma ou aquisição de
materiais.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 55
126l12361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Escota Estadual Padre Piscinini, no 1

município de Paraguaçu
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para reforma da EE. Padre
Piscinini
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 56	 :1

126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Escola Estadual Professor Eduardo:;
Daniel Ferreira Dias, no município de Campos Gerais
Objeto do Gasto: Reforma da EE Professor Eduardo Daniel Ferreira Dias
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 57
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Escola Estadual Amélia Santana
Barbosa, no município de Betim
Objeto do Gasto: Reforma da EE Amélia Santana Barbosa
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência

rÀ



2260

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 58
1261 12361 1161 15600014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Escola Estadual Dom Inocêncio, no
município de Campanha
Objeto do Gasto: Reforma da quadra de esportes da Escola Estadual
Dom Inocência
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 59
126112361116115600014499101 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura e equipamentos/materiais -
Diversos Municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de Estado da
Educação
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 60
1 261 12 361 1161 15600014499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em escolas (capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 61
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar de
Escola Estadual
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 62
1 261 12 361 1161 15600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação.
Objeto do Gasto: Reforma e obras na E.E.Lauro Epifânio (ensino
fundamental) no município em Divinópolis
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 63
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
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Objeto do Gasto: Reforma, adaptação e criação de centro telemático em
Escola Estadual de Ensino Fundamental no município de São João das
Missões
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 64
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Reforma de escolas da rede estadual
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 65
126112361116115600014499101 A 73.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 73.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: compra de material permanente e reforma de prédio
escolar - ensino fundamental - de municípios diversos
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$73.000,00

INCISO: 66
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PREDIO ESCOLAR ESTADUAL NO MUNICIPIO DE RIO POMBA -
ENSINO FUNDAMENTAL
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 67
126112361116115600014499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma e Prédio Escolar em
São Bras do Suaçuí - Ensino Fundamental - Reforma da Escola EstadUal
Desembargador Aprígio Ribeiro de Oliveira
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 68
126112361116115600014499101 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Construção e Cobertura de Quadras.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$200.000,00
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INCISO: 69
1 261 1236111611560001 4499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Aurélio Luiz da
Costa, situada no Município de Uberaba.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$40.000,00

INCISO: 70
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Coronel Aureliano
Rodrigues Nunes, situada no Município de Formiga.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 71
1 261 12361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual PIO XII, situada no
Município de Formiga.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 72
1 261 12 361 116 1 156 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual José Bernardes de
Faria, situada no Município de Formiga.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 73
126112361116115600014499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Darcília Godoy,
situada no Município de Senador Modestino Gonçalves.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 74
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 99 999 99999990001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
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Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar -
ensino fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 75
126112361116115600014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Reforma de escolas e/ou aquisição de mobiliário escolar
-despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 76
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Madre de Deus de Minas - Construção do prédio da EE
Souza Leite
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 77
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Senhora dos Remédios - Reforma e ampliação da EE
Egídio Reis
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 78
126112361116115600014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Reforma de escolas e/ou aquisição de mobiliário escolar
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 79
126112361116115600014499101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Reforma em escola estadual
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 80
1 261 1236111611560001 4499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
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Objeto do Gasto: Construção do prédio da Escola Estadual "Cristiano
Machado", com sede no Município de lpuiúna.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 81
1 261 12 361 116 1 156 0001 4499101 A 50.000,00
1 991 99 9999999999 0001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares
Estaduais - Ensino Fundamental - no município de Governador
Valadares.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 82
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares
Ensino Fundamental - Vários Municípios
Despesas de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 83
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE	-
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PREDIO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO DE
ENTRE RIOS DE MINAS - ESCOLA ESTADUAL RIBEIRO DE OLIVEIRA
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$50.000,00

INCISO: 84
126112361116115600014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Dr. José Rodrigues
Seabra, situada no Município de Itapeva.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 85
1 261 1236111611560001 449910 1 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 9990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Reny de Souza Lima,
situada no Município de Santa Luzia.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 86
126112361116115600014499101 A 30.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Leandro de Vito,
situada no Município de Uberaba.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 87
126112361116115600014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Santa Terezinha,
situada no Município de Uberaba.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 88
1 261 1236111611560001 4499 101 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
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órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais - Aplicações diretas - Escola Estadual Professor Caio
Albuquerque, situada no Município de Nova Resende.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$40.000,00

INCISO: 89
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma dê prédio escolar -
Ensino Fundamental - Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 90
1 261 1236111611560001 4499 10 1 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação.
Objeto do Gasto: Reforma e/ou ampliação de prédios escolares
estaduais.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 91
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1 261 12 361 116 1 156 0001 4 4 99 10 1 A 70.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 70.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO.	 -
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PREDIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$70.000,00

INCISO: 92
126112361116115600014499101 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de estado de educação
Objeto do Gasto: reforma de escola estadual
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 93
126112361116115600014499101 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 80.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar em
escolas estaduais de Ensino Fundamental.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00
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INCISO: 94
126112361116115600014499101 A 70.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de prédio escolar -
Ensino Fundamental - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 95
1 261 12 361 116 1 156 0001 449910 1 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO	 -
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PREDIO ESCOLAR
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
Valor: R$50.000,00

INCISO: 96
126112361116115600014499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Reforma de escolas estaduais do Município de
Contagem
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 97
12611236111611560001 4499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: see
Objeto do Gasto: construção, ampliação, e reforma de prédio escolar -
ensino fundamental
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 98
1261 12361 281 2 092 0001 4499101 A 45.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 45.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Rio Manso
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para o transporte escolar
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$45.000,00

INCISO: 99
126112361116244700014499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: Padrões de Funcionamento da Escola do Ensino
Fundamental - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 100
126112361116244700014499101 A 250.000,00
1 991 99999 99999990001 9 999 10 1 D 250.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Construção, reforma, ampliação e aquisição de
equipamentos, (Despesa de Capital), nos seguintes estabelecimentos de
ensino estadual:
E.E. Dona Caetana América de Menezes(lpatinga/MG),E.E. Sônia Maria
Gomes(IpatingalMG),
E.E. do Bairro ldeat(lpatinga/MG),E.E. Laura Xavier
Santana(lpatinga/MG),E.E.João XXIII(lpatingalMG),E.E. Chiquinha
Soares(Bom Despacho/MG),E. E. Coronel Robertinho(Bom
Despacho/MG), E.E. Professor Wilson Lopes do Couto(Bom
Despacho/MG),E.E. Martinho Fidelis(Bom Despacho/MG),E.E. Miguel
Gontijo(Bom Despacho/MG),E.E. Irmã Maria(Bom Despacho/MG),E.E.
Maria Guerra(Bom Despacho/MG),E.E. Juscelino
Kubitschek(Timóteo/MG), E.E. Capitão Alexandre Du(Luz/MG),E.E. José
Manoel(Araújos/MG).
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 101
12611236111624470001 4499101 A 30.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação.
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Objeto do Gasto: Padrões de funcionamento das escolas de ensino
fundamental - aquisição de computador.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 102
126112361116244700014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO.	-
Objeto do Gasto: PADROES DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO
ENSINO FUNDAMENTAL - COMPRA DE COMPUTADORES.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 103
126112361116244700014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Escola Estadual Vera Maria Rezende
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de
equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 104
126112361116244700014499101 A 45.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 45.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: EE Pe Luis Turkenburg (educação
infantil), EE Leonardo Gonçalves Nogueira e EE João Domas Filho
(educação infantil), no município de ltaúna
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para aquisição de carteiras,
máquina xerox e equipamento de informática para as seguintes escolas
estaduais: EE Pe Luis Turkenburg (educação infantil), EE Leonardo
Gonçalves Nogueira e EE João Domas Filho (educação infantil)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$45.000,00

INCISO: 105
126112361116244700014499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Escola Estadual Dr. Belmiro Braga, no
município de Boa Esperança
Objeto do Gasto: Construção de uma biblioteca
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 106
1 261 1236111624470001 4499 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
ensino fundamental
Objeto do Gasto: Transferir recursos para a E.E. José Fernandes de
Souza, no município de Vamzelândia, para aquisição de um kit tecnológico
composto de televisão, vídeo/DVD e antena parabólica
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 107
126112361116244700014499101 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação -
Ensino fundamental
Objeto do Gasto: Construção de um Auditório Multimídia na Escola
Estadual Augusto de Lima, no município de Nova Lima
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 108
1 261 12 362 310 1 334 0001 4499 10 1 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Expansão do Ensino Médio - reforma de Escola -
çapital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 109
126112362310133400014499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00



2279

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
SES
Objeto do Gasto: Construção, Reforma e Ampliação de prédios escolares
estaduais Ensino Médio - Vários Municípios
Expansão do Ensino Médio
Despesa de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 110
1 261 12 362 310 1 334 0001 4499 101 A 28.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 O 28.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEE
Objeto do Gasto: compra de material permanente e reforma de prédio
escolar - ensino médio - de municípios diversos
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$28.000,00

INCISO: 111
1 261 12 362 310 1 334 0001 4499 10 1 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO - S.E.E.	-
Objeto do Gasto: EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO - REFORMA DE
ESCOLA.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA.
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Valor: R$50.000,00

INCISO: 112
1 261 1236231029150001 3399101 A 500.000,00
130104122036104900014440101 D 500.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Educação
Objeto do Gasto: P XXX- Alimentação Escolar para alunos do Ensino
Médio da rede estadual, matriculados no turno noturno, em municípios
com índice de Desenvolvimento Humano-IDH igual ou menor que 0,650.
CPP

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s)': Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$500.000,00

INCISO: 113
1 261 12367 181 4 269 0001 449910 1 A 25.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 O 25.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação -
SEE
Objeto do Gasto: Despesa de capital para o Instituto São Rafael, dentro
do Programa de Desenvolvimento da Educação Especial - 1 26 112 367
181 4269.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 99
999999999999
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$25.000,00

INCISO: 114
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1 271 13 392 014 1 925 0001 3 3 99 10 1 A 200.000,00
130104122036104900014440101 O 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: P XXX- Implementação de 2 (dois) Centros Culturais,
sendo 1 (um) no Vale do Jequitinhonha.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$200.000,00

INCISO: 115
1 271 1339209345400001 3399101 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Confecção de UniformesNestuário (custeio)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 116
127113392093454000013399101 A 240.000,00
150104122287179600013390101 D 240.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Transferência de recursos para a manutenção da Casa
Juscelino, no valor de R$120.000,00, e da Fundação Tancredo Neves, no
valor de R$-120.000,00.
1271133920934540000133500101
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): 1501 04
122 287 1 796 0001 33900101
Valor: R$240.000,00

INCISO: 117
127113392093454000014499101 A 1.500.000,00
199199999999999900019999101 D 1.500.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio financeiro para bandas de música - despesas de
capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$1.500.000,00

INCISO: 118
1 271 1339209349330001 3399 10 1 A 300.500,00
130104122036104900014440101 D 300.500,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Cultura
Objeto do Gasto: P XXX- Formação de Agentes e Empreendedores
Culturais.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$300.500,00

INCISO: 119
130104122014101200014499101 A 130.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 130.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DO
TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS

Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO MUNICIPIO DE CORONEL
FABRICIANO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$130.000,00

INCISO: 120
130104122014101200014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Despesa de capital dentro do programa Construção de
Prédios Públicos -
1, 301 04 122 014 1 012.
órg ão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 99
99 999 999 9 999
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$100.000,00

INCISO: 121
1 301 04 122 014 1 012 0001 4499101 A 170.000,00
199199999999999900019999101 D 170.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Construção de Quartel para a Polícia Militar de Minas
Gerais, no município de Coronel Fabriciano/MG.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$170.000,00

INCISO: 122
1 301 04 122 014 1 012 0001 4499101 A 10.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 10.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Construção de uma policlínica dentro do 10 0 Batalhão
da PMMG de Montes Claros
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$10.000,00

INCISO: 123
1 301 04 122 014 1 948 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Serviços de conservação, reparação, adaptação e
manutenção do imóvel onde está localizada a LJEMG, no Município de
Belo Horizonte - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingênica
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 124
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 200.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de estado de Transportes e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Construção,calçamento, pavimentação e aquisição de
mata-burro, mediante convênios com municípios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 125
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Implantação de um Restaurante Popular em Juiz de
Fora, por meio de convênio com o município.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 126
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 600.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 600.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$600.000,00

INCISO: 127
130104122036104900014499101 A 200.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas do Estado de Minas Gerais.
Objeto do Gasto: Pavimentação de vias urbanas no município de Pedro
Leopoldo-covênio com o município.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 128
130104122036104900014499101 A 400.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Construção de uma Policlínica no Bairro Vila Ideal, em
Juiz de Fora, por meio de convênio com o município.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$400.000,00

INCISO: 129
130104122036104900014499101 A 230.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 230.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: setop

rÀ,



2287

Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$230.000,00

INCISO: 130

130104122036104900014499101 A 450.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$450.000,00

INCISO: 131
130104122036104900014499101 A 350.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 350.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de
infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$350.000,00

INCISO: 132
130104122036104900014499101 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e em
obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 133
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 400.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e em
obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$400.000,00

INCISO: 134
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em situação de calamidade e em
obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subproleto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 135
130104122036104900014499101 A 20.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999101 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Senhora de Oliveira - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/au Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 136
1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOR
Objeto do Gasto: Santo Antonio do Amparo - Obras de infra-estrutura
urbana
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 137
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOR
Objeto do Gasto: Barroso - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 138
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Antonio Carlos - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 139

1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Barão do Monte Alto - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 140

1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Santo Antonio do Aventureiro - Obras de infra-estrutura
urbana
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 141

130104122036104900014499101 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 15.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
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Objeto do Gasto: Santa Rita do Ibitipoca - Pavimentação asfáltica da
estrada Santa Rita do Ibitipoca/ Ibertioga
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$115.000,00

INCISO: 142
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Monte Belo - Obras de infra-estrutura urbana
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 143
130104122036104900014499101 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 15.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Senhora dos Remédios - Pavimentação asfáltica do
acesso ao distrito do Japão
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 144
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
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Objeto do Gasto: Guarará - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 145
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 15.000,00
199199999999999900019999101 D 15.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Cipotanea - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 146
130104122036104900014499101 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 15.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Carrancas - Obras de infra-estrutura urbana
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 147
130104122036104900014499101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$-150.000,00

INCISO: 148
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 500.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 500.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$500.000,00

INCISO: 149
130104122036104900014499101 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio aos municípios em obras de infraestrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 150
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas
Objeto do Gasto: Calçamento de vias públicas no município de Brasópolis
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 151
130104122036104900014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Pains
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 152
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 40.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOR
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Salimas
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 153
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Crisólita
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
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Valor: R$20.000,00

INCISO: 154
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Santa Helena
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 155
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no municpipio de Guapá
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 156
130104122036104900014499101 A 30.000,00
1.991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Miradouro
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$30.000,00
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INCISO: 157
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 99 999 9999 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Monte
Formoso
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 158
130104122036104900014499101 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Virgem da
Lapa
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 159
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Bertópolis
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 160
1301 04 122 036 1 0490001 4499101 A 35.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 35.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de .Joaima
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$35.000,00

INCISO: 161
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Santos
Dumont
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 162
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Itaobim
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 163
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1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no Município de Araçuaí
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 164
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Berilo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 165
130104122036104900014499101 A 200.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Transporte e Obras
Públicas
Objeto do Gasto: Apoio a obras de infra-estrutura em municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 166
130104122036104900014499101 A 334.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 334.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: apoio financeiro aos municípios para obras de infra
estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$334.000,00

INCISO: 167
130104122036104900014499101 A 400.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 400.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES DE OBRAS PÚBLICAS - SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EM
SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA -
DESPESA DE CAPITAL
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Suba!ividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
Valor: R$400.000,00

INCISO: 168
130104122036104900014499101 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 999 10 1 D 250.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Execução de Obras Emergenciais e Infra-Estruturais em
Apoio ao Município de Governador Valadares.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
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Valor: R$250.000,00

INCISO: 169
130104122036104900014499101 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura - diversos municípios e
entidades.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 170

1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$400.000,00

INCISO: 171

1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transporte e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - Vários Municípios
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Transferência aos Municípios - Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 172
130104122036104900014499101 A 40.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$40.000,00

INCISO: 173
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO A PREFEITURA DE SENHORA
DE OLIVEIRA EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 174
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP

ri
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Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE ARAPONGA
EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA - CONSTRUÇÃO DE PONTES
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 175
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO DE SENHORA
DOS REMÉDIOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 176
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO DE
CORDISBURGO EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 177
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP	 -
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO DE SÃO
FRANCISCO EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGNENCIA	 a.,
Valor: R$20.000,00

INCISO: 178
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 9999 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO DE SANTOS
DUMONT EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 179
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 400.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Obras de infraestrutura em municípios (capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) .e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$400.000,00

INCISO: 180
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 300.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a diversos municípios em obras de
infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 181
130104122036104900014499101 A 300.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 182
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 99 99 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Construções e Reformas - Apoio aos municípios ou
entidades em obra de infra-estrutura.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$300.000,00
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INCISO: 183
130104122036104900014499101 A 430.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 430.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$430.000,00

INCISO: 184
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Auxílio aos Municípios em
ações emergenciais e obras infra-estruturais - Prefeitura Municipal de
Serrania.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 185
1 301 04122 0361 049 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Auxílio aos municípios em
ações emergenciais e obras infra-estruturais - Prefeitura Municipal de
Alterosa.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 186
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dos Transportes
e obras públicas
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura para o município de Piedade de
Ponte Nova
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 187
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 80.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dos Transportes
e obras públicas
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de São Geraldo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 188
130104122036104900014499101 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 80.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dos Transportes
e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Viçosa
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 189
130104122036104900014499101 A 50.000,00
1-991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dos Transportes
e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Matipó
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 190
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dos Transportes
e Obras Públicas

Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura no município de Vermelho
Novo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 191
130104122036104900014499101 A 110.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 101 O 110.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dos Transportes
e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Obras de Infra-estrutura no município de Teixeiras
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$1 10.000,00

INCISO: 192
130104122036104900014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado dos Transportes
e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de 1 poli-clínica no município de Alvinópolis
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 193
1301 04 122 036 1 0490001 4499101 A 600.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 600.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio a vários municípios em obras de infra-estrutura.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$600.000,00

INCISO: 194
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1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 200.000,00
130104122036104900014440101 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em convênio com o Município
de Uberaba
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$200.000,00

INCISO: 195
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 10.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 10.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao Município de Minas Novas para
execução de obras emergenciais e infra-estruturais
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$10.000,00

INCISO: 196
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Construção de centro turístico no município de
Tiradentes - convênio com o município
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$200.000,00
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INCISO: 197
1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do Mercado Municipal de
Espinosa em convênio com o município
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Sibprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 198
130104122036104900014499101 A 300.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de
infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 199
130104122036104900014499101 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de
infraestrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
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Valor: R$300.000,00

INCISO: 200
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Auxílio aos Municípios em
ações emergenciais e obras infra-estruturais - Prefeitura Municipal de
Bambuí.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$40.000,00

INCISO: 201
1301 04 122 036 1 04900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Auxílio aos Municípios em
ações emergenciais e obras infra-estruturais - Município de Cordisburgo.
Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 202

130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Auxilio aos Municípios em
ações emergenciais e obras infra-estruturais - Prefeitura Municipal de
Moema.
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Objeto do Gasto: Despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 203
130104122036104900014499101 A 250.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 250.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transporte e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$250.000,00

INCISO: 204
130104122036104900014499101 A 340.000,00
1 991 99 999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 340.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO AOS MUNIC!PIOS EM OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO NORTE DE MINAS
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
Valor: R$340.000,00

INCISO: 205
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 206
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 550.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 550.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$550.000,00

INCISO: 207
1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 50.000,00
1 991 99 999 99999990001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EM
SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGENCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA.
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 208
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 125.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 125.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Despesa de capital dentro do programa de Apoio
Financeiro para Obras de Infra-Estrutura nos Municípios - 1 30 1 04 122
0361049.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 99 1
99 999 999 9 999
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$125.000,00

INCISO: 209
130104122036104900014499101 A 600.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 600.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS - SETOP.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$600.000,00

INCISO: 210
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura - diversos municípios -
Despesas de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 211
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 450.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 450.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Transportes e Obras
Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade pública e em obras de infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contigência
Valor: R$450.000,00

INCISO: 212
130104122036104900014499101 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 60.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$60.000,00

INCISO: 213
1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 440.000,00
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1 991 99 999 99999990001 9 999 10 1 O 440.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE
SÃO JOÃO DEL REI
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$440.000,00

INCISO: 214
130104122036104900014499101 A 440.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 440.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em Obras de Infra-
Estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$440.000,00

INCISO: 215
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 400.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas-SETOP.
Objeto do Gasto: Auxílio financeiro a diversos municípios em obras de
infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$400.000,00
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INCISO: 216
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 480.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 480.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$480.000,00

INCISO: 217
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS.
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EM
SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 218
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 480.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 480.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
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Valor: R$480.000,00

INCISO: 219
1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 300.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9999 10 1 O 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos e realização de obras em diversos
municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 220
130104122036104900014499101 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 99 99 10 1 O 250.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura em municípios (capital).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 221
130104122.036104900014499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - conceder apoio financeiro aos municípios em situação
de calamidade e em obras de infra estrutura urbana
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Objeto do Gasto: Tranferir recursos para municípios, destinados à
construção de redes coletoras de esgoto
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 222
1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infraestrutura
Objeto do Gasto: Tranferir rurcursos para municípios, destinados à
construção de caixas de captação de água pluvial
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 223
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana no município de lraí de
Minas.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 224
130104122036104900014499101 A 60.000,00
1 991 999999999999 0001 9999 10 1 D 60.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana no município de
Douradoquara.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 225
130104122036104900014499101 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação do prédio da Feira Municipal do
m unicípio de Santa Vitória.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 226
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 50.000,00
1 991 999999999999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Construção de Posto de Saúde no município de
curinhatã.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 227
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Campos Gerais
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para infra-estrutura urbana, no
distrito de Córrego do Ouro
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 228
130104122036104900014499101 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - Setop
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$500.000,00

INCISO: 229
130104122036104900014499101 A 350.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e/ou obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contigência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência.
Valor: R$350.000,00

II4CISO: 230
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrura/diversos municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP	 -«
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio aos
municípios em obras de infra-estrutura
Valor: R$300.000,00

INCISO: 231
130104122036104900014499101 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: setop
Objeto do Gasto: apoio aos municípios em situação de calamidade e em
obras de infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$300.000,00
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INCISO: 232
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 200.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de transporte e
Obras Públicas-SETOP
Objeto do Gasto: Execucao de obras de infra-extrutura urbana em
municipios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGENCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGENCIA.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 233
130104122036104900014499101 A 300.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio de lnfraestrutura a Diversos Municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 234
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 80.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Diversos Municípios
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$80.000,00
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INCISO: 235
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 20.000,00
199199999999999900019999101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Belo Vale
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 236
130104122036104900014499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Rio Espera
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 237
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Porto Firme
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 238
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1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Piranga
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 239
1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 400.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 400.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura - Diversos Municípios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$400.000,00

INCISO: 240
130104122036104900014499101 A 550.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 550.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP
Objeto do Gasto: APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
Valor: R$550.000,00
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INCISO: 241
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 270.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 270.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria Estadual de Transporte e
Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura - Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$270.000,00

INCISO: 242
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 300.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 243
130104122036104900014499101 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: secretaria de estado de transportes e
obras públicas
Objeto do Gasto: apoio aos municípios em obras de infra etrutura
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
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Valor: R$500.000,00

INCISO: 244
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 300.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS
DE INFRA-ESTRUTURA.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 245
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 *999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Lamim
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 246
130104122036104900014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 99999990001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Jeceaba
Objeto do Gasto: Implementação de Obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 247
130104122036104900014499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Itaverava
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 248
130104122036104900014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30:000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Entre Rios de Minas
Objeto do Gasto: Implementação de obras infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 249
1 301 04 122 036 1 049 0001 449910 1 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Catas Altas da Noruega
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 250
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1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 O 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Brás Pires
Objeto do Gasto: Implementação de obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 251
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Município de Conselheiro Lafaiete
Objeto do Gasto: Implementação de Obras de infra-estrutura
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 252
130104122036104900014499101 A 420.000,00
1 991 99999 999 99990001 9999 10 1 D 420.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$420.000,00

INCISO: 253
130104122036104900014499101 A 200.000,00
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1 99  99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 200.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Transporte e Obras
Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios em Situação de
Calamidade e em Obras de Infra-estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 254
130104122036104900014499101 A 550.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 550.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
Objeto do Gasto: OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGENCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
Valor: R$550.000,00

INCISO: 255
130104122036104900014499101 A 600.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 600.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Obras de infra-estrutura urbana em diversos municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$600.000,00
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INCISO: 256
130104122036104900014499101 A 550.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP

Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios para execução de
obras emergenciais e infra-estrutu-
rais.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$550.000,00

INCISO: 257
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Secretaria de Transportes e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao município de Santos Dumont para
realização de obras de infra-estrutura, por meio de convênio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 258
130104122036104900014499101 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Secretaria de Transportes e
Obras Públicas.
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Objeto do Gasto: Construção de policlínica no bairro Vila Ideal no
m unicípio de Juiz de Fora, por meio de convênio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 259
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Secretaria de Transportes e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Reforma de praça no município de Chácara, por meio
de convênio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 260
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Secretaria de Transportes e
Obras Públicas.
Objeto do Gasto: Reforma de praça no município de Maripá de Minas, por
meio de convênio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 261
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1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 101 A 270.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 270.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de
infraestrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$270.000,00

INCISO: 262
130104122036104900014499101 A 200.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DO
TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS
Objeto do Gasto: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA POSTO DE
SAUDE MUNICIPAL EM CORONEL FABRICIANO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGENCIA
Valor: R$200.000,00

INCISO: 263
130104122036104900014499101 A 600.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 600.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra-estrutura.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
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Valor: R$600.000,00

INCISO: 264
130104122036104900014499101 A 600.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 600.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP
Objeto do Gasto: APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS EM OBRAS DE
INFRA-ESTRUTURA
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$600.000,00

INCISO: 265
130104122036104900014499101 A 600.000,00
1 991 9999999999990001 99 99 10 1 D 600.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETOP - Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio financeiro aos municípios em obras de infra-
estrutura
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$600.000,00

INCISO: 266
130104122036104900014499101 A 500.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 500.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - apoio financeiro aos municípios em situação de
calamidade e em obras de infra estrutura urbana
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Objeto do Gasto: Conceder apoio financeiro ao município de Teófilo
Otoni, para a construção de um shoping popular
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$500.000,00

INCISO: 267
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499 10 1 A 400.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 O 400.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transporte e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos
Municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$400.000,00

INCISO: 268
1 301 04 122 036 1 049 0001 4499101 A 450.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 450.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas - SETOP
Objeto do Gasto: Obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos municípios
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$450.000,00

INCISO: 269
1 371 18541 134 4 168 0001 4499101 A 20.000,00

rs



2336

1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEMAD
Objeto do Gasto: Miradouro - Usina de lixo
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 270
137118541134416800014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEMAD
Objeto do Gasto: Palma - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 271
1 371 18541 1344 168 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEMAD
Objeto do Gasto: Santos Dumont - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 272
1 371 18 541 134 4 168 0001 4499101 A 3.500.000,00
130126782155418500014490101 D 3.500.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEMAD
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Objeto do Gasto: Implantação de usinas de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): P 185 -
Fornecimento de bueiros metálicos - Obra 28, R$700 mil; obra 29, R$600
mil; obra 30, R$700 mil; obra 31, R$ 100 mil; obra 32, R$100 mil; obra 33,
R$ 200 mil; obra 35, R$400 mil; obra 36, R$300 mil e obra 37, R$ 400 mil.
Valor: R$3.500.000,00

INCISO: 273
1 371 1854113441680001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEMAD
Objeto do Gasto: Pirapetinga - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 274
1 371 18 541 134 4 168 0001 449910 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEMAD
Objeto do Gasto: Carandaí - Usina de lixo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 275
1 371 18541 134 4 168 0001 44.99 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEMAD
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Objeto do Gasto: Divinésia - Usina de lixo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 276
141123695217192000013399101 A 30.000,00
1 301 04 122 036 1 049 0001 444010 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: P XXX- Criação e implantação de sistema de coleta e
avaliação de dados estatísticos do turismo na Estrada Real.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$30.000,00

INCISO: 277
141123695216434300013399101 A 1.500.000,00
1 301 26782 15542040001 4490101 D 1.500.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: Apoio para eventos nos municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): P204 -
Fornecimento de mata-burros - Obra 18, R$800 mil e obra 19, R$700 mil
Valor: R$1.500.000,00

INCISO: 278
141123695172497800013399101 A 180.000,00
1 301 04 122 036 1 049 0001 4440101 D 180.000,00



2339

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: P xxx - Desenvolvimento do turismo ambiental
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$180.000,00

INCISO: 279
1 451 06181 3131 787 0001 3399101 A 100.000,00
130104122036104900014440101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: P787 - Fica Vivo - Controle de Homicídios de Minas
Gerais
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: F1$100.000,00

INCISO: 280
1 451 06421 31549580001 339910 1 A 200.000,00
130104122036104900014440101 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: P XXX- Atendimento a adolescentes e jovens egressos
do cumprimento de medida socioeducativa.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$200.000,00
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INCISO: 281
1451 1442231349550001 3399101 A 300.000,00
130104122036104900014440101 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: P XXX- Proteção de Crianças e Adolescentes em risco
de serem vítimas de homicídio.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$300.000,00

INCISO: 282
1 461 2369113449500001 3399101 A 50.000,00
130104122036104900014440101 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: P XXX- Aporte financeiro para a Ação de apoio e
incentivo à projetos de aproveitamento de crédito de carbono.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/au Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$50.000,00

INCISO: 283
1461 23 693 219 1 97900013399101 A 200.000,00
130104122036104900014440101 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDE
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Objeto do Gasto: P xxx - Estudos geofísicos para aumento da eficiência
energética
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$200.000,00

INCISO: 284
1 471 10 512 080 1 574 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Construção de Estação de Tratamento de Esgoto nos
Municípios de Pirapora, Francisco Sá e Bocaiúva
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 285
1 471 10 512 080 1 578 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Andrelândia - Aterro sanitário
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 286
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499 101 A 30.000,00
1 991 99 9999999999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Regional e Política Urbana - PADEM
Objeto do Gasto: Transferir recursos para a prefeitura municipal de São
Francisco, para a aquisição de um trator com implementos agrícolas, para
atendimento das comunidades de Barreira das Cabaceiras, Alto da Serra,
Grota Funda, Descansador e Olhos D'Agua dos Porcos
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 287
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499 10 1 A 2.000.000,00
1 301 26782 15542040001 4490 10 1 D 2.000.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: PADEM - apoio a municípios
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): P204 -
Fornecimento de mata-burros - Obra 20, R$800 mil; obra 21, R$1 00 mil;
obra 22, R$ 100 mil; obra 23, R$200 mil; obra 25, R$300 mil; obra 26,
R$200 mil e obra 27, R$300 mil.
Valor: R$2.000.000,00

INCISO: 288
147115122276150700014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: PADEM - apoio ao desenvolvimento municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$100.000,00
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INCISO: 289
1 471 15 122 2761 507 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Mar de Espanha - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 290
147115122276150700014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Dores do Turvo - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 291
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499101 A 20.000.00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Capela Nova - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
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Valor: R$20.000,00

INCISO: 292
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Tocantins - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 293
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Senador Cortes - PADEM - Apoio ao desenvolvimento
municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor R$20.000,00

INCISO: 294
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Rosário da Limeira - PADEM - Apoio ao
desenvolvimento municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 295
1471 15 122 276 1 50700014499101 A 20.00000
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Patrocínio do Muriaé - PADEM - Apoio ao
desenvolvimento municipal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 296
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499101 A 180.000,00
199199999999999900019999101 D 180.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio ao desenvolvimento municipal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$180.000,00

INCISO: 297
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Aquisição de
veículos para segurança em diversos municípios (despesa de capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 298
147115122276150700014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Objeto do Gasto: Reaparelhamento dos órgãos de segurança pública da
Prefeitura Municipal de Patos de Minas.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 299
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499 101 A 300.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Aquisição de veículos para a apoio à Administração de
diversos municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 300
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1 471 15 122 276 1 507 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - PADEM
Objeto do Gasto: Transferir recursos para o município de Crisólita,
destinados à aquisição de uma mini-farinheira para uso por parte de
comunidades rurais
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 301
147115122276150700014499101 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 80.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento
Regional
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM -
Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 302
1 471 15 122 276 1 507 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: conceder apoio financeiro ao município de Virgem da
Lapa, destinado à aquisição de um veículo para a secretaria municipal de
educação
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 303
147115122276150700014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - PADEM
Objeto do Gasto: Transferir recursos para a prefeitura municipal de
Mantena, para a aquisição de um trator com implementos agrícolas, para
atendimento a comunidades rurais
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s)ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 304
147116482213164400014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
Objeto do Gasto: Reforma e ampliação de residências de moradores de
baixa renda no município de Pedro Leopoldo - convênio com o município.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 305
1 471 16 482 213 1 644 0001 4499 10 1 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDRU
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Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal de Habitação Popular de
Itajubá para a construção de unidades habitacionais populares no
Município de . Itajubá.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 306
147117512175199600014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - estudo e implantação de
serviços de água potável e saneamento
Objeto do Gasto: implantar sistema simplificado de abastecimento de
água em comunidades do município de Itinga
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 307
1 481 0812262247280001 3399 101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esporte
Objeto do Gasto: Apoio e fomento a Creche São Paulo da Cruz e Projeto
de Vida (custeio)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 308
148108122622472800013399101 A 15.000,00
1991 999999999999.0001 9999101 O 15.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao Conselho Metropolitano da
Sociedade de São Vicente de Paulo dos Municípios de Belo Horizonte,
Contagem e Montes Claros (despesa de custeio)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s):.Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 309
1481 0812262247280001 3399101 A 30.000,00
130104122036104900014440101 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: P728 - Apoio aos municípios na política de assistência
social
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$30.000,00

INCISO: 310
1481 0812262247280001 3399101 A 25.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 25.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esporte
Objeto do Gasto: Apoio e fomento a Providência Nossa Senhora da
Conceição (custeio)

rÀ



2351

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$25.000,00

INCISO: 311
1 481 0812262247280001 4499101 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Reforma da Fundação José Hilário de Souza, no
município de Pedro Leopoldo - convênio com o município.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 312
148108122622472800014499101 A 130.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 130.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades de Assistência Social e ou
Municípios.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$130.000,00

INCISO: 313
148108122622472800014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
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Objeto do Gasto: Construção de Centro Comunitário no bairro Vale Verde
no município de Juiz de Fora, por meio de convênio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Rerserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Rerserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 314
1481 08122622472800014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Construção de prédio para abrigar a Creche Professora
Nilmara Carneiro Reno, com sede no Município de Piranguinho.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 315
148108122622472800014499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Obra de construção de centro de atendimento social -
Campo Florido
Transferência para entidade sem fins lucrativos
Despesa de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00
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INCISO: 316
1481 08122622472800014499101 A 25.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Despesa de capital dentro do Programa Apoio aos
Municípios na Política de Assistência Social - 1 48 1 08 1226224728.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 99 1
99 999 999 9 999
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$25.000,00

INCISO: 317'
148108122622472800014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Santa Maria do
Suaçui
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para a construção ou aquisição
de equipamento para o centro de referência para a terceira idade
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 318
1481 08122622472800014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - apoio aos municípios na política de
assistência social
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Objeto do Gasto: Transferir recursos para o município de Santos Dumont,
destinados à construção de um albergue/casa para moradores de rua.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 319
1 481 0812262247280001 4499 101 A 80.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Fundo Estadual de Assistência
Social
çbjeto do Gasto: Apoio financeiro a Diversos Municípios e Entidades
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 320
1 481 08 243 622 1 576 0001 3399101 A 120.000,00
130104122036104900014440101 D 120.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: P 576 - Implantação do Sistema de Informação para
Infância e Adolescência (SIPIA) nos Conselhos Tutelares dos Municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$120.000,00

INCISO: 321

WA



2355

1 481 08 243 622 4469 0001 3399 10 1 A 90.000,00
130104122036104900014440101 D 90.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Aumento dos recursos para a ação 'Combate à
Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes'.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$90.000,00

INCISO: 322
1 481 0824430548540001 3399101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes do Estado de Minas Gerais.
Objeto do Gasto: Instituição Lar Tereza de Jesus - emenda de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 323
1 481 0824430548540001 3399101 A 60.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: APOIO E FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO E AO
COOPERATIVISMO - DESPESA DE CUSTEIO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
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Valor: R$60.000,00

INCISO: 324
1 481 08 244 305 4 854 0001 3 3 99 10 1 A 60.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 60.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e ao cooperativismo
- Realização das Paraolimpfadas do Norte de Minas, envolvendo
entidades da região. Despesas de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 325
1 481 08 244 305 4 854 0001 3 3 99 10 1 A 40.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - apoio ao associativismo e ao
cooperativismo
Objeto do Gasto: Conceder apoio financeiro ao custeio de entidades
assistenciais diversas
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 326
1 481 0824430548540001 3399 10 1 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
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Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
despesa de custeio
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 327
1481 08244305485400013399101 A 5.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 5.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento a entidades associativas (custeio)
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingencia
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingencia
Valor: R$5.000,00

INCISO: 328
1 481 0824430548540001 3399 101 A 100.000,00
1301 04122036104900014440101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao cooperativismo e associativismo -
despesas de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$-100.000,00

INCISO: 329
1 481 0824430548540001 3399 10 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo
(custeio)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 330
1481 0824430548540001 3399101 A 10.000,00
199199999999999900019999101 D 10.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
Custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$10.000,00

INCISO: 331
148108244305485400013399101 A 150.000,00
199199999999999900019999101 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio e fomento a entidades associativas (custeio)
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 332
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1 481 08 244 305 4 854 0001 3 399 10 1 A 50.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e ao cooperativismo
- Associação dos Deficientes Físicos de Montes Claros - Ademoc.
Despesas de Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzidá(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 333
1 481 08 244 305 4 854 0001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: sedese
Objeto do Gasto: apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 334
1 481 08244 305 4 854 0001 44 99 10 1 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio a entidades cooperativas e associações civis para
aquisição de equipamentos
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
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Valor: R$50.000,00

INCISO: 335
1 481 0824430548540001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 99999 99999990001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro (Despesa de Capital)a Aliança
Bomdespachense e Promoção - ABAP do município de Bom
Despacho/MG.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 336
1 481 08244 30548540001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 99999 99999990001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro (Despesa de Capital) a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do município de Bom
Despacho/MG.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contigência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 337
1 481 08 244 30548540001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 9999 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro (Despesa de Capital) a Creche Maria
Maria - Centro de Convivência Maria Maria no município de Ipatinga/MG.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 338
1 481 0824430548540001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 99 999 99999990001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro (Despesa de Capital) ao NAEMC -
Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz, no município de IpatingafMG.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 339
1 481 08244 30548540001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 99 99d 99999990001 9999101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro (Despesa de Capital) a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAF do município de lpatinga/MG -
Despesa de Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
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Valor: R$20.000,00

INCISO: 340
1 481 0824430548540001 4499 10 1 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro (Despesa de Capital) ao Movimento da
3' Idade do município de lpatinga/MG.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 341
1 481 0824430548540001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro (Despesa de Capital) à Creche
Comunitária Centro Educacional e Vida no município de IpatingalMG.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 342
1 481 08244305485400014499101 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 80.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
despesa de capital
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 343
1 481 082443054854 0001 44 99 10 1 A 50.000,00
1 991 99999 9999999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
despesa de capoital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 344
1 481 08 244 30548540001 4499 101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio ao Associativismo e Cooperativismo - Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$1100.000,00

INCISO: 345
1 481 0824430548540001 4499 101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE



Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Resrva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 346
148108244305485400014499101 A 110.000,00
199199999999999900019999101 D 110.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - apoio e fomento ao associativismo e
cooperativismo
Objeto do Gasto: Transferir recursos para entidades assistenciais
diversas, destinados à compra de equipamentos
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$1 10.000,00

INCISO: 347
1481 0824430548540001 4499101 A 145.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 145.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$145.000,00
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INCISO: 348
1 481 0824430548540001 4499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Apio e fomento a entidades associativas (capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 349
1 481 0824430548540001 4499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo
para despesas de capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 350
1 481 08244 305 4 854 0001 44 99 10 1 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Reformado prédio da Associação dos Moradores do
Bairro Operário no município de Campina Verde.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 351
1 481 0824430548540001 4499101 A 30.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Compra de duas máquinas de fabricação de fraudas
geriátricas e infantil para a Casa da Divina Providência no município de
ltuiutaba.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 352
148111334643159800013399101 A 25.000,00
130104122036104900014440101 D 25.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: 11 334 643 1 598 - Implantação de centro público de
promoção do trabalho para portadores de deficiência
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio!
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de infra-
estrutura
Valor: R$25.000,00

INCISO: 353
148127243622494200013399101 A 100.000,00
130104122036104900014440101 D 100.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: P XXX- Implantação, em parceria com os municípios, do
programa Família Acolhedora, ou similar, para evitar o abrigamento de
crianças e adolescentes.
cPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$100.000,00

INCISO: 354
1 481 2781228245350001 339910 1 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado Desenvolvimento
Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Aquisição de bens de consumo para atendimento em
vários municípios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 355
148127812282453500013399101 A 100.000,00
130104122036104900014440101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras para fins
esportivos - despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$1100.000,00

INCISO: 356
148127812282453500013399101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades ou prefeituras para
desenvolvimento de atividades esportivas - depesa de custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 357
148127812282453500013399101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras no
desenvolvimento de atividades esportivas - despesa de custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 358
1 481 2781228245350001 3399 101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
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Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras - atividades
esportivas - despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 359
1-481 2781228245350001 3399101 A 50.000,00
199199999999999900019999101 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao desenvolvimento do esporte -
Diversos municípios e entidades - despesa de custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 360
1 481 2781228245350001 3399101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - despesa de custeio
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 361
1481 2781228245350001 3399101 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D 100.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras para
atividades esportivas - custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 362
1 481 2781228245350001 3399101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio a atividades esportivas - despesa de custeio -
aquisição de material esportivo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 363
1 481 2781228245350001 3399 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO DO DESPORTO - APOIO FINANCEIRO A
ENTIDADES OU PREFEITURAS PARA FINS ESPORTIVOS.

CUSTEIO
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA.
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 364
1 481 2781228245350001 3399 101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Despesa corrente dentro do Programa de Apoio
Financeiro a Entidades e Prefeituras, na área do Desporto e Lazer - 1 48
1278122824535.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 991
99 999 999 9 999
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$30.000,00

INCISO: 365
1 481 2781228245350001 3399101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio financeiro a Entidades
ou Prefeituras para fins esportivos - Despesas de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 366
1 481 2781228245350001 3399 101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE

rsl



2372

Objeto do Gasto: Promoção ao desporto no Norte de Minas - apoio
financeiro a entidades para fins esportivos - Liga Montesclarense de
Futebol. Despesas de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00.

INCISO: 367
148127812282453500013399101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto-apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos
para despesas de custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 368
148127812282453500013399101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro do desenvolvimento de esportes e
ações sociais - Prefeitura/Entidades
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contigência
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 369
148127812282453500013399101 A 30.000,00
1 991 99999 99999990001 9 999 10 1 O 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a Entidades ou
Prefeitura para fins esportivos - Diversos Municípios - Despesa de
Custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 370
1 481 2781228245350001 3399 101 A 50.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO DO DESPORTO. APOIO FINANCEIRO
DE CUSTEIO A ENTIDADES E/OU PREFEITURAS, PARA FINS
ESPORTIVOS.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 371
1 481 2781228245350001 3399 101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
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Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio Financeiro a entidades
ou Prefeituras para fins esportivos - Despesa de Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 372
1 481 2781228245350001 3399101 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes -SEDESE
Objeto do Gasto: Programa de Apoio financeiro a Entidades e Prefeituras
para fins esportivos despeza de custeio.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingencia
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingencia.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 373
148127812282453500013399101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio Financeiro a Entidades
ou Prefeituras para fins Esportivos - Material Esportivo - Despesa de
Custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00
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INCISO: 374
148127812282453500013399101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio Financeiro a entidades
Ru prefeituras para fins esportivos compra de material esportivo.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 375
1 481 2781228245350001 3399101 A 30.000,00
199199999999999900019999101 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO DO DESPORTO - APOIO FINANCEIRO A
ENTIDADES OU PREFEITURAS PARA FINS ESPORTIVOS -
DESPESAS DE CUSTEIO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
Valor: R$30.000,00

INCISO: 376
1481 2781228245350001 3399101 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro para municípios e entidades destinados
aquisição de materiais de custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 377
148127812282453500013399101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 O 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos (despesa de custeio)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 378
1 481 2781228245350001 3399101 A 20.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio financeiro a entidades
ou prefeituras para fins esportivos, Custeio(material esportivo).
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 379
1 481 2781228245350001 3399101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
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Objeto do Gasto: Promoção do desporto - Apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 380
148127812282453500013399101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Apoio e fomento ao associativismo e cooperativismo -
aquisição de material - despesa de custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 381
1481 2781228245350001 3399101 A 50.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s). e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 382
1 481 2781228245350001 3399 10 1 A 40.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Ações de apoio ao esporte e ao lazer, através do
Diretório dos Estudantes de Montes Claros - DEMC (Ruas de lazer e
campeonatos estudantis). Despesas de custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 383
1 481 2781228245350001 3399 101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes-SEDESE.
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 384
148127812282453500013399101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES.
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO DO DESPORTO - APOIO FINANCEIRO A
ENTIDADES OU PREFEITURAS PARA FINS ESPORTIVOS -
DESPESAS DE CUSTEIO.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 385
148127812282453500013399101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 O 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - Apoio financeiro a entidades e
prefeituras para fins esportivos - Despesas de Custeio.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 386
148127812282453500013399101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 17 0 Grupo Escoteiro São Francisco de
Assis, no município de São Lourenço
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para reforma da sede e
aquisição de material esportivo
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 387
148127812282453500013399101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese
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Objeto do Gasto: Promoção do desporto - Apoio financeiros a entidades
ou prefeituras para fins esportivos. Despesa de custeio (materiais
esportivos e etcs.)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subativídade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 388
1 481 2781228245350001 3399 10 1 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 60.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esporte
Objeto do Gasto: Aquisição de material esportivo. Despesa custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$60.000,00

INCISO: 389
14812781228245350001 3399101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: sedese
Objeto do Gasto: promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s). e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 390
148127812282453500013399101 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 101 D 100.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Investimento e custeio na área de esporte e lazer em
diversos municípios
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 391
148127812282453500014499101 A 600.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esporte
Objeto do Gasto: Apoio financeiro às Prefeituras e entidades para
aplicação em programas sociais e esportivas.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$600.000,00

INCISO: 392
1481 27812282453500014499101 A 140.000,00
199199999999999900019999101 D 140.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento Social
e Esportes
Objeto do Gasto: Construção, reforma, alambramento e iluminação de
espaço esportivo. Despesa de Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
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Valor: R$140.000,00

INCISO: 393
1 481 2781228245350001 4499 101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de pista de skate no município de
Contagem.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 394
1481 2781228245350001 4499101 A 20.000,00
199199999999999900019999101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de pista de skate no município de
Conselheiro Lafaiete.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 395
1 481 2781228245350001 4499 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
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Objeto do Gasto: Construção de pista de skate no município de São João
Dei Rei.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 396
1:481 2781228245350001 4499 10 1 A 100.000,00
1991 99999 99999990001 9999 10 1 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio Financeiro a Entidades
ou Prefeituras para fins esportivos - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 397
148127812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva no município de
Lima Duarte.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 398
148127812282453500014499101 A 20.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva no município de
Senhora dos Remédios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 399
1481 2781228245350001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 99999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva no município de
Guarani.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 400
1481 27812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva no município de
Passa Vinte.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
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Valor: R$20.000,00

INCISO: 401
148127812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de quadra poliesportiva no município de
Santos Dumont.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 402
1481 2781228245350001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
9bjeto do Gasto: Construção de pista de skate no município de Alfenas.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 403
148127812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de pista de skate no município de Coronel
Pacheco.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 404
1 481 2781228245350001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de pista de skate no município de Carandaí.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 405
1 481 2781228245350001 4499 101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio financeiro a Entidades
ou Prefeituras para fins esportivos - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 406
148127812282453500014499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9999 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Sedese
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Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio financeiro a entidades
ou prefeituras para fins esportivos, Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 407
148127812282453500014499101 A 180.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 180.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO DO DESPORTO - APOIO FINANCEIRO
A ENTIDADES OU PREFEITURAS PARA FINS ESPORTIVOS.

CAPITAL
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA.
Valor: F1$180.000,00

INCISO: 408
1 481 2781228245350001 4499 10 1 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Despesa de capital dentro do programa de Apoio
Financeiro a Entidades e Prefeituras, na área do Desporto e Lazer - 48
1278122824535.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 991
99 999 999 9 999
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$50.000,00

INCISO: 409
148127812282453500014499101 A 130.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 130.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio financeiro a Entidades
ou Prefeituras para fins esportivos - Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$130.000,00

INCISO: 410
1 481 2781228245350001 4499101 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 80.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção de Desporto - apoio financeiro a entidades ou
Prefeituras para fins esportivos - despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$80.000,00

INCISO: 411
1481 27812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
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Objeto do Gasto: Emenda de Capital
Apoio financeiro a Entidades e/ou Prefeituras
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 412
1 481 2781228245350001 4499 101 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto-apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos
para despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 413
148127812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 O 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - Apoio financeiro a entidades e
prefeituras
Objeto do Gasto: Transferir recursos para o município de Belo Horizonte,
destinados à manutenção do campo e construção de um alambrado no
Santa Mônica Futebol Clube
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
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Valor: R$20.000,00

INCISO: 414
148127812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Cobertura e reforma da quadra esportiva localizada na
Av. 4 entre as ruas 7 e 9 no município de São Francisco de Sales.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 415
148127812282453500014499101 A 25.000,00
130104122036104900014440101 D 25.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: 27 812 282 4 535 - Apoio financeiro a entidades e
prefeituras - Implantação de centro desportivo para pessoas portadoras
de deficiência na Praça de Esportes Tancredo Neves, em Belo Horizonte.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municipios em situação de calamidade e em obras de infra-
estrutura
Valor: R$25.000,00

INCISO: 416
148127812282453500014499101 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 60.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
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Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 417
1 481 2781228245350001 4499101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 418
148127812282453500014499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras no
desenvolvimento de atividades esportivas - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$40.000,00

INCISO: 419
1 481 2781228245350001 4499101 A 90.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 90.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e municípios - atividades
esportivas - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$90.000,00

INCISO: 420
148127812282453500014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e prefeituras para
atividades esportivas - capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 421
1481 2781228245350001 4499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Construção de Quadra Poliesportiva no Município de
Rochedo de Minas.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 422
1 481 2781228245350001 4499 101 A 70.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Construção de 4 quadras poliesportivas no Município de
Formiga
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 423
1 481 2781228245350001 4499 10 1 A 70.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 70.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolviento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Construção e reforma de equipamentos esportivos
municipais
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 424
1 481 2781228245350001 4499 101 A 70.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTES - SEDESE
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO DO DESPORTO - APOIO FINANCEIRO A
ENTIDADES OU PREFEITURAS PARA FINS ESPORTIVOS -
DESPESAS DE CAPITAL
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valor: R$70.000,00

INCISO: 425
148127812282453500014499101 A 50.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro ao desenvolvimento do esporte -
Diversos municípios e entidades -.despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 426
148127812282453500014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades ou prefeituras para fins
esportivos (despesa de capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 427
148127812282453500014499101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE

r:s
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Objeto do Gasto: PROMOÇÃO DO DESPORTO - APOIO FINANCEIRO A
PREFEITURA DE OURO BRANCO PARA FINS DESPORTIVOS -
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$30.000,00

INCISO: 428
148127812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO DO DESPORTO - APOIO FINANCEIRO A
PREFEITURA DE CAPELA NOVA PARA FINS DESPORTIVOS -
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESPORTIVA
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 429
148127812282453500014499101 A 40.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Desenvolvimento Social
e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a Prefeitura de
Urucânia para fins desportivos - Construção de quadra esportiva
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00
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INCISO: 430
148127812282453500014499101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos (despesa de capital)
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 431
1 481 27812282453500014499101 A 110.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 110.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Promoção do desporto - apoio financeiro a entidades ou
prefeituras para fins esportivos - reforma e construção de quadra
poliesportiva - despesa de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$1 10.000,00

INCISO: 432
1481 2781228245350001 4499101 A 50.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE.
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidades e/ou prefeituras para fins
esportivos - Capital.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$50.000,00

INCISO: 433
1 481 2781228245350001 4499 10 1 A 40.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - apoio financeiro a Entidades
ou Prefeitura para fins esportivos - Diversos Município - Despesa de
capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 434
148127812282453500014499101 A 20.000,00
1 991 99999 9999999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Promoção ao desporto - Apoio financeiro à entidades
para aquisição de material esportivo.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 435
1 461 2781228245350001 4499 101 A 80.000,00
199199999999999900019999101 O 80.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto - Apoio Financeiro a Entidades
ou Prefeituras para fins Esportivos - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 436
1 481 2781228245350001 4499 101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de ciclovia no munucípio de Simão Pereira.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 437
148127812282453500014499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Cobertura de quadra poliesportiva no município de
Matias Barbosa.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$50.000,00
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INCISO: 438
1481 2781228245350001 4499101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 lO 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE - Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Construção de pista de skate no município de Ouro
Branco.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 439
1 481 2781228245350001 4499 101 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEDESE Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes
Objeto do Gasto: Construção de pista de skate no município de Coronel
Fabriciano.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.

Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$20.000,00

INCISO: 440
1 481 2781228245350001 4499 101 A 200.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 O 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.
Objeto do Gasto: Reforma de ginásio esportivo no município de Pedro
Leopoldo - convênio com o município.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 441
1 511 06181 3761 9870001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para polícia técnica - Vários
Municípios
Reaparelhamento e modernização das Delegacias de Polícia
Despesa de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 442
2 101 18 541 186 1 984 0001 3399101 A 10.000,00
130104122036104900014440101 D 10.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: IEF
Objeto do Gasto: P xxx - Criação do Centro de Referência do Setor de
Base Florestal
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$10.000,00

INCISO: 443
2101 18541 18642620001 3399101 A 20.000,00
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1 301 04 122 036 1 049 0001 4 4 40 10 1 D 20.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: IEF- Instituto Estadual de Florestas
Objeto do Gasto: P262 - Ampliação da base florestal
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$20.000,00

INCISO: 444
211120541273154800014499101 A 45.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 45.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado de Agriculturta,
Pecuária ae Abastecimento/RURALMI NAS
Objeto do Gasto: Construção de poços artesianos no município de Itinga
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$45.000,00

INCISO: 445
2 241 18 544 075 1 976 0001 3399101 A 262.000,00
130104122036104900014440101 D 262.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Aguas
Objeto do Gasto: P xxx - Comitês das bacias dos Rios Jequitinhonha,
Mucuri, São Mateus, Muriaé e Doce
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$262.000,00
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INCISO: 446
224118544075197600013399101 A 70.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 70.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: IGAM
Objeto do Gasto: P xxx - Comitê da Bacia do Rio Muriaé
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$70.000,00

INCISO: 447
227110302518125100014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
FHEM IG/Centro Geral de Pediatria
Objeto do Gasto: Construção de novo lactário.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 448
2301 2678212341420001 4499101 A 200.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER
Objeto do Gasto: Restauração da estrada Camanducaia - Monte Verde -
P142
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$200.000,00
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INCISO: 449
2301 26782068409800014499101 A 500.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 500.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER
Objeto do Gasto: Pavimentação asfáltica do acesso que liga a BR 381 ao
Município de Estiva - P098
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$500.000,00

INCISO: 450
230126782068409800014499101 A 10.000,00
130104122036104900014440101 D 10.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER - MG
Objeto do Gasto: Recuperação funcional do prolongamento do trecho da
rodovia MG-170, ligando o distrito de Corumbá, no Município de Arcos, ao
Município de Pains - acesso à estação ecológica do Distrito de Corumbá -
extensão 9 km. (Pavimentação Asfáltica)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$10.000,00

INCISO: 451
2311 12122136180900014499101 A 10.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 10;000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES
Çbjeto do Gasto: Conclusão do Hospital Universitário Clemente de Faria
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subativídade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$10.000,00

INCISO: 452
2351 1236417846980001 3399101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG /UNIDADE FRUTAL
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidade - Ensino de 3 0 Grau - Objeto
de custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 453
235112364178469800014499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - Escola de Música
Objeto do Gasto: Aquisição de dois pianos (R$22.000,00)e de um acervo
bibliográfico (R$8.000,00)- Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 454
23711060340743730001 3399 101 A 100.000,00
130104122036104900014440101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: SEAPA - IMA
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Objeto do Gasto: Pretende aumentar o volume de recursos previstos na
Ação P373
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$100.000,00

INCISO: 455
2381 2472228045230001 449910 1 A 1.500.000,00
1 991 9999999999990001 999910 1 D 1.500.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETEL
Objeto do Gasto: Investimentos em telefonia rural
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$1.500.000,00

INCISO: 456
3041 20 306 382 1 9740001 3399101 A 112.000,00
130104122036104900014440101 D 112.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: EMATER - MG
Objeto do Gasto: P XXX- Incentivo à produção de peixes em tanques-
redes
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$112.000,00
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INCISO: 457
4091 081286224951 0001 3399101 A 200.000,00
130104122036104900014440101 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FIA
Objeto do Gasto: P XXX- Qualificação de Recursos Humanos para a
Gestão e Controle da Política de Atendimento aos Direitos da criança e
do Adolescente.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$200.000,00

INCISO: 458
4091 0824362246300001 3399 10 1 A 40.000,00
1 991 99999 99999990001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e para
a Adolescência
Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal para a Infância e para a
Adolencência de Jacutinga para a aquisição de bens de consumo
destinados à Associação Jacutinguense de Proteção à Criança.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 459
4091 0824362246300001 3399101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual para a Infância e a
Adolescência
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Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal para a Infância e para a
Adolescência de Poço Fundo destinado à execução de Programas de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Poço
Fundo.

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 460
4251 0812262246330001 3399101 A 160.000,00
1 301 04 122 036 1 049 0001 4440101 D 160.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Pretende aumentar os nrecursos para a realização dos
Fóruns Regionais e da Conferência Estadual da Assistência Social, por
meio de aporte financeiro, na Ação P633.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$160.000,00

INCISO: 461
4251 0812862247750001 3399 10 1 A 100.000,00
130104122036104900014440101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Pretende o aumento de recursos para a capacitação de
Gestores e Conselheiros municipais de Assistência Social, por meio de
aporte financeiro, na Ação P775.
CPP

rÃ
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/oti Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: F1$100.000,00

INCISO: 462
4251 08241 62245430001 44 99 10 1 A 20.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social de
Baependi para a construção de enfermaria no Lar Padre Víctor, de
propriedade da Sociedade Beneficente Padre Víctor, com sede no
Município de Baependi.

Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 463
4251 0824262246400001 3399 10 1 A 300.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: P640 - Atendimento à pessoa portadora de deficiência -
Resultante da fusão das ações P640 com a P858
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência•
Valor: R$300.000,00

INCISO: 464
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4 25 08 242 622 4 640 0001 3399 10 1 A 305.500,00
130104122036104900014440101 D 305.500,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: P640 - Atendimento à pessoa portadora de deficiência
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$305.500,00

INCISO: 465
4251 0824362244620001 3399101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Aquisição e distribuição de multimistura visando às
ações de combate à fome, em benefício das crianças desnutridas do
Município de Montes Claros. Despesas de Custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 466
4251 08 244 622 1 990 0001 3399 10 1 A 200.000,00
1 301 04 122 036 1 049 0001 444010 1 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Implantação de Sistema de Informação, Monitoramento
e Avaliação da Política de Assistência Social, no Programa "Inclusão
Social de Famíçias Vulnerabilizadas", como aporte para garatia de
implantação do sistema.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP

rs
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$200.000,00

INCISO: 467
4251 0824462243590001 3399101 A 200.000,00
1 301 04 122 036 1 049 0001 4440101 D 200.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Apoiar os municípios, por meio do co-financiamento, no
âmbito do Projeto Estruturador "Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas", da Ação "Centros de Atenção Especializada de
Assistência Social" com vistas à implantação de programas de
atendimento às famílias de crianças e adolescentes abrigados.
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$200.000,00

INCISO: 468
4251 08244 622 4 359 0001 3399 101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social de
Itajubá, para a implantação do Programa Municipal de Requalificação
Profissional de pessoas em risco social.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
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Valor: R$50.000,00

INCISO: 469
4251 0824462248750001 3399101 A 140.000,00
130104122036104900014440101 D 140.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FEAS
Objeto do Gasto: Sugere o aumento do aporte financeiro e da meta física
anual previstos na Ação P875- Concessão de benefícios-, no Projeto
Estruturador "Melhoria e Ampliação dos Serviços Públicos", no Programa
P0622- "Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas".
CPP
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$140.000,00

INCISO: 470
4 291 10 301 50943190001 4499101 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde -
fortalecimento da saúde em pequenos municípios
Objeto do Gasto: Transferir recursos para o município de Chapada
Gaúcha, destinados à implantação de uma sala de parto devidamente
equipada na Unidade de Saúde.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 471
429110301509431900014499101 A 25.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 25.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Despesa de capital dentro do Programa de
Fortalecimento da Saúde em Pequenos Municípios - 4 29 110 301 5094
319.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 99 1
99 999 999 9 999
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$25.000,00

INCISO: 472
4 291 10 301 52043350001 4499101 A 350.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 350.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de veículos em contribuição à
sustentabilidade financeira dos municípios na implantação das equipes do
Programa de Saúde da Família - PSF/ Saúde em Casa. Despesas de
capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$350.000,00

INCISO: 473
4 291 10 301 5464781 0001 3399 101 A 250.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Saúde - SES
Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Despesas de custeio com a rede hospitalar e postos de
saúde do Município de Contagem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência

rsi
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 474
4 291 10 301 5464781 0001 3399 101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Sabinópolis
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para o Fundo Municipal de
Saúde
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 475
4291 10301546478100013399101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Pitangui
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para o Fundo Municipal de
Saúde
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 476
4291 10301 5464781 0001 3399101 A 30.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Contagem
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para o Fundo Municipal de
Saúde
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 477
4 291 10 301 5464751 0001 3399101 A 30.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para o Fundo Municipal de
Saúde
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 478
4291 10301 5464 781 0001 3399101 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 60.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - despesa de
custeio
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 479
4291 10301 5464781 0001 3399101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Ações de saúde - despesas de custeio
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 480
4 291 10 301 5464781 0001 3399101 A 75.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 75.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção de ações de saúde - custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$75.000,00

INCISO: 481
4291 10301 5464781 0001 3399101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 99 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Saúde
Objeto do Gasto: Fundo Municipal de Saúde de Monte Sião, para a
aquisição de bens de consumo.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.00000

INCISO: 482
4 291 10 301 5464781 0001 3399101 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 250.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde, no
município de Governador Valadares. (Despesa de custeio).
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$250.000,00

INCISO: 483
4 291 10 301 5464781 0001 3399101 A 40.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades (despesa de custeio)
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$40.000,00

INCISO: 484
4 291 10 301 5464781 0001 3399 101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Saúde - FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
m unicípios ou em entidades - custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 485
4 291 10 301 5464781 0001 339910 1 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES
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Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
EM MUNICIPIOS OU ENTIDADES.

CUSTEIO
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA.
Valor: R$30.000,00

INCISO: 486
4291 10301 5464781 0001 3399101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
Municípios ou entidades - despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 487
4291 10301 5464781 0001 3399101 A 150.0000
1 991 9999999999990001 999910 1 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
Municípios ou entidades - despesas de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contigência
Valor: R$1 50.000,00
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INCISO: 488
4 291 10 301 5464781 0001 3399 101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Objeto do Gasto: Destinação de Recursos para o Fundo Municipal de
Saúde
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 489
4 291 10 301 5464781 0001 3399 101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de Serrania
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para o Fundo Municipal de
Saúde
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 490
4 291 10 301 5464781 0001 3399 10 1 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo estadual da saude-FES
Objeto do Gasto: PROMOCAO E EXECUCAO DE ACOES DE SAUDE
COLETIVA, DESPEZA DE CUSTEIO PARA APOIO FINANCEIRO A
ENTIDADES E PREFEITURAS
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingencia
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigencia
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Valor: F1$100.000,00

INCISO: 491
4 291 10 301 5464781 0001 3399101 A 15.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 15.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios e entidades - Custeio.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$15.000,00

INCISO: 492
4 291 10 301 5464781 0001 3399101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades. Compra de medicamentos e/ou material de
limpeza e/ou de uso hospitalar.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 493
4 291 10 301 5464781 0001 3399101 A 80.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: fes
Objeto do Gasto: promoção e execução de ações de saúde em
Municípios ou entidades - despesa de custeio
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 494
4 291 10 301 5464781 00014499101 A 105.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 105.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Construção e reforma em hospitais públicos, aquisição
de equipamentos e ambulâncias.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contigência.
Valor: R$105.000,00

INCISO: 495
4 291 10 301 5464781 0001 4499 10 1 A 50.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios e entidades - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$50.000,00

INCISO: 496
429110301546478100014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidaders - despesas de capital

rs
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 497
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 60.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de saúde - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 498
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de veículo (tipo ambulância) para diversos
municípios - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$150.000,00

INCISO: 499
4291 10301 5464781 0001 4499101 A 120.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 120.000,00

órgão e/au Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Ações de saúde - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$120.000,00

INCISO: 500
4291 10301 5464781 0001 4499101 A 75.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção de ações de saúde - capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$75.000,00

INCISO: 501
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Ações de Saúde - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$1100.000,00

INCISO: 502
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 60.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 60.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Saúde
Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal de Saúde de Sapucai-
Mirim, para a Construção de Unidade Básica de Saúde e aquisição de
equipamentos hospitalares no Município de Sapucaí-Mirim.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$60.000,00

INCISO: 503
4291 10301 5464781 0001 4499101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal de Saúde de Cristina,
para a aquisição de equipamentos destinados ao Centro Obstétrico da
Fundação Hospitalar de Cristina, com sede no Município de Cristina.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$20.000,00

INCISO: 504
4291 10301 546 4781.0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9 999 10 1 D 100.000,00.

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Reforma do Ambulatório do Hospital Casa de Caridade
São Vicente de Paulo,da Sociedade Beneficente São Camilo com sede
no Município de Caxambu
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 505
4 291 10 301 5464781 0001 4499 10 1 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Saúde
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Objeto do Gasto: Repasse ao Fundo Municipal de Saúde de Espírito
Santo do Dourado para a aquisição de aparelho hospitalar de Raio X para
o Município de Espírito Santo do Dourado.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 506
4 291 10 301 5464781 0001 4499 10 1 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Reforma do Centro de Terapia Intensiva do Hospital
Regional do Sul de Minas com sede no Município de Varginha.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 507
429110301546478100014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
rnunicipíos ou entidades (Despesa de Capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$1100.000,00

INCISO: 508
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 80.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 80.000,00
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Apoio a Entidades ou Prefeituras em atividades da
promoção da saúde
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 509
4291 10301 5464781 00014499101 A 120.000,00
199199999999999900019999101 O 120.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou em entidades - capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$120.000,00

INCISO: 510
429110301546478100014499101 A 150.000,00
199199999999999900019999101 D 150.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Objeto do Gasto: REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE
SAÚDE, COMPRA DE EQUIPAMENTOS E/OU AMBULÂNCIA PARA
DIVERSOS MUNICÍPIOS
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA
Valor: R$150.000,00
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INCISO: 511
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 250.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$250.000,00

INCISO: 512
4291 10301 5464781 0001 4499101 A 220.000,00
1 991 99999 999 9999 0001 9999 10 1 D 220.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES DE SAUDE
EM MUNICIPIOS OU ENTIDADES.

CAPITAL
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTIGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTIGENCIA.
Valor: R$220.000,00

INCISO: 513
4 291 10 301 5464781 0001 4499 10 1 A 170.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 170.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Despesa de capital dentro do Programa de Promoção e
Execução de Ações de Saúde -
4 29 1 10301 5464781.
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - 1 99 1
99 999 999 9 999
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência - 1 99 1 99 999 999 9 999
Valor: R$170.000,00

INCISO: 514
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 170.000,00
19919999999999990001 9999101 D 170.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção de ações de saúde para Municípios e
Entidades - Despesas de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: F1$170.000,00

INCISO: 515
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 165.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 165.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - despesa de capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$-165.000,00

INCISO: 516
4291 10301 5464781 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
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Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
EM MUNICIPIOS OU ENTIDADES - DESPESAS DE CAPITAL
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$100.000,00

INCISO: 517
4291 10301546478100014499101 A 200.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Apoio as ações de saúde coletiva - Diversos municípios

entidades. - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$200.000,00

INCISO: 518
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de Ações de Saúde em
municípios ou entidades - Aquisição de ambulância para o município de
Luz/MG - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 519
429110301546478100014499101 A 80.000,00



2429

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 80.000,00
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades (despesa de capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$80.000,00

INCISO: 520
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 O 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: F.E.S.
Objeto do Gasto: Emenda de Capital
Veículo destinado a área de saúde
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 521
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 O 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - FES
Objeto do Gasto: Construção de unidade de saúde - Uberlândia
Transferência ao Município - Despesa de Capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contigência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 522
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4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 20.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES	-	-
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES DE SAUDE
NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 523
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 30.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES	-	-
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES DE SAUDE
NO MUNICIPIO DE PRADOS - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$30.000,00

INCISO: 524
4 291 10 301 5464781 0001 4499 10 1 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 99 99 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES	-	-
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES DE SAUDE
NO MUNICIPIO DE PONTE NOVA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valor: R$40.000,00

INCISO: 525
4291 10301 5464781 0001 4499101 A 20.000,00
199199999999999900019999101 D 20.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES	-	-
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES DE SAUDE
NO MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS - REFORMA DE POSTO DE
SAÚDE
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$20.000,00

INCISO: 526
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 40.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 O 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES DE SAUDE
NO MUNICIPIO DE VIÇOSA - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor: R$40.000,00

INCISO: 527
429110301546478100014499101 A 10.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 10.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Projeto Materno-Infantil Integrado do Norte de Minas da
Fundação Hospitalar de Montes Claros
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$10.000,00

INCISO: 528
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 200.000,00
1 301 04 122 036 1 049 0001 4440101 D 200.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde - entidades e
municípios - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): SETOP
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Apoio
financeiro aos municípios em situação de calamidade e em obras de
infra-estrutura
Valor: R$200.000,00

INCISO: 529
429110301546478100014499101 A 160.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 160.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$160.000,00

INCISO: 530
429110301546478100014499101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
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Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - despesas de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$1150.000,00

INCISO: 531
4 291 10 301 5464 781 0001 44 99 10.1 • A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 80.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em município
ou entidades - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$80.000,00

INCISO: 532
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde.
çbjeto do Gasto: Aquisição de duas ambulâncias.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 533
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 350.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 350.000,00
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SECRETARIA DE ESTADO DE
SAUDE - FES.
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
EM MUNICIPIOS OU ENTIDADES - DESPESAS DE CAPITAL.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$350.000,00

INCISO: 534
4291 10301 5464781 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 100.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
Municípios ou entidades - Despesas de Capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: F1$100.000,00

INCISO: 535
4291 10301 5464781 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9999 0001 9 999 10 1 O 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Prefeitura Municipal de São Bento
Abade
Objeto do Gasto: Destinação de recursos para o Fundo Municipalde
Saúde
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

rÀ'
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INCISO: 536
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 100.000,00
199199999999999900019999101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades para despesas de capital.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 537
4291 10301 5464781 00014499101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde - Secretaria
de Estado de Saúde - S.E.S.
Objeto do Gasto: Apoio as ações de saúde coletiva - diversos
municípios/entidades
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 538
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 60.000,00
1 991 99999 9999999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamento para prefeituras e entidades
(capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência

rs
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Valor: R$60.000,00

INCISO: 539
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SES - FES	-
Objeto do Gasto: PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇOES DE SAUDE
EM MUNICIPIOS OU ENTIDADES (DESPESA DE CAPITAL).
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGENCIA.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Valor: R$300.000,00

INCISO: 540
4291 10301 5464781 00014499101 A 80.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 80.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Apoio financeiro a entidade ou Prefeituras para
aquisição de ambulâncias.
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 541
429110301546478100014499101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 150.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades (Despesa de Capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 542
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 101 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FUNFO ESTADUAL DA SAUDE-FES
Objeto do Gasto: PROMOCAO E EXECUCAO DE ACOES DE SAUDE
COLETIVA REFORMA E APARELHAGEM PARA APOIO FINANCEIRO
A ENTIDADES E PREFEITURAS.
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): RESERVA DE CONTINGENCIA
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s):
RESERVA DE CONTINGENCIA
Valor: R$100.000,00

INCISO: 543
4 291 10 301 546 4781 0001 4499101 A 150.000,00
1 991 9999999999990001 9999101 D 150.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Saúde - FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
Municípios e entidades (despesas de capital)
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$150.000,00

INCISO: 544
4 291 10 301 546 4781 0001 4499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Saúde - Fundo Estadual
de Saúde - FES

rs
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Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde em
Municípios ou Entidades - aquisição de equipamentos e/ou veículos -
Despesa de Capital
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$100.000,00

INCISO: 545
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde para
aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde - UBS, no
bairro Nossa Senhora Aparecida no município de Juiz de Fora.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
Valor: R$40.000,00

INCISO: 546
429110301546478100014499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades. Aquisição de equipamentos e/ou veículos.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 547

rÀ'
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4 291 10 301 5464781 00014499101 A 360.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9999 10 1 D 360.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES - Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Construção do Pronto Socorro Municipal de ltuiutaba
com área de 400 m2.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$360.000,00

INCISO: 548
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 80.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 80.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
Municípios e Entidades - Compra de ambulância - Despesa de Capital.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$80.000,00

INCISO: 549
4 291 10 301 5464781 00014499101 A 30.000,00
1 991 99999 9999 999 0001 99 99 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual da Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - Capital
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00
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INCISO: 550

4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES - Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - despesas de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 551
4 291 10 301 5464781 0001 449910 1 A 300.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Saúde - SES
Fundo Estadual de Saúde- FES
Objeto do Gasto: Investimentos na rede hospitalar e postos de saúde do
Município de Contagem
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contigência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contigência
Valor: R$300.000,00

INCISO: 552
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 50.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de ambulâncias para atendimento na área de
saúde em município
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência.
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Valor: R$50.000,00

INCISO: 553
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 999 10 1 D 30.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de 1 ambulância para o município de Itambá
do Mato Dentro
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 554
4 291 10 301 5464781 0001 4499101 A 30.000,00
1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de 1 ambulância para o município de
Alvinópolis
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$30.000,00

INCISO: 555
429110301546478100014499101 A 40.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 40.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de 1 ambulância para o município de Santo
Antônio do Rio Abaixo
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
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Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência
Valor: R$40.000,00

INCISO: 556
4 291 10 301 5464781 0001 4499 101 A 200.000,00
1 991 99999 99999990001 9999 10 1 D 200.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: fes
Objeto do Gasto: promoção e execução de ações de saúde em
municípios ou entidades - despesa de capital
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): reserva de
contingência
Valor: R$200.000,00

INCISO: 557
429110301546478100014499101 A 100.000,00
1 991 9999999999990001 9999 10 1 D 100.000,00

órgão e/ou Entidade Beneficiada: FES
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para atendimento em vários
municípios.
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência.
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de Contingência.
Valor: R$100.000,00

INCISO: 558
4321 0824438941400001 3399101 A 20.000,00
1 991 99999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FUNPREN
Objeto do Gasto: Municipalização das ações antidrogas -. Despesas de
Custeio
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): Reserva de contingência
Subprojeto(s) e/ou Subatividade(s) Deduzida(s) ou Anulada(s): Reserva
de contingência
Valor: R$20.000,00

- A tabela referente ao Inciso N° 559 do Anexo V (a que se refere o art.
11 da Lei n° , de de de 200 ) foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 22.12.2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .893/2004, de autoria do Governador do Estado,
que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período 2005-2007 e dá outras providências, foi aprovado
em turno único, com as Emendas n

o
s 10, 15 a 17,23 a 26, 49, 52, 55, 56,

59, 60, 64, 67, 69, 70, 77, 78, e 81 a 91; com as Subemendas n°1 às
Emendas n

os 5, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 50,
51, 53, 54, 63 e 76; e com a Emenda n°57, no que se refere ao "caput" e
39 parte do dispositivo proposto.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.893/2004
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - para o período 2005-2007 e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - para o triênio 2005-2007, conforme determina
o art. 40 da Lei n° 15.033, de 20 de janeiro de 2004.

Art. 20 - Integram esta lei os Anexos 1, II e III, nos seguintes termos:
- o Anexo 1 contém as alterações relativas a inclusão, alteração e

rÃ'
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exclusão de programas e ações a serem incorporadas aos Anexos 1 e li
da Lei n°15.033, de 20 de janeiro de 2004, que estabelece o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 2004-2007,
acompanhadas de justificação;

II - o Anexo II contém as alterações a serem implementadas nos
Programas Estruturadores do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI -, relacionados por objetivo prioritário, acompanhadas
de justificação;

III - o Anexo III, cujas disposições são consideradas incisos deste
artigo, complementa o Anexo 1 desta lei, •com as alterações a serem
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos 1 e II da Lei n° 15.033, de
20 de janeiro de 2004, aprovadas pelo Poder Legislativo

Parágrafo único - A previsão financeira e a meta física das ações e dos
programas a que se refere este artigo, para o exercício de 2005 e para o
período 2006-2007, estão .discriminadas nos Anexos 1 e II desta lei.

Art. 30 - Os atributos de programas e ações relacionados nos Anexos 1,
II e III desta lei devem ser compatíveis com a lei orçamentária para o
exercício de 2005, ficando o Poder Executivo autorizado a promover
ajustes, quando necessário.

Art. 40 - A inclusão de ações nos programas do PPAG 2004-2007
poderá ser efetuada também por intermédio da lei orçamentária e de seus
créditos especiais, nos seguintes casos:

- desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com
finalidades semelhantes, classificadas como atividades ou operações
especiais e integrantes do mesmo programa;

II - inclusão de novas atividades e operações especiais, desde que as
despesas delas decorrentes para o exercício e para os dois anos
subseqüentes tenham sido previamente definidas em leis específicas, em
consonância com o disposto no inciso 1 do art. 16 da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 50 - As alterações de título, produto e unidade de medida de ação
orçamentária que não impliquem modificação de finalidade e objeto
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poderão ser efetuadas por meio da lei orçamentária e de seus créditos
adicionais, mantido o respectivo código.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.

ANEXO III
(a que se refere o art. 2 0 , III, da Lei n.° ,de de)

- Fica acrescida ao Programa 0064 - Ações de Defesa Civil nos
Mpnicípios Mineiros a ação Apoio emergencial a comunidades, com os
seguintes atributos:

- A tabela referente ao item 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

II - Fica acrescida ao Programa 0023 - Vigilância sanitária - a ação
Apoio para construção de matadouros, com os seguintes atributos:

- A tabela referente ao item II foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

III - A finalidade da Ação P343 - Realização de eventos para a
promoção do turismo, do Programa 0216 Promoção e Divulgação, passa
a ter a seguinte redação:

P343 - Realização de eventos para a promoção do turismo
Finalidade: Participar de feiras e eventos nacionais e internacionais;

realizar eventos regionais e nacionais visando atrair turistas e
investidores para o Estado; apoiar os municípios na realização de
eventos para a promoção do turismo.

IV - Fica acrescida ao Programa 0281 - Cooperação Estado e
Município - a ação Capacitação de profissionais da educação infantil,
com os seguintes atributos:

* A tabela referente ao item IV foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

V - Fica acrescida ao Programa 0310 - Universalização e Melhoria do
Ensino Médio - a ação Alimentação Escolar para o Ensino Médio, com os
seguintes atributos:

rÁ
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- A tabela referente ao item V foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

VI - Fica acrescida ao Programa 0217— Estrada Real a ação Criação e
implantação de sistema de coleta e avaliação de dados estatísticos do
turismo na Estrada Real, com os seguintes atributos:

* A tabela referente ao item VI foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

VII - Fica acrescida ao Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas - a ação Família Acolhedora, com os seguintes
atributos:

- A tabela referente ao item VI 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

VIII - Fica acrescida ao Programa 0622 - Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas - a ação Qualificação de Recursos Humanos para a
Gestão e Controle da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e
do Adolescente, com os seguintes atributos:

* A tabela referente ao item VIII foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

IX - Fica acrescida ao Programa 0313 - Redução da Criminalidade
Violenta em Minas Gerais - a ação Proteção de Crianças e Adolescentes
em risco de serem vítimas de homicídio, com os seguintes atributos:

lr, A tabela referente ao item IX foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

X - Fica acrescida ao Programa 0313 - Redução da Criminalidade
Violenta em Minas Gerais - a ação Atendimento a adolescentes e jovens
egressos do cumprimento de medida socioeducativa, com os seguintes
atributos:

- A tabela referente ao item X foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XI - Fica acrescida ao Programa 0382 - Minas Sem Fome - a ação
Incentivo à produção de peixes e n tanques-rede, com os seguintes
atributos:
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* A tabela referente ao item XI foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XII - Fica acrescida ao Programa 0075 - Gestão de recursos hídricos -
a ação "Comitês das bacias dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus,
Muriaé e Doce", com os seguintes atributos:

* A tabela referente ao item XII foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XIII - Fica acrescida ao Programa 0134— Gestão ambiental MG Século
XXI - a ação Apoio a projetos de aproveitamento de crédito de carbono,
com os seguintes atributos:

* A tabela referente ao item XIII foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XIV - Fica acrescida ao Programa 0172 - Revitalização e
desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica do rio São Francisco -
a ação Desenvolvimento do turismo ambiental, com os seguintes
atributos:

* A tabela referente ao item XIV foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XV - Fica acrescida ao Programa 0219— Oferta de gás natural - a ação
Estudos geofísicos para aumento da eficiência energética, com os
seguintes atributos:

*,, A tabela referente ao item XV foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XVI - A finalidade da Ação P576 - Implantação do Sistema de
Informação para a Infância e a Adolescência - SIPIA - nos Conselhos
Tutelares dos Municípios passa a ter a seguinte redação:

P576 - Implantação do Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência - SIPIA - nos Conselhos Tutelares dos Municípios

Finalidade: implantar o Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência, visando a instrumentalizar o Conselho Tutelar para a
leitura da queixa ou registro da situação da criança e do adolescente,
bem como aplicar medida mais adequada, com vistas ao ressarcimento

-
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do direito Violado, e su

s os Conselhos de Direitos na formulação egestão das Políticas de atendimento Capacitar Conselheiros Tutelares eUso do SIPI4Conselheiros Municipais dos Direitos -ir
eitos da Criança e do Adolescente 

para oXVII - A finalidade da Ação P787 - Fica Vivo - Controle de Homicídios
de Minas Gerais 

passa a ter a seguinteredação.Ação P787 - Fica Vivo - 
Co

ntrole de HomicídiO5 de Minas Gerais
Finalidade: re

duzir a incidência de homicídios em áreas de 
risco doEstado de Minas Gerais com a imlantação inclusive, de programaseducacionais em centros da J

	
p

Juventude
seguinteredação.	ço P543 -

XVIII - A finalidade da Aã 
	Atendimento ao Idoso 

passa a ter aAção P543 - Atendimento ao IdosoFinalidade: executar o	

MCAp1 e ação estadual,
repassando recursos fi Programa federal 8

nanceiros Por seios prestados Por entidades e
Prefeituras Municipais Para	 'ÇOs

atendimento às necessidades básicas do
idoso, incl

uindo o supoe nutri- Propiciando sua integração 
social, o

foflaleciment dos laços familiares e 
O Pleno xer

cício da cidadania Por
meio de asilos e centros de convivência

	e, incl
usive o atendimento técnico

e financeiro ao município em gestão 
municipal.ter a seg	redaçã	o P22o:

XIX - A 
finalidade da Açã5 - Ampliação da Base Florestal 

passa a
Finalida ui

de: Promover a ampliação da base 
florestal e recuperar áreasdegradadas Por manejo, florestamento e reflorestamento, incentivando a

Plano Naciona; de Flas - PNF
Produção flor

esta: e o aPrimoramet tecnológico, em observância aoXX -	orestA finalidade da Ação 
P774 - Regi 	

do Aluno -, do Programaseguinte redação:
0628 - Mel

horia e Ampliação do Ensino Fundamental -, 
passa a ter aAção P774 - Regis0 do AlunoFinalidade: identinúmero	

ficar os alunos da rede Pública do Estado, Por meio doda caaeira de identidade, Para acompanhamento e controle do
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fluxo dos matriculados, aprovados, concluintes, transferidos e evadidos,
utilizando-se as informações como critério para definição do quadro de
pessoal, repasse de recursos para merenda, manutenção das escolas da
rede pública e acompanhamento dos recursos do FUNDEF.

XXI - Fica acrescido ao PPAG o programa Desenvolvimento do Ensino
Superior com a seguinte ação e atributos:

- A tabela referente ao item XX 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XXII - Fica acrescido ao PPAG o programa Extensão Universitária com
a seguinte ação e atributos:

A tabela referente ao item XXII foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XXIII - Fica acrescida ao Programa 0093 - Acesso ao conhecimento e
à informação cultural - a ação Formação de agentes e empreendedores
culturais, com os seguintes atributos:

A tabela referente ao item XXIII foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XXIV - Fica acrescida ao Programa 0014 - Edificações públicas - a
ação nova Implementação de centros culturais, com os seguintes
atributos:

- A tabela referente ao item XXIV foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XXV - A Ação P099 - Atendimento a adolescentes em conflito com a lei
- fica transferida para o Programa Estruturador 0313 - Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais, com a seguinte finalidade:

P099 - Atendimento a adolescentes em conflito com a lei
Finalidade: manter as atividades de assistência ou custódia de

adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida
socioeducativa e implantar o Plantão Interinstitucional de Atendimento
Inicial do Adolescente a Quem se Atribui Autoria de Ato Infracional.

XXVI - Fica acrescida ao Programa 0297 - Geração de conhecimento e
tecnologia agropecuária - a ação Recuperação e Modernização do

rÃ"
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Sistema Público de Pesquisa e Produção de Ciência e Tecnologia
Agropecuária e Agroindustrial", com os seguintes atributos:

* A tabela referente ao item XXVI foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XXVII - O nome, a finalidade e a descrição da Ação P830 do Programa
0313 passam a ter a seguinte redação:

A tabela referente ao item XXVII foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XXVIII - Ficam excluídas do Programa 0271 as ações a seguir
relacionadas, fazendo-se o remanejamento de recursos nos termos que
seguem:

- A tabela referente ao item XXVIII foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XXIX - O Programa 558 passa a ter o seguinte nome:
- A tabela referente ao item XXIX foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
XXX - O nome e a finalidade ação 666, do Programa 0035, passam a

ter a seguinte redação:
A tabela referente ao item XXX foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.12.2004.
XXXI - Fica acrescida ao Programa 0186 - Conservação da

Biodiversidade e Desenvolvimento Florestal a ação Criação do Centro de
Referência do Setor de Base Florestale, para efeitos compensatórios,
ficam deduzidos da Ação PO49 - Apoio Financeiro aos Municípios em
Situação de Calamidade e em Obras de Infra-estrutura, do Programa 036,
os valores de R$ 10.000,00, no ano de 2005, e R$ 20.000,00, no período
de 2006-2007:

- A tabela referente ao item XXXI foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

XXXII - Fica acrescida ao Programa 0158— Construção do Campus da
UEMG - a ação Execução da Infra-Estrutura e Urbanização, com as
seguintes metas, procedendo-se às alterações a seguir especificadas:
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* As tabelas referentes ao item XXXII foram publicadas na edição do
"Diário do Legislativo" de 22.12.2004.

XXXIII - A finalidade da Ação Orçamentária P539 - Escola Referência
do Ensino Fundamental, do Programa 0328 - Melhoria e Ampliação do
Ensino Fundamental, passa a ter a seguinte redação:

P539 - Escola Referência do Ensino Fundamental
Finalidade: identificar, adequar a infra-estrutura para alunos com

necessidades especiais e fortalecer escolas estaduais do ensino
fundamental que desenvolvem projetos bem sucedidos na solução de
problemas educacionais, tornando-se referência para as demais.

XXXIV - A finalidade da Ação Orçamentária P789 - Apoio à Atividade
Docente do Ensino Fundamental passa a ter a seguinte redação:

P789 - Apoio à Atividade Docente do Ensino Fundamental
Finalidade: proporcionar aos professores do Ensino Fundamental

oportunidades de capacitação e orientações que possibilitem melhor
desempenho profissional, priorizando o treinamento dos professores que
lecionam para crianças de 6 anos.

XXXV - A finalidade Ação P747 - Estudos, Pesquisas e Projetos
Econômicos e Sociais, do Programa 322 - Desenvolvimento de Estudos
e Pesquisas Aplicadas, passa a ter a seguinte redação:

P747 - Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos e Sociais
Finalidade: desenvolver pesquisas e projetos socioeconômicos,

abrangendo as áreas de finanças públicas, análise de indicadores
econômicos da cultura, turismo, criminalidade e desenvolvimento
humano, com o objetivo de subsidiar a proposição e a avaliação de
políticas públicas

XXXVI - A finalidade da Ação P335, do Programa 0520 - Saúde em
Casa - passa a ter a seguinte redação:

P335 - Saúde em Casa
Finalidade: Contribuir para a sustentabilidade financeira dos municípios

na implantação das equipes do Programa de Saúde da Família/PSF, e
incentivar a contratação de profissionais da área de Assistência Social
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para a sua composição.
XXXVII - O objetivo do Programa 0509— Regionalização da Assistência

à Saúde - passa a ter a seguinte redação:
Programa: 0509 - Regionalização Da Assistência A Saúde
Objetivo: Adequar a oferta de serviço à demanda de saúde da

população, por região assistencial, observado o princípio da humanização
do atendimento e possibilitado o atendimento ao cidadão o mais próximo
possível de seu município de residência, de acordo com o Plano Diretor
de Regionalização - PDR.

XXXVIII - O objetivo do Programa 0213— Lares Geraes - passa a ter a
seguinte redação:

Programa: 0213— Lares Geraes
Objetivo: promover a construção de unidades habitacionais e a melhoria

das unidades existentes nos assentamentos humanos, tanto na zona
urbana quanto na rural, de forma a reduzir o déficit habitacional no
Estado, em parceria com os municípios, o Governo Federal e entidades
privadas e não governamentais, com prioridade para o financiamento de
programas de autoconstrução

XXXIX - O nome e a finalidade Ação P486 - Transferência e Difusão de
Tecnologia, do Projeto Estruturador 0407 - Agrominas: Agregação de
valor e diversificação de café passam a ter a seguinte redaçáo:

P486 - Transferência e Difusão de Tecnologia na Cafeicultura
Finalidade: Difundir e transferir aos cafeicultores conhecimentos,

tecnologia e processo, utilizando metodologia participativa, métodos
apropriados de extensão para mudança de comportamento e habilidades
visando a atingir os objetivos do programa, com especial atenção para a
agricultura familiar.

XL - O objetivo do Programa 0134 - Gestão Ambiental MG Século XXI
- passa a ter a seguinte redação:

Programa 0134— Gestão Ambiental MG Século XXI
Objetivo: intensificar a atuação do governo na gestão ambiental,

modernizando os mecanismos de comando e controle, promovendo o
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desenvolvimento sustentável do Estado, tendo como pontos
fundamentais a gestão de recursos hídricos, a melhoria da qualidade
ambiental, a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento florestal,
a implantação da Agenda 21 estadual e o apoio à implantação das
Agendas 21 dos municípios.

XLI - A finalidade da Ação P 035 - Implantação de lavouras
comunitárias, a da Ação P 038 - Pró-horta - Horta viva e a da Ação P
040 - Pró-pomar, do Projeto 0382 - Minas sem fome, passam a ter,
respectivamente, a seguinte redação:

P 035 - Implantação de lavouras comunitárias
Finalidade: dar suporte à produção de cereais, leguminosas e raízes em

municípios mineiros, especialmente pela agricultura familiar, por meio do
acesso aos meios de produção, visando ampliar o acesso aos alimentos
para autoconsumo das famílias participantes, bem como gerar
excedentes para atender escolas, creches e outras instituições dos
municípios, aumentando a renda familiar.

P 038— Pró-horta - Horta viva
Finalidade: promover a produção de hortaliças, em especial pela

agricultura familiar, visando melhorar as condições alimentares de
500.000 famílias, por meio do abastecimento e consumo regular de
produtos hortículas, em 600 municípios do Estado de Minas Gerais.

P 040— Pró-pomar
Finalidade: melhorar as condições alimentares, por meio da produção

gerada em especial pela agricultura familiar, do abastecimento e
consumo regular de frutas e de seus subprodutos em 600 municípios
mineiros, em 4 anos.".

XLII - O objetivo do Programa 0339 - Apoio à reforma agrária passa a
ter a seguinte redação:

Programa 0339 - Apoio à reforma agrária
Objetivo: viabilizar condições de acesso à terra e de desenvolvimento

sustentável dos assentamentos rurais, com ações direcionadas para os
pequenos produtores rurais, a geração de trabalho e renda e a garantia
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de infra-estrutura básica nos assentamentos
XLIII -A finalidade da Ação P790 e a da Ação P054, do Programa 0339

- Apoio à reforma agrária, passam a ter, respectivamente, a seguinte
redação:

P 790 - Obtenção de novas áreas para reforma agrária
Finalidade: executar as •atividades técnicas de identificação,

discriminação, e arrecadação de terras devolutas, e de retomada de
áreas cedidas por meio de contratos já vencidos visando à incorporação
dessas terras ao patrimônio do Estado.

P 054 - Regularização fundiária
Finalidade: conceder títulos de propriedades de terras devolutas a

posseiros rurais, com prioridade para áreas com até SOba e urbanas.
XLIV - A finalidade da Ação P376 - Instalação de unidades coletivas de

processamento artesanal de alimentos, do Programa 0382 - Minas sem
fome, passa a ter a seguinte redação:

P376 - Instalação de unidades coletivas de processamento artesanal
de alimentos

Finalidade: beneficiar produtos agropecuários produzidos pelas famílias
e pela agricultura familiar, em especial oriundas de organizações
associativas, possibilitando a melhoria das condições de produção dos
produtos e de seu aproveitamento para consumo.

XLV - A finalidade da Ação P461 - Desenvolvimento de competências
para o trabalho, do Programa 0255 - Política Pública de Trabalho,
Emprego e Renda, passa a ter a seguinte redação:

P461 - Desenvolvimento de competências para o trabalho
Finalidade: Preparar o trabalhador nas competências e conhecimentos

gerais essenciais para o mercado de trabalho e construção de cidadania,
considerando os afrodescendentes, os índios e deficientes físicos.

XLVI -A finalidade da Ação P230 Atenção à Saúde da População Idosa
no Estado, do Programa 0546 - Atenção à Saúde, passa a ter a seguinte
redação:

P230 Atenção à Saúde da População Idosa no Estado
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Finalidade: prover o acesso do idoso aos serviços e às ações voltadas
para a promoção, proteção e recuperação da sua saúde, conforme dispõe
o Estatuto do Idoso.

XLVII - A finalidade da Ação P674 - Escola Referência do Ensino
Médio, do Programa 0310— Universalização e Melhoria do Ensino Médio,
passa a ter a seguinte redação:

P674 - Escola Referência do Ensino Médio
Finalidade: identificar, adequar a infra-estrutura para alunos com

necessidades especiais e fortalecer escolas estaduais do ensino médio
que desenvolvem projetos bem-sucedidos na solução de problemas
educacionais, tornando-se referência para as demais.

XLVIII - A finalidade da Ação Orçamentária P447 - Padrões de
Funcionamento da Escola do Ensino Fundamental, do Programa 0116 -
Melhoria do Ensino Fundamental, passa a ter a seguinte redação:

P447 - Padrões de Funcionamento da Escola do Ensino Fundamental
Finalidade: prover as escolas do ensino fundamental de infra-estrutura

que lhes permita desenvolver sua proposta pedagógica e favorecer a
prática docente, bem como atender às demandas específicas de crianças
de 6 anos de idade que ingressam no ensino fundamental.

LXIX - Fica acrescida ao Programa 0540 - Arranjos Produtivos Locais a
seguinte ação, deduzindo-se, para 2005, R$40.000,00 da Ação P953 -
Implementação do Núcleo de Informações Estratégicas para
Competitividade Industrial e para o período de 2006-2007, R$80.000,00
da Ação P947 - Implantação de Parques Tecnológicos.

A tabela referente ao item LXIX foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.

L - Ficam acrescidas ao Programa Restruturação da Plataforma
Logística e de Transportes da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH, constante no Demonstrativo das ações não Orçamentárias, na
seção referente à Secretaria de Estado de Obras Públicas, as seguintes
ações:

Ação: Implantação da plataforma logística integrada de Olhos D'agua
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Finalidade: Promover a articulação logística multimodal da Região Sul
de Belo Horizonte, regularizando o transporte de cargas na região
metropolitana.

Ação: Implantação da plataforma logística integrada de Isidoro
Finalidade: Promover a articulação logística multimodal da Região

Nordeste de Belo Horizonte, regularizando o transporte de cargas na
região metropolitana.

Justificativa: compatibilizar o planejamento e o gerenciamento das
ações de reorganização da estrutura logística da Região Metropolitana de
Belo Horizonte previstas pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelo
Governo do Estado, a serem realizadas pela iniciativa privada, de acordo
com projetos já em negociação.

LI - Fica acrescida ao Programa 0172 - Revitalização e
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
a seguinte ação:

A tabela referente ao item LI foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 22.12.2004.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2004

DELIBERAÇÃO DA MESA N°2.353/2004

Abre crédito suplementar de R$500.000,00 à dotação orçamentária da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Á Mesa da Assembléia Legislativa, no uso de suas atribuições, e

considerando o disposto no art. 62, V, da Constituição Estadual, e no ali.

9° da Lei n° 15.031, de 20 de janeiro de 2004, que autoriza a Assembléia

Legislativa do Estado de Minas a abrir créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 7% (sete por cento) das despesas nele fixadas,

DELIBERA:

Ali. 1 0 - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$500.000,00

(quinhentos mil reais) à dotação orçamentária da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, na forma do Anexo 1 desta deliberação.

Ali. 20 - Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, serão utilizados

recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária, na forma do

Anexo II desta deliberação.

Ali. 30 - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, em 21 de dezembro de
2004.
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Deputado Mauri Torres, Presidente
Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário
Deputado George Hilton, 3 0 -Secretário

Anexo 1
(Art. 1° da Deliberação da Mesa n°2.353/2004)

Suplementação de Dotações Orçamentárias
A tabela referente ao Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
Anexo II

(Art. 20 da Deliberação da Mesa n° 2353/2004)
Anulação de Dotações Orçamentárias

A tabela referente ao Anexo II foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2004.

ATAS

ATA DA 74a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 15/12/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem

do Dia): P Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e
votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar n° 56/2004 e dos Projetos de Lei n os 280, 311, 425, 982,
1.068, 1.084 e 1.207/2003 e 1.455, 1.597 e 1.884/2004; aprovação - 2
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Acordo de Líderes; Decisão da
Presidência - Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos
Deputados Leonardo Moreira e Leonardo Quintão; aprovação - Votação,
em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 233/2003; discursos dos Deputados
Weliton Prado, Leonardo Quintão e Chico Simões, da Deputada Lúcia
Pacífico e do Deputado Rogério Correia; questão de ordem; discurso do
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Deputado Laudelino Augusto; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda n° i; aprovação: questões de ordem;
declarações de voto - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1 .686/2004; discurso do Deputado Rogério Correia; votação do
Substitutivo n° 1; aprovação; Decisão da Presidência - Discussão, em 1°
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 78/2004; encerramento
da discussão; inexistência de quórum para votação de proposta de
emenda à Constituição - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 57/2003; apresentação das Emendas nos 1 a 3;
encerramento da discussão; encaminhamento da proposta com as
emendas à Comissão Especial - Discussão, em 2 0 turno, da Propostade
Emenda à Constituição n° 80/2004; apresentação da Emenda n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento da proposta com a
emenda à Comissão Especial - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
n° 1.743/2004; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n° 1.81412004; questão de ordem; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Rogério Correia; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação; questão de ordem; leitura e
votação da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 410/2003; apresentação das Emendas n°5 3 a 5; encerramento
da discussão; requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento;
votação do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação na forma do
vencido em 1° turno; votação dasEmendas n

o
s 1 e 2, salvo destaque;

aprovação; votação da Emenda n° 3; aprovação; votação da Emenda n°
4; aprovação; votação da Emenda n° 5; aprovação; prejudicialidade da
Emenda n° 2 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 605/2003;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 tumo, do
Projeto de Lei n° 1.033/2003; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno
- Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.253/2003; requerimento
do Deputado Gilberto Abramo; aprovação do requerimento - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.263/2003; aprovação - Discussão, em
20 turno, do Projeto de Lei n° 1.484/2004; aprovação na forma do vencido
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em 1° turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.530/2004;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 tumo, do
Projeto de Lei n° 1.573/2004; aprovação na forma do vencido em 1° turno
- Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.651/2004; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.863/2004; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei
n° 1.509/2004; requerimentos do Deputado Leonardo Moreira ; discurso
do Deputado Rogério Correia; rejeição do requerimento; apresentação da
Emenda n° 1; encerramento da discussão; requerimentos do Deputado
Leonardo Moreira (2); rejeição dos requerimentos; discurso do Deputado
João Leite; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do
vencido em 1° turno; questão de ordem; leitura e votação da Emenda n°
1; rejeição; declaração de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rômolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - lvair
Nogueira - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 21 Parte da reunião, em sua V Fase, com a apreciação de
pareceres e de requerimentos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação final do Projeto de Lei
Complementar n° 56/2004, do Governador do Estado, que dá nova
redação ao art. 40 da Lei Complementar n° 78, de 9/7/2004, que dispõe
sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado,
conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do
Estado; e dos Projetos de Lei nos 280/2003, do Deputado Sargento
Rodrigues, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas e dá outras providências, 311/2003, do
Deputado Célio Moreira, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo
como medida de segurança nos imóveis estaduais, como presídios,
escolas e rodovias, 425/2003, de autoria do Deputado Sebastião Navarro
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Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço
Fundo o imóvel que especifica, 982/2003, do Deputado Rêmolo Aloise,
que dispõe sobre a oferta de produto em promoção ou liquidação em
estabelecimento comercial, 1.068/2003, do Deputado Paulo Piau, que
autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao Município
de Ituiutaba, 1.084/2003, da Deputada Ana Maria Resende, que
estabelece normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII do art.
12 da Lei Federal n°9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e as
bases da educação nacional e dá outras providências, 1.207/2003, do
Deputado Padre João, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo
às Microdestilarias de AlcooI e Beneficiamento de Produtos Derivados da
Cana-de-Açúcar e dá outras providências, 1.455/2004, do Deputado
Gilberto Abramo, que acrescenta parágrafo ao art. 30 da Lei n° 12.903, de
23/7/98, que define medidas para combater o tabagismo no Estado,
1.597/2004, do Deputado Fábio Avelar, que autoriza a reversão de imóvel
ao patrimônio do Município de Felisburgo, e 1.884/2004, do Governador
do Estado, que institui o Adicional por Titulação Acadêmica. (A sanção.).

2° Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1° Fase, a

Presidência passa à 2° Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião

os Projetos de Lei n os 1.324, 1.333, 1.337 e 1.346/2003, apreciados na
reunião ordinária realizada hoje, à tarde.

ACORDO DE LIDERES
A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam em que seja

retirado da pauta desta reunião o Projeto de Lei n° 1.893/2004.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 15 de dezembro de 2004
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Mauri Torres, Presidente
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Leonardo
Moreira, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.509/2004 seja apreciado em último lugar, entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Leonardo Quintão, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo
que o Projeto de Lei n° 233/2003 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 23312003, do Deputado
Leonardo Quintão, que estabelece normas para a realização da
transação de crédito tributário estadual. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela rejeição do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do
Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1, que apresenta. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
parabenizo o Deputado Leonardo Quintão pela proposição do Projeto de
Lei n° 233/2004.

Apresentamos uma emenda ao projeto, que revoga a Taxa de Incêndio
para as pessoas físicas, junto ao Bloco do PMDB, na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Na realidade, apresentamos duas emendas, uma delas junto ao Bloco
do PMDB, ou seja, junto aos Deputados Leonardo Quintão, Ivair
Nogueira, Antônio Júlio, Gilberto Abramo e todos os demais integrantes
desse bloco.

Apresentei também uma emenda para que fosse revogada a Taxa de
Incêndio para o comércio e para a indústria.



2464

Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a nossa
emenda revogando a Taxa de Incêndio para as residências foi aprovada,
mas foi rejeitada a emenda que a revogava para o comércio e a indústria.

Agora, votaremos o projeto com a emenda que revoga a cobrança para
as residências. Parabenizo o Governador Aécio Neves, que reconheceu,
parcialmente, depois de um ano da chegada dos projetos do tarifaço a
esta Casa - isso ocorreu no dia 18/9/2003 -, estar cometendo um dos
maiores ataques ao povo mineiro. Falam que o motivo desse anúncio foi
a sensibilidade social do Governador. Ora, se isso ocorresse, nem teria
enviado o tarifaço para a Assembléia. Ele previa cobranças até para
chamar a polícia a fim de fazer um simples boletim de ocorrência.

Na verdade, creio que o Governador teve dois motivos. Primeiro: a
pressão que o Bloco PT-PCdoB fez nesta Casa. Fomos às praças
públicas, organizamos movimentos sociais e fizemos várias discussões
em diversas entidades, na Associação Comercial e Industrial de Minas
Gerais e de muitos municípios do Estado e na FIEMG. Questionamos a
cobrança dessa taxa, que é ilegal. Na nossa avaliação, ela é descabida e
prejudica muito o contribuinte, onerando-o. Sabemos das dificuldades por
que passa o Estado de Minas Gerais, e agora o Governador reconhece -
aliás, na própria justificativa enviada para esta Casa - que a Taxa de
Incêndio para as residências prejudicará muito os contribuintes.

O outro motivo, sem dúvida nenhuma, é o eleitoral. O Governador fez
um anúncio, há dez dias das eleições. Por quê? Porque, em 64 cidades
onde a Taxa de Incêndio ainda valia, o Governador ficou com medo de
prejudicar os candidatos que tinham o seu apoio. Então, o que ele fez?
Anunciou que suspendeu a taxa, que as residências não teriam de pagã-
Ia, mas não foi isso o que ocorreu. Isso foi anunciado no dia 1 1 de abril,
mas não aconteceu. Por quê? Porque, pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, não poderia haver renúncia de receita. Isso é crime de
improbidade administrativa, já que esta Casa aprovou projeto de lei
instituindo a Taxa de Incêndio. A única forma era a decisão da justiça. O
Bloco PT-PCdoB ajuizou uma ADIN questionando a constitucionalidade
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da Taxa de Incêndio. Poderia também ser por meio de um projeto votado
por esta Casa, e foi isso o que fizemos. Apresentamos um projeto
solicitando a revogação da taxa, juntamente com o Bloco do PMDB.
Houve um acordo com o Líder do Governo. O nosso projeto, a princípio,
recebeu parecer pela inconstitucionalidade, na Comissão de Constituição
e Justiça. Depois, o Governador enviou um projeto, que foi anexado ao
nosso, que teria prioridade para ser votado. Fizemos um acordo para não
derrubarmos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, no
Plenário, e apresentamos essa emenda na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Por isso, encaminhamos a aprovação do Projeto de Lei n° 233 com a
emenda que revoga a taxa para as pessoas físicas. Amanhã,
apresentaremos uma emenda, em 20 turno, com acordo de liderança,
para revogar a taxa para a indústria e o comércio. Espero contar com a
sensibilidade de cada Deputado desta Casa. Espero que cada
parlamentar coloque a mão na consciência. Sabemos que isso não é
taxa, porque taxa só pode ser cobrada pelo serviço efetivamente
prestado. Falei isto e vou repetir várias vezes: você vai aos Correios,
coloca uma correspondência e paga um valor por ela, que foi postada.
Você vai ao cartório, autentica um documento e paga uma taxa pela
autenticação daquele documento. Não há como mensurar ou medir a
Taxa de Incêndio. Será que todas as residências do Estado pegarão
fogo? Como o Governador pretendia cobrar taxa de todas as residências?
E agora, como ele cobrará taxa de todo o comércio e de toda a indústria?

Tenho certeza de que o nosso projeto será aprovado. Votaremos para
revogar a taxa para as residências. Aliás, podemos, depois, entrar
também com um processo na justiça, se não for aprovada pelos
parlamentares, amanhã, a emenda que apresentaremos em 2 0 turno. Por
quê? Porque pode estar ocorrendo uma discriminação.

Por que cobrar da indústria e do comércio? Além disso, a Taxa de
Incêndio fere o art. 152 da Constituição do Estado. Quando tomamos
posse, juramos respeitar a Constituição mineira. 0 art. 152 estabelece
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que somente se pode instituir tributos no Estado se forem uniformes para
todos os municípios. A Taxa de Incêndio será cobrada em apenas 62
municípios mineiros, sendo que o nosso Estado possui 853 municípios.
Não desejamos que seja cobrada em qualquer cidade. Já pagamos
impostos e tributos para custear as atividades do Corpo de Bombeiros e
da Polícia Militar.

Fere, ainda, o princípio constitucional da capacidade contributiva, ou
seja, proprietários de imóveis utilizados para atividades industriais ou
comerciais, localizados na periferia e cujas dimensões ultrapassem 75m2
pagarão essa taxa. O mesmo poderá ocorrer com proprietários de
imóveis localizados em bairros nobres. Esse valor poderá chegar a
R$1.800,00.

A Taxa de Incêndio também fere o princípio da bitributação. O IPTU é
um imposto predial e territorial, cobrado em todos os municípios. Essa
taxa seria um imposto, cujo valor também depende do tamanho da
propriedade. O fato gerador da base de cálculo é típico do IPTU, que é de
competência do Executivo Municipal.

O Bloco PT-PCdoB encaminhou favoravelmente à aprovação do Projeto
de Lei n° 233/2003 e da emenda de revogação da taxa para residências.
Mais uma vez, pedimos a cada Deputada, a cada Deputado desta Casa
que se sensibilize e vote junto com a população de Minas Gerais, vote a
favor de pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Coloquem
a mão na consciência e pensem no grande número de empresas que
estão deixando o Estado de Minas Gerais porque não conseguem se
manter, devido ao grande número de impostos cobrados.

Tenho certeza de que a Taxa de Incêndio que se pretende cobrar do
comércio e da indústria não fará diferença para o Estado, já que
representa apenas 0,13% do orçamento. Isso não é nada, já que o
Governador encaminhou a esta Casa uma emenda, cujo valor ultrapassa
R$900.000.000,00, dizendo que não existe déficit no Estado. Se
compararmos o índice de 0,13% com essa emenda, chegaremos a
0,33%.
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Votaremos a favor dos pequenos empresários e da população mineira,
que enfrentam muitas dificuldades. O próprio Governador reconheceu
que a Taxa de Incêndio onera muito o contribuinte. Espero que a base do
Governo nesta Casa se sensibilize. O Bloco PT-PCdoB encaminha
favoravelmente à revogação total da Taxa de Incêndio, ou seja, para
residências, comércio e indústria. Votaremos hoje a de residências e,
amanhã, a do comércio e da indústria. Parabenizamos os Deputados do
PMDB, que, junto conosco, assinaram essa emenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Leonardo Quintão.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
encaminhamos favoravelmente à aprovação do Substitutivo n° 1 ao
Projeto de Lei n° 233/2003, de minha autoria, com a Emenda n° 1. Houve
participação de toda a Bancada do PMDB, que, no ano passado,
encaminhou favoravelmente à revogação da Taxa de Incêndio.

Agora poderemos consolidar um compromisso assumido em 2003 pela
Bancada do PMDB. Agradeço a todos os companheiros, na pessoa de
meu Líder, Deputado Ivair Nogueira, pela coragem de defender essa
bandeira.

Mas o Projeto de Lei n° 233/2003, Sras. e Srs. Deputados, é constituído
também de outros artigos: o que altera dispositivos da Lei n° 6.763, de
26/12175, que consolida a legislação tributária do Estado, bem como da
Lei n° 15.219, de 7/7/2004, que estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial à microempresa, à empresa de pequeno
porte e ao empreendedor autônomo; da Lei n° 11.396, de 611/94, que cria
o Fundo de Fomento e de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado
de Minas Gerais - FUNDESE -; e da Lei n°15.292, de 7/8/2004, que altera
também a Lei n° 6.763, de 1975, a Lei n° 13.470, de 17/1/2000, e a Lei
Delegada n°60, de 29/1/2003.

As alterações propostas nos arts. 13 e 22 da Lei n° 6.763, de 1975,
pretendem ampliar a base de cálculo no recebimento em Minas Gerais de
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energia elétrica, petróleo, lubrificantes e combustível líquido ou gasoso
dele derivado, bem como impor responsabilidades na falta de retenção ou
retenção a menor do ICMS devido nas transações interestaduais.

A alteração sugerida no art. 22 da Lei n° 6.763 é uma salvaguarda para
a CEMIG, a fim de protegê-la contra a concorrência desleal, uma vez que
cria uma responsabilidade solidária entre fornecedor e consumidor no
recolhimento do ICMS, petróleo e seus derivados.

O acréscimo do § 5° ao art. 96 da Lei n° 6.763 concede ao
empreendedor autônomo, desde que inscrito no Simples Minas, a isenção
do pagamento de multa e juros no pagamento da taxa de fiscalização e
renovação de seu cadastro.

Propus, ainda, algumas adequações na Lei n° 11.396, de 1994, que
criou o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado
de Minas Gerais - FUNDESE.

As alterações são de alta relevância, uma vez que, com a extinção do
Programa Micro Geraes, a partir de 1 0/1/2005, as doações de empresas
previstas no inciso V do art. 30 não poderiam mais ser destinadas ao
programa de tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial à
microempresa, à empresa de pequeno porte e ao empreendedor
autônomo - Simples Minas -, instituído pela Lei n° 15.219, de 2004, que
também sofre alguns ajustes no substitutivo apresentado.

Sras e Srs. Deputados, não posso deixar de pedir aqui a todos a
aprovação da Emenda n° 1, que foi apresentada pela Bancada do PMDB
e pelo Deputado Weliton Prado, do PT, a qual extingue a famosa Taxa de
Incêndio.

A partir da promulgação desse projeto, de minha autoria, bravamente
defendido pela Bancada do PMDB nesta Casa, 17 milhões de mineiros
deixarão de pagar essa taxa ao Corpo de Bombeiros.

Senhoras e senhores, o Governador de Minas Gerais mostrou bravura
ao recuperar as finanças do Estado - ele divulgou o déficit zero, no final
do ano -; ao retomar ao servidor público o direito, há muitos anos
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cassado, de receber o seu salário no quinto dia útil do mês e ao cumprir o
seu compromisso de campanha de pagar o 13° salário em dia. Junto com
o Governo do Estado, parabenizo esta Casa, que muito contribuiu para
que o déficit chegasse a zero em Minas Gerais. Agora, poderemos partir
rumo ao horizonte do desenvolvimento, do aumento do salário do
servidor, do crescimento econômico do nosso Estado. Deputados e
Deputadas, sinto-me no direito de, junto com o Governo do Estado, inserir
o meu nome na história de Minas. A partir de 2005, teremos uma nova
história para Minas Gerais. A frente, Deputados; à frente, Governo de
Minas. Parabéns, Governador Aécio Neves! Juntos construiremos um
Estado melhor!

Voto favoravelmente a esse projeto. Parabéns, Bancada do PMDB!
Muito obrigado e que Deus nos abençoe em 2005!

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
primeiramente, temos de deixar bem claro que essa atitude, realmente
patrocinada pelo PMDB, PT e PCdoB, veio não aliviar de imediato o
contribuinte mineiro, mas impedir mais uma maldade do Governador. Na
verdade, o Governador, para aumentar os seus recursos, agiu como
tantos outros políticos ao longo da história: quando está feio, cobra-se
mais do povo. Foi o que fez. Mas, antes de cobrar, parece que a luz do
incêndio clareou um pouquinho o seu cérebro, e ele suspendeu a
cobrança. Na verdade, estamos fazendo aqui algo importante. Mas não
pensem vocês que nos estão vendo que isso melhorará a vida do
mineiro. Deixará de piorá-la, porque melhora, realmente, não haverá.
Haveria melhora se acabássemos com a Taxa de Incêndio das pessoas
jurídicas, do comércio, da indústria, que continua a ser cobrada, de
maneira injusta, a meu ver.

O tributo, para ser correto, tem de ter critério. Primeiro, tem de se
colocar o serviço à disposição em troca daquilo que é cobrado. O
Governador do Estado já está cobrando a taxa de incêndio das pessoas
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jurídicas. Posso dar testemunho do que ocorre em Coronel Fabriciano.
Dizem que essa taxa se destinaria a equipar o Corpo de Bombeiros. Mas,
em Coronel Fabriciano, o Corpo de Bombeiros continua sem viatura,
pneu, combustível. Para onde foi o dinheiro? Fizemos levantamento do
que já foi cobrado e investido. Até agora não se investiu sequer 1% do
que foi recolhido para melhor equipar o Corpo de Bombeiros.

Conforme disse o Deputado que nos antecedeu, temos de avançar. E
avançar não é apenas votar pela extinção da taxa de incêndio da pessoa
física, mas também da pessoa jurídica, proposta pelo nosso companheiro
Weliton, pela nossa bancada. Então, sim, faremos justiça, tirando esse
peso dos empresários, que já têm uma carga bastante pesada.

Volto a repetir: essa cobrança tem de ser universal. Temos muitas
pessoas com galpões, mas com pouca lucratividade. Ela é incompatível
com o que se paga. O potencial de incêndio nesses locais é também
muito grande. O Poder Legislativo que imagino é aquele que recebe uma
proposta e leva-a à discussão exatamente como na época de campanha,
quando somos solícitos com nossos eleitores. Ouvimos, dialogamos e
incorporamos o problema de cada eleitor, mas depois a história é outra.
Não existe mais aproximação com aquele que vai pagar o tributo.
Continuamos sendo coniventes com essa falta de criatividade dos
governantes. E muito mais fácil tirar do contribuinte, é muito mais fácil
aumentar a carga do que realmente ter criatividade para administrar com
austeridade os recursos. E importante canalizá-los para melhorar a vida
do contribuinte. Infelizmente, não vivenciamos isso.

Acredito, mais do que nunca, no amanhã. A base do Governo está
defendendo conosco a extinção da Taxa de Incêndio. Hoje temos o déficit
zero. Todos falam do déficit zero. O Governador disse a palavra, e todos
• repetem. Então, não tem de se cobrar mais nada. Está na hora de tirar
• carga de cima dos que produzem emprego, dos que promovem o nosso
desenvolvimento. Percebemos a injustiça em todos os níveis. Para os
grandes empresários deste País, há vários fundos, dinheiro a juro zero,
mas os pequenos não têm acesso aos recursos subsidiados. Para eles, a
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carga é dura. E têm de pagar. Os grandes contratam advogados e
contadores para evitarem o pagamento. O pequeno paga ou fecha. Ele
paga porque tem medo de perder o que tem.

Acredito que devemos aprofundar essa discussão. Temos de ir além.
Essa taxa foi criada e não foi cobrada. O contribuinte não vai sentir nossa
presença. Até hoje, como pessoa física, não paguei. Isso poderá ser
muito bonito para nós, mas o contribuinte não irá sentir a presença e a
ação da Assembléia Legislativa. O momento é certo, pois o déficit é zero.
Se as finanças estão equilibradas, para que cobrar? Isso é muito mais
importante do que uma série de renúncias fiscais feitas para os grandes.
Aqui vamos atender aos pequenos. O atendimento só será universal se
atendermos aos pequenos. Essas renúncias, muitas vezes, são
canalizadas para os maiores contribuintes. Não adianta ter um discurso e
uma ação diferentes. Essas pessoas ainda não sentiram na pele, ainda
não pagaram. Temos de coibir essa ganância do Executivo, essa
voracidade fiscal de querer, a todo custo, cobrar daqueles que mais
produzem emprego, que são os microempresários. Estes empregam
homens, e não, máquinas. Estes têm de ser considerados, levados a
sério. Isso deve acontecer também em nível federal. Está na hora de
revertermos essa lógica.

Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com todos vocês. Não
adianta esse discurso de ufanismo, considerando como grande
acontecimento e votando pela extinção da taxa de incêndio para pessoas
físicas. Elas não sentiram na pele, elas ainda não pagaram. Temos de
coibir essa ganância do Executivo, essa voracidade fiscal de querer, a
todo custo, tirar de quem não tem; de querer, a todo custo, fazer pagarem
exatamente os que mais produzem empregos em nosso País, que são os
pequenos empresários e os microempresários. Eles empregam homens,
e não, máquinas, como a maioria dos grandes empresários. Portanto,
precisam ser levados a sério. Devemos canalizar solução expressiva para
o caso. Isso não deve ficar no discurso. Está na hora de os Governos
Estadual e Federal reverterem essa lógica; está na hora de legislarmos e
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governarmos, realmente, para a maioria, para as pessoas que precisam
do Estado. Infelizmente, vivenciamos uma realidade muito cruel, em que
a benevolência do poder é para quem tem, ou seja, os poderes
econômico e político andam atrelados. Temos de mudar essa ótica.
Queremos uma sociedade justa, queremos uma sociedade sem violência,
queremos viver com felicidade, mas temos de fazer a nossa parte.

Coincidentemente, ontem ou anteontem, ao pegar um táxi para ir para
casa, o motorista disse-me exatamente isso. Falou da dificuldade que
estamos vivendo, com violência: "Pois é, Deputado, está nas suas mãos.
Vocês têm de fazer alguma coisa por nós.". E temos mesmo. Para
começar, poderíamos terminar esta legislatura aprofundando as análises
desse projeto. Votaremos a favor, o que não é muita vantagem. Mas
vamos mostrar a nossa cara e o nosso compromisso com as pessoas que
precisam, vamos ajudar o Governador do Estado a mostrar para a
sociedade que ele não é uma pessoa cruel e que não quer apenas
escalpelar as pessoas. Vamos realmente mostrar para a sociedade que
podemos ter atitude para levar em consideração as dificuldades que
atravessam os empresários mineiros, principalmente os pequenos e
médios, que precisam da ação do Governo. Seria um bom presente de
Natal para os empresários, para o desenvolvimento de Minas, para a
justiça e até para que a nossa consciência fique mais tranqüila votarmos
hoje a extinção da taxa para as pessoas físicas, e amanhã, de uma vez
por todas, para as pessoas jurídicas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Lúcia Pacífico.

A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, gostaria de fazer um
esclarecimento quanto à suspensão da cobrança da taxa de incêndio pelo
Governador Aécio Neves. Essa foi uma reivindicação do Movimento das
Donas de Casa, que foi recebido no Palácio. Diante da alegação de
oneração do orçamento doméstico, o Governador, sensibilizado,
suspendeu imediatamente a cobrança dessa taxa para as residências.
Muito obrigada.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, também quero
encaminhar favoravelmente à aprovação da emenda que revoga a taxa
de incêndio. Essa proposição foi apresentada pela Bancada do PMDB e
pelo Deputado Weliton Prado. Terei a satisfação de, junto com o Bloco
PT-PCdoB, votar contra essa taxa pela segunda vez. Amanhã, o
Deputado Weliton Prado irá propor a sua extinção para a indústria e para
o comércio. Portanto teremos a oportunidade de votar, pela terceira vez,
contra essa cobrança. Espero que haja a revogação dessa taxa para
residências hoje.

O Governador Aécio Neves voltou atrás, até porque, como disse a
Deputada Lúcia Pacífico, as donas de casa não agüentavam mais o que
o ele fez com o orçamento doméstico, ou seja, permitiu que fosse
diminuído. Naquela época, dissemos isso. As donas de casa se
mobilizaram para fazer com que voltasse atrás na sua decisão, e a
Deputada Lúcia Pacífico foi importante nesse processo. Por inúmeras
vezes, dissemos que essa cobrança era absurda. O Deputado Weliton
Prado disse muito bem, e nós afirmamos da tribuna que não há como
medir a taxa de incêndio. Que casa pode pegar mais ou menos incêndio
do que a outra? Há algum medidor de potencialidade de incêndio?

Não se pode afirmar que determinada casa tenha maior possibilidade
de incêndio que outra. Não conheço nenhuma casa que tenha sido
visitada por algum agente do Executivo do Governo do Estado para
aplicar uma taxa de incêndio, fazendo jus à sua cobrança. Se é taxa,
deveria ser cobrada a partir de uma medição, que não houve. Assim, fico
encabulado ao ver como o Tribunal de Justiça pode considerar legal e
constitucional uma taxa como essa, sem pé nem cabeça, um verdadeiro
IPTU dos Bombeiros. Felizmente, o Governador foi obrigado a voltar
atrás, porque a taxa era tão absurda que não teve sustentabilidade
governamental. A base de Governo, com boa-vontade, votou essa taxa
de incêndio. E o Governador, agora, remete à Assembléia Legislativa a
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revogação, que já era fruto de um projeto do PMDB, assinado pelo
Deputado Weliton Prado, que previa o fim da taxa. Mas o Governador fez
questão de enviar uma outra, fez questão de que não fosse no projeto do
Deputado Weliton Prado e do PMDB, para dizer que essa não era uma
iniciativa do Deputado nem do partido. Porém todos sabem que a
iniciativa partiu do Deputado Weliton Prado e da Bancada do PMDB, que
também expressava o sentimento da Bancada do PT e do PCdoB. Não
resta dúvida disso, tanto é que o projeto do Governador foi anexado a
esse projeto e só não veio à votação, para derrubar a
inconstitucional idade, porque infelizmente a Mesa tomou uma decisão, a
meu ver antidemocrática, de não colocar em votação a
inconstitucionalidade. Fizemos, então, um acordo, em que haveria uma
emenda ao projeto do Deputado Leonardo Quintão. E, em seu projeto,
essa emenda foi apresentada exatamente pelos mesmos autores que
apresentaram a revogação da taxa, quais sejam a Bancada do PMDB e o
Deputado Weliton Prado, representando, também, o Bloco PT-PCdoB.
Essa foi a verdade sobre a taxa do incêndio. O Governador havia
onerado o empobrecido orçamento das donas de casa e voltou atrás.
Deveria fazer o mesmo em relação à indústria e ao comércio.

O Governador faz uma imensa propaganda na televisão, e não vou usar
o termo demagogia, porque as pessoas gostam de fazê-lo sem
propriedade, usa o informe publicitário dizendo que zerou o déficit
orçamentário. Na verdade, a Emenda à Constituição n° 29, aplicada
conforme os ditames do Conselho Nacional de Saúde, deveria ter no
próximo ano R$770.000.000,00 a mais, o que não acontecerá. Esse
dinheiro será usado para obras de saneamento da COPASA, que não
pertence ao Sistema Unico de Saúde. O não-pagamento de precatório e
um salário de R$212,00 a uma professora da 18 à 48 série são suficientes
para que se possa dizer ter zerado qualquer coisa. O engraçado é que o
orçamento veio, em setembro, com um déficit de R$61 1.000.000,00. Em
dezembro, o Governador enviou uma emenda dizendo que descobriu
mais R$1.000.000.000,00. Isso ocorreu em dois meses, de setembro a
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dezembro. Descobriu que, de repente, zerou o déficit orçamentário, numa
evidente jogada de "marketing". Toma-se um orçamento, subestima-se o
que será arrecadado, e, com os cortes feitos na área de saúde, etc.,
anuncia-se, com grande estardalhaço, o déficit zero. E impressiona-me
como ainda existem Deputados que acreditam nessa história de déficit
zero, sendo que a dívida do Estado com a União é de, pelo menos,
R$40.000.000.000,00.

O ex-Govemador Eduardo Azeredo renegociou a dívida por
R$17.000.000.000,00. Ela já está em R$40.000.000.000,00, e a
estimativa é que chegue ao final do Governo nesse valor - portanto, não
há déficit zero. Basta ver o déficit do precatório.

O Governador também ainda não enviou as tabelas salariais do servidor
público. Ele resolverá isso com a criação de taxa de incêndio? Onerando
ainda mais o orçamento das donas de casa? Como disse o Deputado
Chico Simões, os mais pobres pagarão de novo, com a criação de mais
uma taxa injusta. Tenho certeza de que a base do Governo votará
conosco, extinguindo a taxa de incêndio. Conclamamos os Deputados
para que amanhã também votem pela extinção da taxa de incêndio para
a indústria e o comércio. Se os Deputados da base do Governo acreditam
que o déficit está zerado, para que criar taxas e mais taxas, como as
relativas a bombeiro, segurança pública e incêndio?

Presidente, encaminho favoravelmente à aprovação do projeto de lei do
Deputado Leonardo Quintão com a emenda apresentada pela Bancada
do PMDB com o Deputado Weliton Prado, respaldada pela Bancada do
PT-PCd013, favorável à extinção da taxa. E preciso esclarecer que essa
não é uma iniciativa pioneira do Governador do Estado, que o fez
posteriormente, tanto que o projeto enviado por Aécio Neves está
anexado ao projeto apresentado pela Bancada do PMDB. Felizmente, a
Taxa de Incêndio será extinta. Tomara que ninguém se lembre que o
Governador queria criar uma taxa tão injusta. Obrigado.

Questão de Ordem
A Deputadá Lúcia Pacífico - Esclareço que o orçamento doméstico já
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está empobrecido por vários fatores, entre eles a inflação camuflada e o
aumento de tarifas públicas a partir de autorizações das agências
reguladoras - que só regulam para o outro lado. Enfim, o arrocho já vem
da Presidência da República. Com a Taxa de Incêndio, o orçamento
doméstico, altamente empobrecido, ficaria ainda mais sufocado. Então,
além da Taxa de Incêndio, há decisões na esfera federal que já
empobrecem o orçamento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Estamos aqui desde as 8h30min e
estamos cansados, mas algumas coisas devem ser ditas. Hoje, à tarde,
falou-se muito em oposição. Questionou-se a maneira de fazer oposição.
Sempre pergunto: oposição a que e a quem?

Quando votamos o tarifaço, que, entre outras, englobava a Taxa de
Incêndio, a sociedade se posicionou contra a sua aprovação. Num jantar
na FIEMG, pediram-nos para votar contra. Num café parlamentar na
Associação Comercial de Minas, pediram-nos para votar contra.

A FEDERAMINAS nos pediu para votar contra. O Movimento das Donas
de Casa foi contra desde o início. Os sindicatos, contra; pessoas
individualmente, contra. Era um projeto contra, em oposição à sociedade.
A época, dizia que nós, como representantes, não tínhamos que discutir
mais nada. Se a sociedade estava contra, deveríamos votar contra. Esse
caso é um exemplo clássico de "Executivo-Oposição".

Essa é uma reflexão que gostamos de fazer, para que possamos
devolver o poder ao povo. A referência tem que ser a população, a
sociedade. Não g9sto quando falam que somos Oposição. E oposição a
que e a quem? E um projeto do Governador em tamanha oposição à
sociedade que ele mesmo reconheceu isso e agora pede a revogação.
Vamos votar a revogação dessa Taxa de Incêndio. Depois de ouvir tantas
reflexões, pensei que seria o momento de fazermos mais esta: oposição
a que e a quem? Será que esse grupo chamado Oposição não está, na
verdade, defendendo a população, melhorando os projetos?
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Temos melhorado muito os projetos que chegam a esta Casa. Hoje
discutimos muito sobre os planos de carreira. Apresentamos 31 emendas
para melhorar, e nos chamam de Oposição. Nessa concepção de que o
Governador é a referência, é claro que faríamos oposição a ele. Temos
que mudar isso e trazer a referência para a sociedade. Sempre que a
nossa bancada traz emendas, discute, faz audiências públicas, chama a
sociedade, não está sendo Oposição, está sendo a favor da população.

Como estão todos cansados, vou concluir deixando essa reflexão:
oposição a que e a quem? Esse projeto e muitos outros que estão por aí
são de autoria do Governador, do "Executivo-Oposição". Naquele dia,
somente nossa bancada e alguns Deputados de outros partidos votaram
contra. Mesmo com toda a sociedade pedindo para votar contra, a
maioria da Assembléia votou a favor. O Legislativo como um todo foi
oposição à vontade popular manifesta. Posteriormente voltaremos a falar
sobre esse assunto.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 233/2003 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda
n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, primeiramente gostaria de

falar do meu apreço pela Deputada Lúcia Pacifico, por quem tenho muito
respeito nesta Casa. E nítido e notório o reconhecimento da Deputada,
defensora dos consumidores, pela população mineira.

Queria que fosse feita uma retificação em relação à sua fala. Ela disse
que o Governador suspendeu, acabou com a taxa. Isso não aconteceu.

E sabido que o Governador não pode revogar taxa alguma, tampouco
cancelar. A tarefa de aprovar e de revogar as leis, quando for o caso, é
da Assembléia Legislativa, O Governador Aécio Neves apenas anunciou
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o envio do projeto ao Legislativo, que, aliás, já havia apresentado projeto
com a mesma finalidade anteriormente, por iniciativa deste Deputado e
da Bancada do PMDB.

Neste momento, parabenizo a Deputada Lúcia Pacifico, pois foi muito
importante a participação do Movimento das Donas de Casa. Parabenizo
também todos os Deputados do Bloco PT-PCdoB e os que foram contra
essa taxa. Parabenizo também a Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia, a FIEMG e todos os que lutaram contra a taxa, impetrando
várias ações na justiça. Isso foi muito importante para conscientizarmos e
sensibilizarmos as pessoas e o próprio Governo do Estado, que enviou
um projeto a esta Casa, mas reconheceu que já havia outro tramitando,
de minha autoria e da Bancada do PMDB.

Gostaria que fosse feita essa retificação, porque o Governador não tem
o poder de revogar e de aprovar lei. Quem tem competência para isso é o
Poder Legislativo de Minas Gerais.

A Deputada Lúcia Pacífico - Agradeço os elogios feitos pelo Deputado
Weliton Prado, mas disse que o Governador suspendeu a cobrança, não
revogou, por se sentir sensibilizado diante dos apelos das donas de casa
e dos consumidores de Minas Gerais.

Declarações de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, não pretendo retornar a

essa polêmica, mas gostaria de dizer que o Governador não suspendeu,
mas prorrogou o prazo. Se esse projeto de lei não fosse votado nesta
Casa, o Governador estaria cometendo um crime de impossibilidade
administrativa, pois prometeu que devolveria o dinheiro ás pessoas, mas,
prorrogando o prazo, não poderia fazer isso - somente com a suspensão
da taxa, que só poderia ocorrer com a aprovação de projeto de lei nesta
Casa.

Sr. Presidente, neste momento estou muito feliz, pois acredito que
ainda é possível mudar e transformar. No final do ano passado, por dias e
dias, percorri as comissões, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e o Plenário, com todos os companheiros do Bloco PT-
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PCdoB, empenhando-me e acreditando ser possível a revogação dessa
taxa absurda. Lutamos muito por que a taxa não fosse aprovada. Depois
disso, lutamos por revogá-la, com ações na justiça, com mobilizações nas
ruas, nas praças e nas escolas e com discussões. Agora, vemos coroado
um trabalho tão árduo. De coração, estou muito feliz. Temos de continuar
batalhando, porque é possível mudar e transformar. Uma prova disso é o
que conseguimos hoje: revogar uma taxa que penaliza toda a população
de Minas Gerais, que é inconstitucional e que onera os contribuintes.
Trata-se de uma das maiores irresponsabilidades sociais, ou seja, de um
verdadeiro ataque ao povo mineiro. Conseguimos também revogar a
cobrança que o Governador pretendia implementar para que a polícia
fizesse um simples boletim de ocorrência.

Com muita alegria, agradeço aos parlamentares desta Casa que
tiveram a sensibilidade de aprovar a emenda da Bancada do PMDB
revogando a Taxa de Incêndio para as residências. Com  esse mesmo
espírito, não de rivalidade nem de competição, mas de humanidade, de
democracia e renovador, solicito e conclamo todos os Deputados a votar,
amanhã, pela aprovação da emenda que apresentaremos para a
revogação da Taxa de Incêndio para o comércio e para a indústria, que
pode atingir o valor de R$1.800,00.

Sabemos que muitas empresas não têm condição de pagar esses
valores. Já pagamos tributos para custear atividades do Corpo de
Bombeiros. A população, as indústrias e o comércio não têm de pagar
mais essa taxa. Conclamo todos os Deputados. Da mesma maneira que
revogamos a Taxa de Incêndio para as residências, espero que também
revoguemos a Taxa de Incêndio para o comércio e para a indústria.
Continuo acreditando muito na democracia e no Poder Legislativo e
solicito que, esta noite, todos os Deputados desta Casa coloquem a mão
na consciência. Amanhã, com o espírito renovador de mudança, de
transformação, pensando nas pessoas que mais passam dificuldades,
espero que revoguemos também a Taxa de Incêndio para a indústria e
para o comércio. Obrigado, Sr. Presidente.
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A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, gostaria também de registrar a questão da necessidade do
avanço da democracia direta em relação à representativa. Registro um
fato: na época em que discutíamos aqui a criação dessas taxas, fui à
Igreja São Judas Tadeu, no Bairro Bueno Franco, em Betim. O Padre
Antônio Carlos, durante a missa, questionou os parlamentares de Minas
Gerais, perguntou quem estaria disposto a votar a favor ou contra a taxa.
Felizmente, tinha um documento que mostrava a posição contrária à taxa
do nosso Bloco PT-PCd013. De fato, há uma grande necessidade da
organização popular, dos movimentos sociais fortalecidos. Assim,
avançaremos no País. Só foi possível, realmente, mudar a questão das
taxas, porque a sociedade disse "não", e é lógico que esse eco chegou à
Assembléia Legislativa, como muito bem já foi dito pelo Bloco PT-PCdoB
e pelo PMDB.

Espero que tique registrado, nesta Casa, que, no futuro, as pessoas
devem estar mais organizadas, dando direção às políticas públicas no
Estado e no País.

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.686/2004, do Governador do Estado, que dispõe sobre o exercício da
autoridade sanitária nas atividades de vigilância sanitária, vigilância
epidemiológica, a auditoria do SUS e a regulação de assistência à saúde
e cria funções gratificadas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Saúde perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Pública. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, votaremos contrariamente
ao Projeto de Lei n° 1.686/2004, do Governador do Estado, que dispõe
sobre o exercício da autoridade sanitária nas atividades de vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica, auditoria do SUS e regulação de
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assistência à saúde e cria funções gratificadas. Tentamos, durante o
trâmite desse projeto, fazer com que o Estado abrisse concurso para
Fiscal Sanitário. Achamos que isso seria o mais justo, a partir daquilo que
é defendido hoje pelo Sistema único de Saúde. Portanto, para as
atividades de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica, para
Auditores do SUS e para os responsáveis pela assistência à saúde,
julgamos que o fundamental seja mesmo a criação e a abertura de
concurso público. Não foi essa a idéia do Governo. Em vez de criar e de
abrir os concursos, a opção foi por algo que simplesmente colocasse no
SUS de Minas Gerais pessoas com contratos, portanto sem o papel de
Fiscais Sanitários.

Talvez seja uma opção do Governo, no que diz respeito ao SUS, ou
seja, à não-aplicação de recursos.

Como dissemos anteriormente, desde o primeiro orçamento do Governo
Aécio Neves, não se respeitou a Emenda à Constituição n° 29. Durante
sua discussão no Congresso Nacional, atores dos movimentos sociais de
saúde reivindicaram a alteração do orçamento, a fim de que fosse
considerado apenas aquilo que seria investimento do SUS.
Imediatamente, o Governo Federal passou a agir dessa forma.

Em Minas Gerais, ocorreu o contrário. O Governador Aécio Neves, no
primeiro e no segundo orçamentos e agora no orçamento de 2005, fez
uma previsão muito abaixo do que determina a Emenda à Constituição n°
29. Ao contrário do que fizeram Deputados do PMDB e do PSDB, no
Congresso Nacional, que, na ocasião, cobraram a aplicação
absolutamente no SUS, aqui houve silêncio geral. As verbas destinadas
ao SUS não foram utilizadas.

No orçamento de 2005, teremos um déficit de investimento no SUS
aproximadamente de R$770.000.000,00. E muito dinheiro que deixará de
ser aplicado na área de saúde. O Governo maquiou esse orçamento, não
respeitando a Emenda à Constituição n° 29, fazendo com que obras de
saneamento da COPASA fossem consideradas verbas do SUS, o que
não é verdade. O Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Estadual de
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Saúde não consideram que verba de saneamento de uma empresa
pública, como a COPASA, seja verba do SUS.

Evidentemente, essa forma de desrespeitar a Emenda à Constituição n°
29 causará déficit na aplicação dos recursos destinados à saúde. Por isso
o Governo não aceita a idéia de abrir concursos para fiscalização
sanitária e para outras áreas tão importantes, como as da vigilância
sanitária, da vigilância epidemiológica e da auditoria do SUS. Ao
contrário, adotou outro tipo de comportamento.

Diante de tais motivos, votaremos contrariamente a esse projeto de lei
do Governador do Estado. A partir do que for discutido pela Comissão de
Administração Pública, porque esse projeto está em 1" turno e será
discutido novamente pela Comissão, avaliaremos o procedimento que
iremos adotar, ou seja, se iremos ou não obstruir sua votação. Como
protesto contra a não-aplicação dos recursos, como determina a Emenda
à Constituição n° 29, fato grave, que, infelizmente, contou com o silêncio
do Tribunal de Contas do Estado, que não fez nenhuma ressalva, embora
tivesse feito ressalvas em todos os orçamentos anteriores, mesmo
quando a obediência à emenda não era cobrada da forma como o é hoje,
avaliaremos a realização de um processo de obstrução ao projeto.

Por enquanto, votaremos contrariamente ao projeto, em ? turno, e
fiscalizaremos o que ocorrerá com ele a partir da sua volta à Comissão de
Administração Pública e posteriormente seu retorno ao Plenário. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.686/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração
Pública.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições regimentais, e considerando

a aprovação do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.686/2004, que
toma a matéria equivalente a código, decide reformar despacho anterior,
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determinando que a proposição passe a tramitar nos termos do art. 193
do Regimento Interno. Dessa forma, a Presidência torna sem efeito o
regime de urgência atribuído à tramitação do projeto.

Mesa da Assembléia, 15 de dezembro de 2004.
Mauri Torres, Presidente.
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 78/2004, do Deputado Ricardo Duarte e outros, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
revoga o § 40 do seu art. 82. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão,
a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para votação de
proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação das
demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
5712003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas e outros, que
modifica o art. 124 da Constituição Estadual, o qual dispõe sobre o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta dispositivo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta, ao vencido em 1 0 turno. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 57/2003

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad. .... - Fica revogado o § 20 do art. 66 do Ato das Disposições

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais.".
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Miguel Martini - Weliton Prado - Chico Simões - Vanessa Lucas - Elmiro

Nascimento - Alberto Pinto Coelho - Rogério Correia - Gil Pereira -
Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Zé Maia - Lúcia Pacífico -
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Laudelino Augusto - Maria Olivia - Gustavo Valadares - Dimas Fabiano -
Ricardo Duarte - Ana Maria Resende - Sidinho do Ferrotaco - Leonídio
Bouças - João Leite - Márcio Kangussu - Sargento Rodrigues - Paulo
Piau - Luiz Humberto Carneiro - Marlos Fernandes.

Justificação: A supressão do § 2 0 do art. 66 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais se faz
necessária, tendo em vista a sanção e a vigência das Leis Federais nos
8.935, de 1994, e 10.169, de 2000. A Lei n° 8.935 regulamentou o art.
23•6 da Constituição Federal, e a Lei 10.169 estabeleceu normas gerais
sobre emolumentos.

Enquanto vigente, o § 20 do art. 66 do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais produziu efeitos necessários.
Com o advento das Leis Federais n os 8.935 e 10.169 esse dispositivo
legal já não poderá justificar iniciativas legais nem administrativas e
carece de revogação.

EMENDA N°2
Substitua-se, no § 1 0 do art. 126 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado, a que se refere o art. 3 0 do
Substitutivo n° 1, apresentado, em 2 0 turno, à Proposta de Emenda à
Constituição n° 57/2003, a expressão "realizado no prazo de sessenta
dias" pela expressão "convocado no prazo de cento e vinte dias".

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Weliton Prado - Zé Maia - Vanessa Locas - Padre João - Paulo Piau -

Rogério Correia - Maria Olívia - Sebastião Helvécio - Lúcia Pacífico - Gil
Pereira - Alberto Pinto Coelho - Sidinho do Ferrotaco - Paulo Cesar - Biel
Rocha - Domingos Sávio - Célio Moreira - Antônio Genaro - Márcio
Kangussu - Luiz Fernando Faria - Laudelino Augusto - Ana Maria
Resende - Doutor Ronaldo - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva -
Sargento Rodrigues - Antônio Carlos Ándrada.

Justificação: O prazo de 60 dias, inicialmente previsto, não será
suficiente para que se tomem as providências necessárias à realização
do concurso para provimento do cargo de Procurador do Ministério
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Público junto ao Tribunal de Contas, a que se refere o dispositivo que se
pretende alterar. Para tornar possível a realização do referido concurso,
propomos, por meio desta emenda, ampliar para 120 dias o prazo para a
sua convocação.

EMENDA N°3
Suprima-se no § 3° do art. 79 da Constituição do Estado, a que se

refere o art. 20 do Substitutivo n° 1 de 2 0 turno à Proposta de Emenda à
Constituição n° 57/2003 a expressão "assegurada a participação do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais em todas as etapas
do certame".

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Weliton Prado - Rogério Correia - Vanessa Lucas - Biel Rocha - Padre

João - Paulo Piau - Maria Olívia - Sebastião Helvécio - Lúcia Pacífico - Gil
Pereira - Alberto Pinto Coelho - Sidinho do Ferrotaco - Paulo Casar -
Domingos Sávio - Célio Moreira - Antônio Genaro - Márcio Kangussu -
Luiz Fernando Faria - Laudelino Augusto - Ana Maria Resende - Doutor
Ronaldo - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues - Zé
Maia - Antônio Carlos Andrada.

Justificação: Não se justifica que haja a participação de um único
conselho profissional para acompanhar a realização de um concurso
público em que participam candidatos com diversas formações
profissionais. Para evitar que haja privilégio para apenas uma categoria
profissional, propomos a supressão da expressão indicada.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas à proposta
urna emenda do Deputado Miguel Martini e outros, apoiada pela maioria
dos Líderes com assento nesta Casa, que recebeu o n° 1, e duas do
Deputado Weliton Prado e outros, que receberam os n os 2 e 3, e que, nos
termos do inciso II do art. 201 do Regimento Interno, encaminha a
proposta com as emendas à Comissão Especial para parecer.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
8012004, dos Deputados Leonardo Quintão e Luiz Humberto Carneiro e
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outros, que altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado de
Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta.
Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDA N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

80/2004
Dê-se ao inciso 1 do art. 98 da Constituição do Estado a seguinte

redação:
"Art. 98 - ....

- ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de Juiz Substituto,
mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, em
todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três
anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de
classificação.".

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Irani Barbosa - Padre João - Weliton Prado - Márcio Kangussu - Marlos

Fernandes - Célio Moreira - Adalclever Lopes - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Biel Rocha - João Leite - Antônio Genaro - Paulo Piau - Ana
Maria Resende - Doutor Ronaldo - Luiz Humberto Carneiro - Lúcia
Pacífico - Fábio Avelar - Sidinho do Ferrotaco - Cecília Ferramenta - Zé
Maia - Jô Moraes - Vanessa Lucas - Maria Olívia - Luiz Fernando Faria -
Paulo Cesar - Gilberto Abramo.

Justificação: Com a promulgação pelo Congresso Nacional, em
8/12/2004, da Emenda à Constituição n° 45 - a Reforma do Judiciário -,
alteraram-se algumas das principais normas referentes à organização da
magistratura nacional. Entre as alterações promovidas no texto
constitucional federal, de observância obrigatória em todo o território
nacional, está a exigência de experiência mínima de três anos em
atividade jurídica para o ingresso na magistratura. Essa exigência não
consta do texto constitucional estadual. Assim sendo, em nome da
harmonia e da simetria no ordenamento constitucional, apresentamos
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esta emenda, que visa adequar o texto mineiro às diretrizes emanadas da
Constituição da República.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada à proposta uma
emenda do Deputado Irani Barbosa e outros, que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do inciso II do art. 201 do Regimento Interno, encaminha a
proposta com a emenda à Comissão Especial para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.743/2004, do Governador
do Estado, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR -, de que trata a Lei n° 11.520, de 13/7/2004 e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As Comissões de Turismo e
de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do Projeto com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.743/2004 com a Emenda n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.814/2004, do
Governador do Estado, que cria o Núcleo de Estudos de Direito Público
na Escola de Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Administração Pública, com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Presidência informa ao Plenário que as emendas
encaminhadas pelo Governador do Estado por meio das Mensagens nos
307 e 317/2004 foram incorporadas aos pareceres das Comissões de
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Administração Pública e de Fiscalização Financeira e serão arquivadas,
nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Gostaria que fossem lidas as mensagens

do Governador. Não entendi o encaminhamento, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Deputado, o projeto está a disposição de V. Exa. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, este projeto dispõe sobre
a criação do Núcleo de Estudos de Direito Público na Escola de Governo
Prof. Paulo Neves de Carvalho. Portanto, não tem nada a ver com a
COPASA, companhia de saneamento, empresa que, evidentemente, não
está sendo abordada nesse projeto. Se o Governador quiser criar uma
Vice-Presidência na COPASA ou outros cargos, que envie um projeto de
lei estabelecendo a criação do cargo na lei que criou a COPASA, e não
em uma lei que cria o Núcleo de Estudos de Direito Público na Escola de
Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho, que nada tem a ver com a
matéria. Aliás, a COPASA é uma empresa pública, não pode ser
abordada em um projeto de lei como esse. O nosso Bloco PT-PCdoB não
poderia ser conivente com a aprovação de uma emenda como essa.

Sr. Presidente, é estranha a forma como essa emenda foi recebida. Não
sei quando o Governador a enviou. Deveria ter sido rejeitada ou não
aceita nesse projeto e ter retomado ao Governador, para que pudesse
apresentar um projeto de lei sobre o assunto.

Não sei se a COPASA necessita de um Vice-Presidente. Ninguém
discutiu isso aqui. Que eu saiba, pelo menos nós, da Oposição, não
fizemos uma discussão sobre esse assunto. Fiquei sabendo da emenda
praticamente agora, porque está em outro projeto. E difícil descobrir que
está sendo criado um cargo de Vice-Presidente de uma empresa como a
COPASA em um projeto de lei que nada tem a ver com isso.

Já fiquei sabendo que esse projeto é depositário de outros
"frankensteins". Parece que ele tem problema com o projeto de lei da



2489

polícia e da Advocacia-Geral do Estado. Não sei se por incompetência do
Governo ou por pressa, mas ele está servindo como depositário de várias
emendas que nada têm a ver com o assunto. Queria propor a votação
contrária à Emenda n° 1, menos até pela sua argumentação, que seria a
criação do cargo de Vice-Presidente da COPASA. E algo a ser discutido.
Nesse projeto, julgo que não caberia sequer o recebimento da emenda.
Encaminho contrariamente à votação da Emenda n°1.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Pediria ao Presidente que fosse feita a

leitura da Emenda n° 1, para que eu possa fazer o encaminhamento da
votação do projeto com a emenda.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário para
procederá leitura da Emenda n° 1.

O Sr. Secretário (Deputado Gustavo Valadares) - (- Lê a Emenda n° 1,
que foi publicada na edição do dia 15/12/2004.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1 As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno. o Projeto de Lei n°
1.814/2004 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 41012003, do Deputado
Miguel Martini, que altera o art. 1° da Lei n° 10.889, de 8/10/92, que
regulamenta o art. 214, § 1 0 , 1, da Constituição Estadual e dá outras
providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno com as Emendas n

o
s 1 e 2, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°410/2004
EMENDA N°3
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Suprima-se a expressão "5 (cinco) anos" do § 3 0 do art. 30.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Miguel Martini

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - Caberá à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável identificar temas prioritários de educação
ambiental e submetê-los à apreciação da Secretaria de Estado de
Educação, que orientará o desenvolvimento dos temas nas unidades
estaduais de ensino.

Parágrafo único - Poderão participar dos programas dos estudos e das
atividades de educação ambiental instituições parceiras, governamentais,
não governamentais e de ensino superior, que deverão formalizar termo
de cooperação com as escolas estaduais, ouvidos os seus colegiados,
não implicando ônus para o poder público.".

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Miguel Martini

EMENDA N°5
Suprima-se o § 2° do art. W.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2004.
Miguel Martini
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto
três emendas do Deputado Miguel Martini e outros, que receberam os n°s
3 a 5, e que, nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, serão
submetidas à votação independentemente de parecer. Vem à mesa
requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a votação
destacada da Emenda n° 5. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em
votação, o projeto, salvo emendas e destaque. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, salvo destaque. As

rs



2491

Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 3. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 4. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 5. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Emenda n° 5, fica
prejudicada a Emenda n° 2. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei n° 410/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 3 a S. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 605/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que altera dispositivos da Lei n° 13.188, de 20/1/99,
e dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 605/2003 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.033/2003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Areado o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.033/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.253/2003, do Deputado
Gilberto Abramo, que dispõe sobre o pagamento com cheque nos
estabelecimentos comerciais e dá outras providências. Vem à Mesa
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requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando o adiamento da
discussão do projeto por um dia. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.263/2003, do Deputado
Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Comendador Gomes o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.48412004, do Deputado
Chico Simões, que dispõe sobre a qualidade do atendimento em
estabelecimento comercial. A Comissão de Defesa do Consumidor opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.484/2004 na forma do
vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.530/2004, do Deputado
George Hilton, que dispõe sobre a doação do cordão umbilical dos
recém-nascidos. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-.Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o
Projeto de Lei n° 1.53012004 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.573/2004, do Deputado
Célio Moreira, que dispõe sobre a restrição à entrada de consumidores
em estabelecimentos comerciais. A Comissão de Defesa do Consumidor
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opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.57312004 na forma do
vencido em 1 o turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.651/2004, do Deputado
Padre João, que modifica e acrescenta dispositivos à Lei n° 14.790, de
2011012003, que proíbe, em situação de urgência e emergência, a
exigência de depósito prévio para o internamento em hospital da rede
privada e dá outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.863/2004, do Governador
do Estado, que autoriza a Fundação Caio Martins - FLICAM - a permutar
com o Sr. Antônio Vieira do Nascimento o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 1.863/2004 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1 .509/2004, do Deputado
Rogério Correia, que dá nova redação aos arts. 30, 50 e 61 da Lei n°
13.448, de 10/1/2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos, atribui
competências à Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos,
disponibiliza para o Memorial informações de arquivos e exclui a menção
à sua instalação no prédio do extinto DOPS. A Comissão de Direitos
Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
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turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Leonardo Moreira,
solicitando o adiamento da discussão do projeto. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, encaminho
contrariamente ao requerimento do Deputado Leonardo Moreira porque
esse projeto altera uma lei que criou o Memorial de Direitos Humanos. A
lei dizia que o Memorial de Direitos Humanos ficaria na sede do DOPS, e
o Governo avalia, agora, que não tem condições de fazê-lo na referida
sede. Portanto, o Governo sugeriu que modificássemos a lei para que o
memorial se instalasse em outro lugar que não a sede do DOPS. Para
facilitar a existência do referido memorial e a pedido do ex-Deputado e
atual Secretário de Direitos Humanos João Batista de Oliveira,
solicitamos a votação, neste instante, devido à importância da matéria.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.509/2004

Suprimam-se o parágrafo único do art. 50 e o art. 60 da Lei n° 13.448, de
10 de janeiro de 2000.

Sala das Reuniões, dezembro de 2004.
Leonardo Moreira
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Leonardo Moreira, que recebeu o n° 1, e que, nos
termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Leonardo Moreira, solicitando que o projeto seja encaminhado à
Comissão de Justiça. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Leonardo Moreira,
solicitando o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
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requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Com  a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ao fazer o encaminhamento, o
Deputado Rogério Correia tratou de um entendimento feito com o
Governo, aproveitando a criação, em um dos projetos do Governo, do
corredor cultural da Praça da Liberdade, a fim de que se instalasse o
Memorial dos Direitos Humanos em um dos prédios. O entendimento
pssou pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, logo
encaminho pela rejeição da emenda. Conforme entendimento, o projeto já
está aprovado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, além de anunciar o

requerimento, que foi rejeitado, V. Exa. também fez menção a uma
emenda. Solicito que seja lida quando de sua colocação em votação.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra o Sr. Secretário para proceder à
leitura da Emenda n° 1.

• Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 1, que foi publicada acima.)
• Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.509/2004 na forma do vencido em l 0 turno. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Paulo Piau - Como não houve oportunidade para que os

trabalhos se desenvolvessem com mais normalidade, digo ao Deputado
Laudelino Augusto que oposição também ocorre quando um serviço é
mal prestado à população. A taxa de incêndio, pelo menos, tem um fim
específico, e poucos falam nisso. Trata-se da estruturação do Corpo de
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Bombeiros, que presta um excelente serviço para o Estado. Este ano,
foram repassados R$6.000.000,00. Tudo indica que o repasse chegará a
R$12.000.000,00, o que proporcionará uma estrutura melhor de trabalho.
Abominamos a taxa, mas pelo menos sua intenção é louvável. Não
podemos ter um Corpo de Bombeiros prestando um mau serviço, porque,
conforme o raciocínio de V. Exa., significaria fazer oposição à população.
Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação de

proposta de emenda à Constituição, a Presidência encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 75° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2° SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 16/12/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - 2° Parte (Ordem

do Dia): 2° Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado André Quintão; aprovação -
Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°78/2004;
votação do Substitutivo n° 1; chamada de votação nominal; aprovação -
Votação, em 1° tumo, do Projeto de Lei n°625/2003; aprovação na forma
do Substitutivo n° 2; prejudicial idade do Substitutivo n° 1 e da Emenda n°
1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 771/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.328/2003; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 2; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.650/2004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com a
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Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.32412003;
discurso da Deputada Maria Tereza Lara; encerramento da discussão;
votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 23312003; discursos dos
Deputados Laudeiíno Augusto e Weliton Prado; encerramento da
discussão - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes
- Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Lúcia Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Meia.

•	 Abertura
O Sr: Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h9min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 a Parte

kA
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Ata
- O Deputado João Leite, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2° Parte (Ordem do Dia)

2° Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência

vai passar à 2° Parte da reunião, em sua 20 Fase, uma vez que não há
matéria a ser apreciada na P Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião

os Projetos de Lei n°5 410, 605, 1.033 e 1.263/2003, 1.484, 1.509, 1.530,
1.573, 1.651, 1.686, 1.743, 1.814 e 1.863/2004, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, e as Propostas de Emenda à
Constituição nos 57/2003 e 80/2004, que receberam emendas na referida
reunião e foram devolvidas à Comissão Especial para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado André

Quintão solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 233/2003 seja apreciado em último lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
78/2004, do Deputado Ricardo Duarte e outros, que acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e revoga o § 4 0 do seu
art. 82. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso
1, c/c o art. 263, inciso 1 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo
n° 1. Com a palavra o Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:

rÀ'
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Chico Simões - Antônio Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo
Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo
Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Adalciever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio -
Biei Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João
Leite - José Milton - Laudelino Augusto - Luiz Humberto Carneiro -
Marcelo Gonçalves - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Manos Fernandes - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovada, em
P turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 78/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão Especial.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 625/2003, dos Deputados
Adalclever Lopes e Luiz Fernando Faria, que determina a inclusão de
conteúdo referente à cidadania nos currículos do ensino fundamental. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Educação opinou pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que
opina pela aprovação do Substitutivo n° 2, que apresenta, ficando
prejudicado o Substitutivo n° 1. Em votação, o Substitutivo n° 2. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2,
ficam prejudicados o Substitutivo n° 1 e a Emenda n° 1. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 625/2003 na forma do
Substitutivo n° 2. A Comissão de Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 77112003, do Deputado
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Célio Moreira, que dispõe sobre o tratamento de casos de epidermólise
bolhosa e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Saúde. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 771/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.328/2003, do Deputado
André Quintão, que cria o Programa de Proteção à Criança e ao
Adolescente Ameaçados de Morte no Estado, cria o Conselho Gestor do
Programa e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto, na
forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da
Comissão do Trabalho, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, pedimos que a reunião seja

suspensa para fazermos entendimentos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos
para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias
constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

•	 Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n°
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2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2,
fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno,
o Projeto de Lei n° 1.328/2003 na forma do Substitutivo n° 2. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.650/2004, do Deputado
Miguel Martini, que torna obrigatória a execução de reservatório para as
águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes edificados ou não
nas condições que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão
de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.65012004 na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda
n° 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.324/2003, da Deputada
Maria Tereza Lara, que institui a política estadual de educação preventiva
contra a hanseníase e de combate ao preconceito em Minas Gerais. A
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1° turno. Em discussão, o projeto. Com  a palavra, para discuti-lo, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Esse projeto de lei, de nossa autoria,
foi discutido também com os movimentos sociais que defendem a
erradicação da hanseníase em Minas Gerais. Institui a política estadual
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de educação preventiva contra a hanseníase e de combate ao
preconceito e prevê, como objetivos, a redução do processo de exclusão
social dos portadores da doença; o estimulo à pluralidade das ações
preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais; o incentivo à
participação da sociedade nas iniciativas voltadas para a prevenção e a
erradicação da hanseníase, além da divulgação periódica das ações que
busquem informações científicas e éticas que resguardem a cidadania da
população portadora da doença. Como diretrizes da política instituída,
estão a educação preventiva, a atenção integral ao portador da doença e
sua rede social. Isso compreende o conjunto de dispositivos sanitários e
socioculturais constituídos sob uma visão integrada de saúde, além da
contribuição ao debate sobre a hanseníase e a eliminação do preconceito
contra os portadores, compreendendo a disponibilização de estudos e
experiências nas áreas da saúde, educação e cidadania. Além de discutir
com os movimentos, discutimos com membros da Secretaria de Saúde.

Registramos a abertura que está havendo para que esse projeto seja
aprovado, cumprimentamos e agradecemos ao relator da matéria na
Comissão de Saúde, nosso companheiro Deputado Ricardo Duarte, que
realmente deu todo o apoio para que hoje pudéssemos votar esse
projeto.

Quero também registrar a situação da hanseníase no nosso Estado.
Raul Follerau, francês, filho de um industrial de Nerves, nascido em

17/8/1903, formado em direito, teve seu primeiro contato com as pessoas
portadoras de hanseníase em 1940, quando encarou de frente a luta em
defesa dessas pessoas, consideradas impuras para o convívio social.
Ficou conhecido como Apóstolo dos Hansenianos e, em 1954, proclamou
na Itália que todo último domingo do mês de janeiro passasse a ser
celebrado e comemorado como o Dia do Hanseniano, que teve adesão
inicial de 154 países do mundo - entre eles o Brasil -, sendo, aliás,
ratificado pela ONU naquele ano.

Esse apóstolo já afirmava naquele tempo que ninguém tem direito de
ser feliz sozinho. Lamentavelmente, a realidade no Brasil,
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especificamente em Minas Gerais, em pleno século XXI, é outra. Todos
os dias surgem novos casos dessa doença, que há muito deveria ter sido
erradicada, com investimento em infra-estrutura básica e, sobretudo,
numa campanha de combate ao preconceito contra os portadores de
hanseníase.

Aprovar este projeto, estabelecendo uma política estadual de educação
preventiva contra a hanseníase e combatendo o preconceito em nosso
Estado, é uma contribuição eficaz deste Legislativo. Contamos com o
apoio e o voto de todos os Deputados e Deputadas para que possamos
aprovar esse projeto de lei e depois fiscalizar para que ele seja
efetivamente cumprido. Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.32412003 na forma
do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 233/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que estabelece normas para a realização da
transação de crédito tributário estadual. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com
a palavra, para discutir, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente,
membros da Mesa, Deputadas, Deputados, cidadãos e cidadãs que nos
acompanham das galerias; ontem, na reunião extraordinária da noite,
quando votamos o 1° turno desse projeto, tivemos a oportunidade de
fazer urna breve discussão. Mas, devido ao adiantado da hora, ao
cansaço, limitamo-nos a uma reflexão. Agora, pela manhã, neste espaço
de discussão e de aprofundamento, temos ocasião de aperfeiçoar nossas
idéias.

Consideramos importante refletir para contribuir com o parlamento e
com a sociedade. Devemos nos aprofundar na concepção política, na
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concepção de poder, na concepção do exercício do chamado poder.
Afirmamos, desta tribuna, que seria interessante mudar o nome de poder
para serviço; no fundo, somos servidores da sociedade.

O projeto estabelece normas para a realização da transação de crédito
tributário estadual, mas nele inseriu-se emenda que revoga a taxa de
incêndio. E sobre essa questão que queremos refletir, sobre o fato de o
Governador ter enviado à Assembléia mensagem para a revogação da
taxa de incêndio. O que levou o Governador a pedir essa revogação? Diz
o texto que ficam revogados os artigos tal e tal, da taxa de incêndio. O
parágrafo único estabelece que os efeitos da revogação prevista nesse
artigo retroagem a 1 0/1/2004. Ou seja, a taxa, que passou a vigorar em
2004, está sendo revogada por inteiro. Se a revogação fosse a partir da
data de hoje, a taxa de incêndio referente ao ano de 2004 deveria ser
cobrada. O que levou o Governador a pedir a revogação? Muito se tem
falado. Nossa bancada tem contribuído nas discussões das emendas, na
melhoria dos projetos do Governador. Temos votado favoravelmente à
maior parte dos projetos do Governador. Queremos contribuir com o
Estado, mas sempre questionamos, sempre apresentamos emendas.
Ontem, discutimos o plano de carreira da área da educação. Se Deus
quiser, até amanhã teremos aprovado todos os planos de carreira. Veio o
plano de carreira, e fizemos audiências públicas. Durante nosso mandato,
fizemos duas audiências públicas no Sul de Minas, com os trabalhadores
da educação, para que oferecessem propostas de emenda. No total, a
bancada apresentou 31 emendas, 17 das quais aprovadas. E uma grande
contribuição. Esse é o trâmite dos processos.

A chamada Oposição traz contribuição, ajuda a avançar, faz ver outro
lado, consegue avançarem alguns pontos. Minha reflexão é com relação
à palavra "oposição". A quem e a quê estamos nos opondo? Ao Poder
Executivo? Ao Governador e às suas propostas? Parece que sim. Hoje é
assim: a base do Governo o apóia e a Oposição o critica. Ora, queremos
avançar e nos aprofundar nessa concepção.

A referência não deve ser o Executivo, mas a sociedade, que nos
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elegeu, que paga nossos salários, que paga os impostos e arca com as
despesas do Estado. O poder deve, então, ser devolvido à sociedade, e,
quando se diz "oposição", significa que estamos nos opondo a ela. Ora,
fomos eleitos para representar as ideologias que a permeiam. Os partidos
representam essas diferenças, falam pelos que estão de acordo com seu
modo de ver a vida e de fazer política.

Quando eu era Vereador em Itajubá, já fazia essa reflexão na tribuna da
Câmara e, mais tarde, nas audiências públicas. Vimos que falar isso
contribui, porque a sociedade mineira conquistou a condição de avançar,
e muito, na cidadania.

Não dá mais para votar, cruzar os braços e deixar a cargo dos políticos
a decisão sobre o que diz respeito a todos. Não. A sociedade tem de
participar até mesmo da elaboração das leis. As comissões e as
audiências públicas são o fórum adequado para isso.

Não me canso de elogiar a infra-estrutura que a Assembléia Legislativa
tem colocado à disposição da população mineira, tanto nesta Casa,
quanto no interior, para possibilitar sua participação na elaboração das
políticas públicas. Isso reconhecemos, valorizamos e agradecemos à
Mesa e ao Presidente, que, aliás, acaba de ser reeleito.

A referência deve ser a sociedade organizada. Um exemplo clássico, a
que me referi ontem e que mostra que o próprio Executivo age em
oposição à sociedade, é a tal taxa de incêndio, que, certamente, este
Plenário revogará.

A sociedade havia pedido para votarmos contra a sua criação. Esse
incômodo ao Governador poderia ter sido evitado, se, à época,
tivéssemos afinado o ouvido para ouvir a sociedade. Várias entidades
haviam nos pedido para votar contra.

Nesse caso, o Governador, o Executivo agiu em oposição ao desejo
manifesto da sociedade. No conceito usual, nossa bancada é chamada
de Oposição, mas, nesse caso, como em outros, o Executivo é que está
caminhando contrariamente ao desejo manifesto da sociedade.

Arrecadar é uma necessidade que não podemos negar. Quando
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votamos o tarifaço, conjunto de muitos tributos, reconhecemos a
necessidade da arrecadação para investir não apenas nos bombeiros,
mas também na educação, na saúde, na assistência social e no meio
ambiente. E preciso arrecadar, mas há outras maneiras de fazê-lo que
não só criar tributos.

Ontem, à noite, o Deputado Paulo Piau disse que é contra as taxas,
mas que temos de nos lembrar que o dinheiro a ser arrecadado será
empregado numa nobre causa, ou seja, estará equipando o Corpo de
Bombeiros. Disse que o que já se arrecadou foi aplicado na infra-
estrutura da instituição.

Concordamos plenamente em que o Corpo de Bombeiros está
sucateado em todo o Estado. Sei muito bem como anda a situação no Sul
de Minas, por exemplo, região que acompanho de perto. Não se justifica,
no entanto, criar uma tarifa para resolver essa situação, porque, senão,
qualquer problema que surgir no Estado justificará a criação de um
tributo. Não é por aí.

Eu falava, na época, sobre algumas maneiras de aumentar a
arrecadação e de utilizar melhor o que se arrecada. Quando se baixa o
imposto, adequando-o às possibilidades da população, arrecada-se mais.
Outra maneira é diminuir a renúncia fiscal, que ainda é muito grande no
Estado. Até requeremos, no ano passado, Sr. Presidente, que o
Governador nos enviasse informações detalhadas sobre a renúncia fiscal
no Estado, mas não obtivemos resposta. Há empresas que recebem
incentivos altíssimos há muitos anos, que poderiam ser diminuídos. E
esse dinheiro poderia ser usado para equipar melhor os bombeiros ou em
outros investimentos.

Outra maneira é tornar mais eficaz a fiscalização e diminuir o alto índice
de sonegação de impostos. Em vez de criar um tributo, os investimentos
seriam destinados ao aperfeiçoamento dos métodos de fiscalização, o
que resultaria em maior arrecadação e menor sonegação.

Outro modo é utilizar melhor o dinheiro público e dar tratamento
especial às licitações. Nesse aspecto, o exemplo clássico é o da famosa
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estrada Maria da Fé - Cristina. Foi inaugurada há quatro anos, mas
praticamente não existe mais. Muitos afirmam que a estrada de terra era
melhor. O próprio Juiz de Cristina chegou a colocar em sentença que há
trechos em que não se tem nem mais lembrança do asfalto. Foi licitada
em R$2.900.000,00, e foram pagos R$7.900.000,00. A licitação previa a
construção de pontes metálicas, que foram pagas - há o empenho e tudo
o mais -, mas não existem. Na época até nos assustamos ao descobrir
que o dinheiro era da COMIG, hoje CODEMIG. Apresentamos o pedido
de uma CPI da COMIG, que obteve mais de 40 assinaturas de
Deputados, mas não conseguimos êxito até hoje. Esse é um exemplo de
mau uso do dinheiro público. Se tivesse um uso melhor, mais coerente,
mais ético, mais transparente, sobraria dinheiro. Citei esse exemplo, mas
poderia mencionar a serra do Cipó, que também envolve verba da
COMIG; Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Pretô, e outros tantos.

Outra forma de aumentar a arrecadação é ter uma postura de
credibilidade, ética e transparência. Se o Governo possui tais
características, as empresas pagam mais. Conheço várias pessoas que
dizem que não pagam imposto porque fulano não presta contas. Isso não
é justificativa. Se ele é infiel, não significa que também teremos de ser.
Temos de pagar imposto, sim. Mas, se o Governo é ético e transparente,
as pessoas pagam mais. Aliás, quando muda o Governo, a arrecadação
tende a aumentar no primeiro ano.

No caso da taxa de incêndio, a sociedade manifestou-se contrariamente
na imprensa e para nós, Deputados. Houve um jantar na FIEMG, para o
qual sempre somos convidados, e nos pediram para votar contra o
tarifaço.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Laudelino
Augusto. Ouvi parte do pronunciamento de V. Exa., e, de modo geral, ele
é sempre bem ordenado e com raciocínio muito lógico. Permita-me
apenas fazer algumas observações, a partir de afirmações que V. Exa.
fez, até mesmo cobrando do Governo o que ele perdeu ao abrir mão de
determinada receita. Provavelmente, em razão de o Governo ter adotado
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uma política de não asfixiar o contribuinte, de o Governo entender que
não se pode matar as galinhas dos ovos de ouro, tivemos no Estado o
resultado extraordinário do crescimento de 17% da receita com ICMS.
Muitas vezes, cobrando-se menos, arrecada-se mais.

Por exemplo, temos a questão do combustível, do óleo diesel, muito
criticada aqui. E claro que, em um primeiro momento, perde-se, mas,
pouco a pouco, recupera-se. Para um dado a V. Exa., não consegui
aprovar aqui porque não houve sensibilidade... No Rio de Janeiro, o
imposto dos combustíveis de aeronaves é baixíssimo. Se não me
engano, lá foi reduzido a zero ou baixado substancialmente, e São Paulo
baixou também. As aeronaves podem abastecer no Rio de Janeiro ou em
São Paulo, é como um posto de gasolina para um carro. Um avião gasta
30 minutos, 40 minutos em um vôo e pode abastecer aqui ou não. As
empresas aéreas podem escolher onde abastecer e escolherão onde for
mais barato. Se baixássemos esse ICMS, aparentemente perderíamos
receita, mas é o contrário. As outras empresas aéreas e os outros donos
de aeronaves que abasteciam em outros lugares viriam fazê-lo aqui.

Então, o Governador Aécio Neves trabalha essa questão de receita
estadual com muita responsabilidade. E claro que há muito a fazer. Não
temos um bom aparelhamento para arrecadar e fiscalizar. Eu mesmo
acompanhei o Secretário, e temos hoje a pirataria, uma questão
gravíssima. Quando falamos em pirataria, referimo-nos a refrigerante,
cigarro e CDs e a uma economia que não é nem informal, mas
clandestina. Tudo isso prejudica o Estado e, conseqüentemente, o
contribuinte.

Não concordo com a afirmação de que perdemos. Nós ganhamos. Os
números mostram isso. Ontem, o Deputado Rogério Correia disse aqui
que déficit zero é uma história, uma jogada de "marketing". E só olhar a
contabilidade. Está comprovado contabilmente o que se gastou a menos,
onde se gastou a menos e quanto se gastou a menos. Está mostrado
como se arrecadou mais, quanto se arrecadou mais e o resultado dessa
operação. Conversava com o Secretário Anastasia, e ele me dizia que
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havia contratos na Imprensa Oficial, por exemplo, para V. Exa. ter uma
idéia, que há mais de 30, 40, 50 anos pagavam energia elétrica como se
fosse residencial, e é industrial. Isso fez reduzir drasticamente a despesa
e o desperdício e não é invenção nem jogada de "marketing", mas
competência.

Esperamos que o Governo Lula - e ele ainda não conseguiu fazer isso -
realize verdadeiramente uma reforma tributária, no Congresso Nacional,
para dar melhores condições àqueles que, de certa modo, sustentam o
Estado, os contribuintes, os empresários e as empresas. Não queremos
aqui aumentos.

Quanto às taxas, é claro que ninguém quer cobrá-las nem pagá-las. Fui
relator de uma comissão especial que discutiu as taxas em Minas Gerais
e conseguimos reduzi-Ias drasticamente ou propor mudanças para a sua
redução. Só que o Estado não começou com o Governador Aécio Neves:
este apenas deu o azar de seguir um Governo desastrado anteriormente.
Em dois anos, teve que recuperar tudo. Obviamente, mais à frente, a
tendência é aliviar a situação, mas hoje o Governador está, como tem dito
freqüentemente, fazendo a escolha de Sofia. Por exemplo, podemos
correr o risco de sofrer catástrofes, mas também há o problema das
cadeias, dos presídios e o de o Governo Federal não contribuir com a
parte que lhe é devida. O Governo do Estado tem que financiar tudo, mas
não se inventa dinheiro.

Então, quero dizer que, em parte, concordamos com V. Exa.: as taxas
devem ser reduzidas. Fui relator de um projeto com esse intuito, mas
temos que ter sensibilidade para perceber que o Governo precisa
governar e, para isso, precisa de condições mínimas. Muito obrigado.
Parabéns a V. Exa.

O Deputado Laudelino Augusto - Eu é que agradeço. Como V. Exa.
disse, apenas ouviu parte da nossa fala. A nossa proposta aqui é fazer
uma reflexão sobre a concepção de poder, de política, de oposição e de
situação. E damos exemplos: para arrecadar recursos para suprir
necessidades do Estado, no caso dos Bombeiros, que é o objetivo das
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taxas, temos outras propostas. Aliás, V. Exa. contribuiu muito, ao dizer
que, quando se diminui o número de taxas, arrecada-se mais. E
exatamente isso que pensamos. Não vou repetir todos os itens - depois
podemos conversar - até mesmo para não cansar os demais Deputados e
quem nos acompanha. Mas agradeço o seu aparte, que contribui muito
para o meu pronunciamento.

Uma das maneiras é esta: diminuir taxas e impostos causa aumento na
arrecadação do Estado. Diferente opção é diminuir a renúncia fiscal. E
claro que as empresas precisam de incentivos, muitas permanecem por
causa deles, mas há um limite. Deve haver uma contrapartida.
Fiscalização e diminuição da sonegação, uso do dinheiro público com
maior transparência e mais ética e maior credibilidade são outros
caminhos a propor.

Enfim, concluindo meu raciocínio, no caso da taxa de incêndio e do
"tarifaço" como um todo, a FIEMG pediu a todos os Deputados que
participaram do jantar que votassem contra. A Associação Comercial de
Minas, num café parlamentar, também fez o mesmo pedido. A
Associação Comercial de Itajubá foi uma das primeiras a se manifestarem
solicitando que não aprovássemos esse projeto. A de Uberlândia também
se manifestou assim. A FEDERAMINAS nos enviou um documento na
época. O próprio Movimento das Donas de Casa se manifestou dizendo
que a população já está sufocada - para usar um termo do Deputado
Miguel Martini - por taxas. Enfim, a sociedade em geral nos pediu que
votássemos contrariamente.

Esta reflexão que estamos fazendo aqui não é nem tanto sobre o
mérito, mas sobre a revogação que o Governador está pedindo. Ele quer
a revogação porque esse projeto nem deveria ter sido votado. Essa taxa
é retroativa a 1°/1/2004, mas é como se não tivesse existido.

Estou repetindo essa idéia, porque dizem que essa é uma forma de
fazê-la permanecer. Aliás, esta era a maneira da catequese no início do
cristianismo: repetir a verdade para as pessoas entenderem bem.

Então, se a sociedade organizada se manifestou contrariamente a esse
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projeto, nós, seus representantes devemos votar contra. No mais, o
projeto deveria ter sido retirado. E claro que há o momento cedo de se
fazer isso e é para e por isso que existem os partidos. Conversamos,
fazemos as negociações, tiramos uma emenda e acrescentamos outra,
até chegarmos a uma conclusão melhor.

Nesse caso, a sociedade como um todo estava se manifestando.
Disse ontem e repito agora que esse é um exemplo de Executivo de

oposição, não do Bloco PT-PCd0B, mas do Executivo e também da
Assembléia. Aqui, a maioria votou a favor, muitos com dificuldades,
porque no fundo queriam votar contra, mas, por questão de fidelidade ao
Governo, ou mesmo por entenderem que seria bom arrecadar para os
Bombeiros, votaram a favor. Naquele momento, a Assembléia foi
oposição, mas apresentamos emenda para defender a sociedade, que
deve ser a detentora do poder.

Aproveito para adiantar que será apresentada uma emenda do
Deputado Weliton Prado para revogar também as taxas de incêndio da
indústria e do comércio. Sabemos que é necessário investir no Corpo de
Bombeiros e também sabemos que a arrecadação está aumentando, é o
que está sendo divulgado e apregoado aí.

O Deputado Miguel Martini nos falou sobre o crescimento de 17%.
Todos os Estados brasileiros têm de aproveitar este momento, em que a
Nação está trilhando o caminho do desenvolvimento, O Brasil está
melhor, claro que com dificuldades e defeitos. O Deputado Miguel Martini
ainda disse que o Governador Aécio teve o azar de substituir uma
administração desastrada. A mesma coisa ocorreu com o Governo Lula,
que pegou uma administração terrível, cheia de buracos, com dívidas.
Como disse o Ministro dos Transportes, os buracos não eram só na
estrada, mas também nos orçamentos. Todo dinheiro que entrava no
Ministério do Transporte, por sentença judicial, ia direto para as
empresas. Graças a Deus, o Governador Aécio não brigou com Lula. No
Governo passado, a briga de Itamar Franco com Femando Henrique foi
péssima para nós, mineiros. Graças a Deus, o convívio entre o Governo
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de Minas e o Governo Federal tem sido bom. Temos de aproveitar essa
onda de crescimento, de melhoria da Nação, o Estado precisa entrar
nessa onda e crescer. Claro que as verbas da segurança pública, do Luz
para Todos, do Fome Zero, são federais, públicas. E o mesmo povo que
paga. Não podemos nos esquecer que a verba é pública e que, por
intermédio do Governo Federal, vem para ser aplicada em Minas. Vamos
aproveitar e crescer.

Voltando à taxa de incêndio, o Governo fez oposição à sociedade.
Vamos revogar essa taxa e também as taxas de incêndio do comércio e
da indústria. Seria interessante investir no Corpo de Bombeiros com
dinheiro arrecadado de outras maneiras.

Temos de devolver o poder ao povo. A sociedade quer cidadania, quer
participar não só da eleição de seus representantes, a democracia
representativa, mas também quer conquistar parcelas do poder, a
democracia participativa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Cumprimento o Deputado
Laudelino Augusto, que tem sido um representante não apenas do povo
do Sul de Minas, mas de todo o povo mineiro, sempre nos inspirando com
sua postura equilibrada, com a busca do que seja o melhor para toda a
nossa gente.

Concordo quando V. Exa. diz que o Governo Federal vem
empreendendo esforços para a melhoria de vida de seus cidadãos, assim
como o Governo de Minas, sem ficarem brigando entre si. Podem,
eventualmente, discordar em idéias, é saudável na democracia que
manifestem isso, mas buscam envidar esforços para que haja o
desenvolvimento do País e de Minas.

Deputado Laudelino Augusto, ressaltarei uma questão abordada em
seu pronunciamento. V. Exa. comentou que estão sendo liberados
recursos para programas, como o Luz para Todos, e para o sistema
penitenciário. Na verdade, vivemos numa República federativa, em que
existem relações de responsabilidades, distribuição de deveres e uma
regra de arrecadação definida constitucionalmente. Devemos ser
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cuidadosos, a fim de não nos equivocarmos, julgando que o Governo
Federal é o responsável pelo Luz para Todos, e que, por isso, está
liberando recursos para Minas Gerais.

O nosso Estado, para V. Exa. ter uma idéia, neste ano, enviou para o
Governo Federal, por meio da própria CEMIG, recursos provenientes de
uma taxa cobrada de todas as residências e de todas as empresas.
Juntamente com a conta de luz, pagamos um percentual que se destina
não apenas a um programa nacional de recuperação da estrutura elétrica,
mas também a investimentos na distribuição e na geração de energia
elétrica. Essa taxa foi criada pelo ex-Presidente Fernando Henrique.
Como era mais uma taxa, julgou-se que seria uma espécie de punição.

O Brasil, na época, vivia um atraso terrível na questão estrutural da
energia elétrica, tanto que tivemos um "apagão", que não chegou a ser
tão grave como foi anunciado. Verificou-se que estávamos muito
fragilizados nesse aspecto, que é fundamental para a segurança e o
desenvolvimento de um país. Também se verifica que, apesar de tanta
evolução tecnológica, milhares de brasileiros não possuem energia
elétrica. Isso é trágico na zona rural, compromete a qualidade de vida das
pessoas. Na zona urbana, isso também é muito prejudicial, mas, muitas
vezes, o cidadão faz um "gato", puxando energia elétrica da residência do
vizinho. Na zona rural, não há possibilidade de isso ocorrer.

Essa liberação de verbas é determinada pela Constituição. O fundo foi
criado para isso. Não significam 20% do que foi arrecadado pela CEMIG,
mas representam cerca de 40% do Programa Luz de Minas. Os outros
60% devem ser investidos pela CEMIG, que os retira de seus resultados.
Precisa ser uma empresa eficiente para, com seus próprios resultados,
investir e fazer composição de esforços, para que o programa seja posto
em prática. Esse é um exemplo.

O mesmo ocorre com o Fundo Penitenciário, que também é
constitucional. Os recursos da CIDE estão chegando a nosso Estado, a
fim de que nossas estradas sejam recuperadas. Pagamos essa
contribuição, e Minas paga muito mais do que arrecada. Poderíamos
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fazer a seguinte comparação: o Governador Aécio Neves está mandando
para Itajubá, Varginha, Três Corações ou Divinópolis, todas as semanas,
um certo percentual do ICMS. Isso é direito do município. Não existe
absolutamente nada de novo.

O Governo Federal poderia fazer maiores investimentos com esses
recursos, que são do povo brasileiro, mas insiste em uma política
econômica que, anteriormente, sempre condenou. Isso poderia ser
razoável em determinado momento. Creio que não poderia haver uma
guinada de 180 graus, mas o Governo insiste em aumentar juros. Ontem,
foram aumentados em 0,5%. O curioso é que isso não foi muito
comentado. Parece que estamos ficando letárgicos, anestesiados com a
idéia de que o Brasil será sempre escravo dos organismos internacionais,
do FMI, da ganância dos banqueiros, e não terá dinheiro para investir em
melhor qualidade de vida do povo.

Utilizam, então, grande parte dos recursos da dDE. Poderia haver
maior liberação desses recursos na recuperação das nossas estradas. O
próprio Governo Federal poderia recuperar mais estradas, e não apenas
a que vai até Ouro Preto. Ainda bem que foi recuperada porque estava
uma vergonha. Mas foi recuperada para a visita de Chefes de Estados.

A estrada 494, que vai até Oliveira e São João dei-Rei, está um caos.
Também a BR-262 está numa situação de calamidade. O Governo tem
uma arrecadação que seria para aplicar em estradas e uma outra que
seria para construir presídios, mas ele vai fazendo superávit de caixa.
Numa linguagem mais simples, vai guardando aquilo como reserva do
Tesouro nacional para aumentar a taxa de juros, mandar mais dinheiro
para o FMI e alimentar o sistema especulativo. E uma linha da economia
que é perversa com o povo braseiro. Precisamos enfrentar isso. As
taxas, às vezes, são necessárias. E preciso ponderação. Por exemplo, a
taxa que se criou no Governo Fernando Henrique contra o "apagão" está
ajudando o Brasil a investir em usinas, para não termos o risco de outro
"apagão". A energia elétrica está indo para aquele infeliz que jamais teria
dinheiro para comprar um poste para levar energia até a sua casa. A taxa
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de incêndio foi questionada por todos nós. Como fica o Corpo de
Bombeiros, que o Governo Itamar separou da Polícia Militar, mas não lhe
destinou nenhum recurso? Como ter uma corporação sem recursos? O
Governo, desde o primeiro momento, sabia que era constitucional.
Ontem, o STF apreciou a ação de inconstitucionalidade proposta em
Minas, julgando-a constitucional. Ontem mesmo fizemos na Assembléia
Legislativa uma lei retirando essa taxa das residências. Todos votamos a
favor porque entendemos que as residências não devem pagar mais uma
taxa. Elas ainda existem para o comércio e para a indústria, que podem
diminuir o impacto no custo geral e podem ter a certeza de estar
contribuindo para diminuir o risco de sinistros, que são terríveis. Em
Divinópolis, recentemente, tivemos a destruição de um prédio, na rua
principal da cidade, e que, graças a Deus!, não houve vítima porque
aconteceu de madrugada, mas foi uma verdadeira tragédia econômica. O
Corpo de Bombeiros não estava equipado para combater o incêndio.
Precisamos criar condições para que o Corpo de Bombeiros tenha
estrutura.

Parabenizo a V. Exa., porque estamos na mesma linha de raciocínio.
Vamos somar o esforço dos Governos Federal e Estadual porque os dois
ainda têm muito que aperfeiçoar. Muito obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte do Deputado
Domingos Sávio. Como disse no início, qüeremos aproveitar a emenda
que foi feita a esse projeto, para refletir sobre concepção de política, de
poder, mas acaba-se entrando nos méritos da economia nacional. Até
para discutirmos esse assunto, temos que ter uma concepção de política.
E essa a nossa preocupação. E por esse motivo que estamos aqui. Ao
aumentar a taxa SELIC - é bom lembrar que, quando Lula assumiu era
26, e agora é 17 -, temos que tomar cuidado para não ir pelo mesmo
caminho do Governo anterior. Mas, numa outra concepção, entendemos
a política de distribuição de renda que está havendo. Também foi dada a
noticia do aumento do salário mínimo, passando dos US$100,00. E uma
outra ótica, é uma outra visão.
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É o que está acontecendo. Teríamos de ver, em primeiro lugar, o pano
de fundo, a maneira como entendemos e concebemos o poder para
discutir a economia, porque a pirâmide social está sendo achatada. Os
Governos anteriores investiam em cima da pirâmide. O dinheiro investido
em cima não desce. Agora há um esforço de aplicá-lo embaixo. Quando
se aplica embaixo, o dinheiro sobe porque vai para o comerciante, para o
dono da loja. Esse dinheiro vai achatando a pirâmide. Na verdade, o que
queremos é terminar com ela, para que haja mais oportunidade,
igualdade, salários melhores. E um absurdo os salários que são pagos
neste País. E uma vergonha o salário mínimo ser de R$300,00, mas foi o
possível neste momento. O que estamos tentando colocar é essa
concepção de política. Assim, passaremos a entender essas mudanças
na economia. Há outra ótica. O salário mínimo já passou dos US$100,00.
Ainda é pouco, mas está caminhando.

Há necessidade de devolvermos o poder ao povo. Charles Chaplin
dizia, no final do século XIX, começo do século XX, no discurso de "O
Grande Ditador": "Há que se devolver o poder ao povo". A referência tem
de ser a sociedade organizada. A Constituição Federal de 1988 garante,
no seu art. 1°, parágrafo único, que todo poder emana do povo, é
exercido pelo povo diretamente ou por meio de seus representantes.
Somos representantes, não substitutos do povo. Temos de nos abrir para
a população, para os diversos setores. Temos de participar da elaboração
das leis e da fiscalização. Nisso, a Assembléia tem sido um exemplo. Sua
infra-estrutura tem sido colocada a favor da participação do povo. Basta
dizer que temos uma Comissão Permanente de Participação Popular. O
PPAG, que estamos votando, é uma conquista, pois veio com a
participação da sociedade.

Concluindo, o pensador e economista, Ladislau Daubor, fala que a
sociedade é que deve ser a detentora do projeto. Ela deve elaborar o
projeto a ser realizado. O poder público deve realizá-lo e o poder
econômico deve investir para que ele aconteça. A sociedade faz o
projeto, escolhe nas eleições quem exerce o poder público, no Legislativo
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e no Executivo. Quem dera o Judiciário pudesse ser também eleito para
realizá-lo! Lamentavelmente, acontece o contrário. Empresas financiam
candidatos em todos os níveis, que farão projetos para as empresas, não
para a sociedade. As vezes, abrem mão de algumas coisas, mas isso não
é correto. A sociedade precisa e tem direito de conquistar sua cidadania.
Por isso, insistimos nessa reflexão. Dentro dessa concepção, não gosto
quando dizem que faremos oposição. Oposição a quê e a quem? Nesse
caso da Taxa de Incêndio, o Governador é que fez oposição ao povo.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Primeiramente, elogio o
Deputado Laudelino Augusto por sua fala. E verdade, oposição a quê e a
quem. Suas palavras são uma reflexão. S. Exa. sempre fala de oposição
a quê e a quem. A Taxa de Incêndio e o tarifaço, na minha opinião, foram
oposição ao povo de Minas Gerais.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Eu também quero falar sobre a
importância desse debate, dos esclarecimentos e das discussões que V.
Exa. faz esta manhã, aqui na Assembléia, em relação ao Projeto de Lei n°
233, principalmente às emendas que foram apresentadas, em especial a
que extingue a Taxa de Incêndio residencial.

Alerto para a questão de valores. Como é importante quando passamos
a dar nome às situações! O aumento de 0,5% na taxa SELIC, que muitos
não entendem, se permanecer assim durante um ano, ou seja, se não
cair - pode até aumentar -, custará mais de R$2.000.000.000,00 ao povo
brasileiro. O Governo deixará de investir em benefícios sociais, porque
esse aumento fará com que, ao pagar suas dívidas, gaste mais de
R$2.000.000.000,00. Então, não basta tentar segurar ou dizer que é para
segurar a inflação. Há outras repercussões nefastas e maléficas para a
sociedade.

Ontem houve situação inusitada na Câmara dos Deputados. A maioria
dos partidos, incluindo o PT, concordou votar o aumento de 1% do FPM.
Esse acordo foi feito na terça-feira, para a votação de ontem, quarta-feira.
O que aconteceu? O PT mudou a sua concepção, fez obstrução, não
votou nem deixou votar a proposta, com ordem do Governo Federal. As
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Prefeituras estão quebradas, 70% delas não fecharão suas contas -
incluindo as do PT -, por mais sacrifícios e ajustes que tenham feito. Os
novos Prefeitos que estão chegando não contarão com esse aumento
para melhorar a questão financeira dos seus municípios. E ainda existem
dois agravantes: está havendo diminuição do Imposto de Renda, que é
um componente do FPM, pela nova taxação do Governo Federal. Isso
implica menos recursos para os municípios. Além disso, haverá aumento
no salário mínimo, que é necessário, mas essa será outra dificuldade a
ser enfrentada pelos Governos Municipais. Precisamos refletir sobre isso
também. Queremos o acerto dos Governos Municipais e Estaduais.
Existem divergências partidárias, mas podem ser perfeitamente
superadas quando o interesse é do povo e da sociedade. Queremos
também o acerto do Governo Federal.

Percebemos que, enquanto o Governo aumenta as taxas ou as
contribuições direcionadas apenas para o Governo Federal, que não são
repassadas, está havendo um decréscimo para os Governos Estaduais e
Municipais. Nossas observações são verdadeiras. Ouvimos a imprensa e
estamos acompanhando esse assunto desde anteontem.

Reiteramos nosso pedido ao Governo Federal. Sempre defendi, no
Governo Fernando Henrique, no Governo atual ou em qualquer Governo,
que o objetivo da CIDE fosse cumprido. O Governo desrespeita a
Constituição, porque não cumpre a emenda constitucional para destinar
um percentual da CIDE às estradas.

O PT brigou contra a CPMF, mas depois votou a favor, porque
reconheceu que sua finalidade é nobre: resolver o problema da saúde no
País. No Governo passado, Fernando Henrique não cumpriu os objetivos
da CPMF, desrespeitando a Constituição. O PT sempre combateu
corretamente, sempre apoiei e defendi a CPMF para a saúde.
Infelizmente, no Governo Fernando Henrique, nos seis anos de existência
da CPMF, nunca foi enviado sequer um real para cumprir a finalidade que
sensibilizou a sociedade brasileira. Assim, Fernando Henrique negou a
Constituição.
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A mesma coisa vem acontecendo no atual Governo, infelizmente, até o
presente momento. Pedimos que o Governo Lula tenha sensibilidade,
pois já vem melhorando outros setores. Temos divergências partidárias,
mas reconhecemos os acertos, e muita coisa está melhorando. O salário
mínimo está chegando ao patamar desejado, até ultrapassando-o um
pouco, o que é elogiável, mas precisamos corrigir as desobediências à
Constituição Federal, com o descumprimento da CIDE e da CPMF.

A obstrução de ontem foi prejudicial para os municípios do País,
inclusive aqueles dos Prefeitos eleitos pelo PT que assumirão ou os que
estão deixando seus cargos.

A diminuição do Imposto de Renda e o aumento do salário mínimo
trarão mais dificuldades às administrações municipais. Deixo essas
reflexões concretas, que merecem uma discussão da nossa parte. Muito
obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço ao Deputado Doutor Viana,
que contribuiu muito para o meu pronunciamento. Seu aparte mostrou
como esse* assunto é complexo. Pergunto-me onde está a sociedade
numa hora dessas, que deveria organizar-se para entender e discutir
sobre esse assunto. O senhor disse que as pessoas não entendem bem
as taxas. Nós também não entendemos tudo, mas é importante que a
sociedade, cada vez mais, entenda e participe.

Onde foram estipulados os percentuais dos índices de repasse do
Fundo de Participação dos Estados e Municípios? No Congresso
Nacional. Na época, o Governador Aécio Neves era Deputado Federal e
não imaginava que seria Governador, pois, se imaginasse, não faria
emendas para que os percentuais fossem diferentes. Mas sempre há
tempo para mudar isso.

A sociedade precisa participar da reforma política. Com todo respeito à
classe política, da qual faço parte, não podemos permitir que seja a única
a participar dessa reforma, a sociedade também precisa contribuir. Sou
favorável à eleição de uma constituinte popular para rever a Constituição
de 1988, fazer várias regulamentações. A sociedade precisa fazer a
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reforma política.
Não sei se a matéria é polêmica mas é o que pensamos, e gostaríamos

para devolver o poder ao povo.
Termino meu pronunciamento porque o Deputado Weliton Prado

também deseja falar.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton

Prado.
O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado Laudelino Augusto.

Tenho profundo respeito pelo Deputado Doutor Viana e o prazer de haver
participado de alguns eventos na Câmara Municipal de Curvelo.

Apenas faria uma retificação em relação às estradas. Dos
R$23.000.000,00 aplicados na melhoria do acesso municipal,
R$1 1.000.000,00 foram transferidos da União, por meio da CIDE, e
R$1 1.000.000,00 são recursos de convênios. O Governo Aécio Neves
nada investiu, aliás, os recursos para o Pró-Acesso são provenientes do
Governo Federal. Temos de resolver o problema das estradas do Estado
de Minas Gerais, que tem a maior malha viária do País. Se quisermos
escoar a produção, garantir o desenvolvimento econômico de Minas e do
Brasil, temos de investir na melhoria das estradas, portos, hidrovias e
ferrovias. A questão da infra-estrutura e da logística é fundamental e
necessita ser resolvida pelo Governo. Mas, dos R$23.000.000,00
aplicados, R$1 1.000.000,00 são provenientes de recursos da CIDE e os
outros R$1 1.000.000,00 de convênio, O Governador Aécio Neves nada
investiu.

Quanto ao Projeto de Lei n° 233, ao qual apresentamos emenda junto
com o Bloco do PMDB, ontem foi votada a emenda revogando a taxa de
incêndio para as residências; hoje votaremos a emenda que apresentarei
para revogar a taxa de incêndio do comércio e da indústria.

Em 18/10/2003, o Governador Aécio Neves, num ato de
irresponsabilidade social, fez um dos maiores ataques à população de
Minas Gerais, aos empresários, aos comerciantes e às donas de casa,
enviando a esta Casa seis projetos de lei alterando o sistema tributário
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mineiro. E qual era nossa expectativa naquele momento, em que, aliás,
estava sendo discutida a reforma tributária em nível federal? Nossa
expectativa era que o Governador desonerasse a população, os
empresários e as indústrias de tantos impostos e taxas, para que as
empresas pudessem gerar empregos e renda. E não foi o que aconteceu.
O Governador enviou seis projetos, um dos quais virou piada em todo o
Estado. Nas escolas, as crianças faziam desenhos no quadro, aludindo à
situação. O Governador queria cobrar até para chamar a polícia e fazer
um simples boletim de ocorrência. Se você chamasse a polícia, teria de
pagar; se fizesse um boletim de ocorrência, teria de pagar também; se o
policial fosse a pé, o valor seria de R$12,49; se o policial fosse de moto,
R$15,03; se fosse de ROTAM, R$29,15; e se utilizasse o helicóptero da
Polícia Militar, R$2.167,48.

Se fosse seqüestro e tivesse que utilizar o helicóptero por dois dias, o
valor ficaria em mais de R$100.000,00. Muitas vezes, era mais fácil
negociar com os bandidos, com os seqüestradores, do que chamar a
policia. Virou piada. Acredito que o Governador não tinha conhecimento
desse projeto absurdo. Seria o primeiro Estado do País a cobrar para
chamar a polícia, pelo uso do helicóptero e para fazer o boletim de
ocorrência. A população ficou indignada, estarrecida com a proposta do
Governo do Estado. Debatemos, discutimos, nos mobilizamos,
pressionamos e conseguimos impedir que isso acontecesse.

O Governador também queria cobrar por um simples atestado de
antecedentes criminais. Ora, um dos requisitos exigidos pelas empresas
para empregar uma pessoa é o atestado de antecedentes criminais.
Como essa pessoa, que está desempregada, que não tem dinheiro nem
sequer para o transporte poderia arcar com essa despesa? Felizmente,
conseguimos impedir isso também.

O IPVA das motos teve um aumento de mais de 100%, o dos veículos
utilitários de mais de 50%. Sabemos que a maioria das pessoas utiliza a
moto para trabalhar em virtude do alto preço da gasolina, do diesel.

Como disse o Deputado Laudelino Augusto, o Governador deu um
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grande presente às distribuidoras de diesel ao diminuir o ICMS de 18%
para 12%. Isso não quer dizer que sou contra essa medida, mas só nos
primeiros meses o Estado perdeu mais de R$150.000.000,00. Se a
medida tivesse sido implementada dentro dos princípios, dos critérios
discutidos com as distribuidoras de diesel - aumento dos postos de
gasolina, e do número de trabalhadores e diminuição do valor do
combustível - tudo bem, a medida poderia até ser justificada, pois
possibilitaria o quarto ponto da negociação: o aumento da arrecadação no
Estado. Só que, infelizmente, nada disso aconteceu e o Estado perdeu
R$150.000.000,00. Estou usando esse paradigma porque acho injusto
beneficiar um setor e ele não cumprir o acordo feito com o Governo. Aí, o
Governo penaliza as donas de casa, os pequenos comerciantes, as
indústrias, cobrando a taxa de incêndio, que já pagamos por meio dos
nossos impostos, para custear o Corpo de Bombôiros. Infelizmente, o
Governo do Estado não cumpre com as suas responsabilidades,
equipando o Corpo de Bombeiros, equipando a Polícia Militar. Muitas
vezes, quem paga a gasolina de uma viatura da Polícia Militar, do Corpo
de Bombeiros, é o Prefeito, é o município, porque o Governo não repassa
os recursos necessários. Um exemplo é o Triângulo Mineiro, onde há
muitos anos não se aumenta o efetivo das Polícias Militar e Civil. As
Polícias Civil e Militar de Uberlândia não têm equipamentos. A Polícia
Militar daquele município, a P-2, uma polícia que não utiliza farda, pois
faz um trabalho de investigação, não tem estrutura, não tem veículo -
utiliza um Opala velho -, não tem armamento, não tem nada.

Essa situação é a mesma em várias cidades do Sul de Minas, na Zona
da Mata, no Norte e no Triângulo. O Governo beneficia alguns setores;
concedeu às locadoras de veículos um desconto de 50% no IPVA, como
se fosse um presente de Natal, no final do ano passado. Depois joga
esse aumento absurdo para ser pago por quem tem moto, carro, Kombi,
ou um veículo utilitário. Temos de nos indignar; não podemos baixar a
cabeça. Temos de ser firmes. Denunciei, fiquei aqui, pentelhei mesmo.
Fiz o que pude nas Comissões e no Plenário, apresentando
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requerimentos, discutindo e fazendo proposições. Fiquei muito feliz com o
apoio que recebemos de Deputados tanto da Situação quanto da
Oposição. O Bloco PT-PCdoB abraçou essa bandeira. Consegui
apresentar e aprovar 13 emendas na reforma tributária. Muitos
Deputados diziam: "Weliton, você está doido. Você é da Oposição. Vocês
são minoria. Como vocês pensam que vão conseguir fazer alteração?" E
não desistimos. Denunciamos, cobramos e conseguimos fazer muitas
modificações. Conseguimos impedir a cobrança para chamar a policia;
conseguimos impedir a cobrança pelo boletim de ocorrência;
conseguimos impedir a cobrança pelo fornecimento do atestado de
antecedentes criminais.

Infelizmente, alguns projetos foram aprovados. Foi aprovado o projeto
que aumenta o IPVA das motos e dos veículos utilitários. Foi aprovado o
projeto que aumenta o valor das custas judiciais, em alguns casos em
mais de 1.000%, impedindo que a população carente tenha acesso ao
Poder Judiciário, o que é um direito constitucional garantido. Por que
fizeram isso? Conversei com alguns advogados e com alguns
Presidentes de seções da OAB de diversas regiões do Estado, que me
explicaram por que o Governador mandou esse projeto: para fortalecer os
tribunais especiais, para tirar a população carente do Poder Judiciário,
porque a população não teria condição de pagar. Por exemplo, se
acontecer um sinistro com um carro no valor de R$10.000,00 ou
R$9.000,00, sabe quanto o cidadão terá de pagar, só de custas judiciais?
Mais de R$400,00, fora o advogado. Fica em mais de 20%. E ele nem
sabe se vai ganhar. Ninguém será doido de entrar na justiça, porque o
valor que se paga para ingressar na justiça é muito alto. O mandado de
segurança teve um aumento exorbitante, estrangulador. Não podemos
permitir isso. Temos de nos indignar. Temos de botar a boca no
trombone. Na Assembléia, o parlamentar tem espaço para expor seus
pontos de vista. Sabemos que há vários pontos de vista; isso é
democrático. O importante é pensarmos nas pessoas que passam por
mais dificuldade, nas pessoas que têm dificuldade de pagar uma conta de
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energia. Sabe por que as pessoas têm suas casas incendiadas? Já fiz
uma análise em algumas cidades. Várias famílias perderam seus filhos
porque não têm como colocar a criança na creche; crianças de 2 ou 3
anos ficam em casa sozinhas e, como não há energia, acendem uma
vela. Quando a vela termina, incendeia a residência. Na maioria dos
casos, é o que acontece. Uma vez que essa pessoa não teve condição
de pagar nem a conta de luz, terá condição de pagar a taxa de incêndio?
Não terá. E uma desumanidade. Isso onera o contribuinte. Isso não é
pensar com o coração. Isso não é governar com o coração. Por isso
lutamos tanto, acreditamos tanto, até de forma sonhadora. Tem jeito, sim.
Vamos insistir. Continuo acreditando.

Conclamamos todas as Deputadas e todos os Deputados para virem
hoje à tarde ao Plenário votar pela derrubada da taxa de incêndio do
comércio e da indústria. Temos grande responsabilidade nisso.

Concedo aparte ao nobre Deputado Paulo Piau, competente
representante da nossa região, o Triângulo Mineiro.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - A democracia pode ser imperfeita,
mas ninguém está nesta Casa por acaso. Entramos num processo
eleitoral e fomos eleitos pelo povo. V. Exa., aliás, teve votação
expressiva, talvez uma das mais significativas do período, o que respalda
a legitimidade de sua presença nesta Assembléia Legislativa.
Evidentemente, o discurso de V. Exa. vai ao encontro do desejo de seus
eleitores. Então, está perfeito.

No entanto, cabem algumas observações à sua fala. Quando o Governo
do Estado emite um projeto e o submete à apreciação desta Casa, nossa
função é discuti-lo, fazer audiências públicas e ouvir a sociedade, para
melhorá-lo, corrigi-lo e, às vezes, até vetá-lo em Plenário. Vários são os
exemplos de projetos do Governo que não foram aprovados nesta Casa,
por não serem considerados convenientes ou factíveis.

V. Exa. critica os projetos de taxas do Governo. Podemos até criticar o
envio dos projetos, mas, se o documento já nos chegou pronto e
acabado, nossa função fica prejudicada. Nossa função é debater, corrigir
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e apresentar um produto final. Muitos projetos do Governo já foram
modificados aqui, às vezes de maneira bastante radical.

V. Exa. está criticando um projeto que não chegou ainda ao final.
Felizmente, estamos numa democracia, em que a maioria é que manda.

V. Exa. fala que o Governo beneficiou as locadoras, mas informo-lhe
que Minas Gerais aumentou sua arrecadação de IPVA. Ao diminuir o
percentual do IPVA, aumentou sua arrecadação. Se V. Exa. consultar os
dados da Secretaria de Fazenda, verificará que isso é verdade. Não
tenho os números de cabeça, mas posso lhe garantir que não houve
aumento de imposto, e sim um ajuste com as locadoras, o que beneficiou
os cofres do Estado. V. Exa. há de concordar comigo de que essa é a
política tributária inteligente.

Em relação aos municípios e aos combustíveis, a situação realmente
não é conveniente, mas temos de convir que a responsabilidade é do
Governo Federal.

As reformas política, tributária, fiscal e previdenciária não foram
executadas no Governo Fernando Henrique Cardoso. Faltou clima no
Congresso Nacional para desenvolvê-las. O Presidente Lula, no entanto,
executou-as, mas V. Exa. há de convir comigo: não se tratou
propriamente de reforma, mas de uma meia-sola.

O pacto federativo está cada vez pior. Os recursos estão, cada dia que
passa, concentrando-se nas mãos do Governo Federal. Isso
sobrecarrega os Estados, que, em posição intermediária, acabam não
socorrendo os municípios.

Vale lembrar a V. Exa. que, ontem mesmo, uma manobra no
Congresso, cuja maioria é governista, derrubou o projeto que colocaria
1% a mais no FPM dos municípios, o que, aliás, é uma grande demanda.
Se as Prefeituras ficaram de pires na mão, a responsabilidade é da
bancada governista do Governo Federal.

Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
O Governo do Estado não é o culpado por todas as mazelas que

acontecem. Governo é governo. Existem erros aqui, mas eles acontecem
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também no âmbito federal e nos governos municipais.
Só queria lembrar V. Exa. da verdade, quando faz esse tipo de

imputação ao Governo Aécio Neves, O discurso do Deputado Weliton
Prado é muito veemente, mas queremos esclarecer que há erros e
acertos. Com certeza, os acertos do Governo do Estado são maiores que
os erros, e queremos crer que o Governo Federal caminhará na mesma
direção. Porém, não podemos permitir que uma pessoa seja
responsabilizada por tantos erros, como V. Exa. aponta.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço a contribuição do Deputado
Paulo Piau e esclareço que faço essa análise com muita sinceridade. Não
há como comparar o Governo de Aécio Neves com o de Itamar Franco,
assim como não há como comparar o Governo de Lula com o de
Fernando Henrique. O que o Lula fez em dois anos, o Fernando Henrique
não fez em oito. Aécio Neves está fazendo articulações e tem um bom
relacionamento com o Governo Federal, o que, infelizmente, não
aconteceu com o Itamar. Acredito que o Governador Itamar Franco foi um
dos grandes responsáveis pelo caos que se instalou em Minas. Foi
irresponsável ao se envolver em uma briga infantil. Temos de parabenizá-
lo em alguns aspectos, como não deixar que a CEMIG e Furnas fossem
privatizadas. Mas o Estado ficou sucateado. O Governador Aécio Neves,
de forma muita habilidosa, está fazendo uma grande articulação com o
Governo Federal, mas isso ocorre também pela sensibilidade do Governo
Lula em não discriminar nenhum ente federativo. Prova disso é que, de
todos os Estados da Federação, Minas foi o que proporcionalmente
conseguiu mais recursos. Isso não aconteceu durante os oito anos do
Governo Fernando Henrique, por dois motivos. Primeiramente, porque
FHC não tinha esse compromisso social; às vezes, queria priorizar Os
Governadores do seu partido. Lula não agiu assim. Mesmo o Aécio
Neves .não sendo do PT, Lula garantiu recursos para Minas Gerais, que
foi um dos Estados que recebeu mais investimentos do Governo Federal;
poderia citar vários exemplos aqui.

Com relação ao mérito da taxa de incêndio, queria fazer uma crítica
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contundente ao Tribunal de Justiça, especialmente ao Desembargador
Roni Oliveira, relator da Adin proposta pelo Bloco PT-PCdoB
questionando a inconstitucionalidade e a antijuridicidade da lei aprovada
nesta Casa.

Acabei de receber um recado e já vou encerrar o meu pronunciamento.
Poderia concluí-lo no período da tarde, mas só queria dizer que o
Desembargador Roni Oliveira não abordou o mérito da questão em seu
julgamento. Na sua justificativa, ele analisa a questão política, o que
repudiamos. Ele argumentou que o Corpo de Bombeiros não tem escada
magirus e que, quando necessário, tem de pegá-la emprestada da
CEMIG. Essa é uma questão política e não jurídica. Ele teria de analisar o
conceito de taxa e também o inciso II do art. 145 da Constituição Federal,
que é bem claro. Logo, a taxa pelo serviço potencial de incêndio, ou
simplesmente taxa de incêndio, como tem sido chamada, é
inconstitucional. Quero esclarecer que o Desembargador não analisou
esse aspecto. As taxas somente podem ser exigidas nas hipóteses
previstas no inciso II do art. 145 da Constituição Federal: no exercício do
poder de polícia - o que não é o caso, pois não há fiscalização nem
proteção - ou quando da utilização efetiva ou potencial de serviços
públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou aos postos
à sua disposição.

Era nisso que o Governo queria que acreditássemos, o que não é o
caso, porque já pagamos impostos para custear o Copo de Bombeiros.
Em primeiro lugar, o Corpo de Bombeiros presta diversos outros serviços,
além de cuidar da prevenção e do combate ao incêndio, tais como ações
de defesa civil e de proteção, socorrimentos públicos, busca e
salvamento de pessoas. Esses serviços continuarão a ser executados
para todos os cidadãos, indistinta e independentemente do pagamento de
taxa, incluindo-se a utilização de equipamentos adquiridos com recursos
dos tributos que vierem a ser cobrados. Está claro que o serviço é
indivisível, deve ser custeado pelos impostos pagos por toda a sociedade
mineira. A concepção do Governo de Minas é a de que todas as casas,
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galpões e edifícios deveriam pegar fogo e ser acometidos de incêndio.
Caso contrário, a taxa não se justificaria para uma cidade que ficou todo o
ano sem incêndio, a população pagou uma taxa ao Estado e não recebeu
nenhum serviço prestado. As taxas, no que tange às propriedades
incendiadas e ao serviço de incêndio, poderiam ser cobradas apenas
àqueles que tivessem sua propriedade incendiada, se fosse justificado o
poder de polícia e se o Corpo de Bombeiros realizasse cotidianamente
serviço de proteção e fiscalização em todos os prédios da cidades. O
Corpo de Bombeiros não prestará esse serviço, não fiscalizará todos os
dias se a casa pegará ou não fogo. Então, a taxa não pode ser cobrada.

Repito quantas vezes forem necessárias: se colocarmos uma carta no
Correio, pagamos uma taxa pela sua postagem. Se formos autenticar um
documento no cartório, pagaremos uma taxa por esse serviço. Fico muito
triste em ver uma análise do Tribunal de Justiça que, na minha avaliação,
é política, e não jurídica. Deixo aqui a nossa crítica e digo que já havia
jurisprudência no STF quanto a outras questões de outros Estados
relativas à cobrança de taxas parecidas.

O PT de Minas Gerais recorrerá ao STF, se esta Casa não derrubar
hoje, no período da tarde, a Taxa de Incêndio para o comércio e a
indústria.

Parabenizo o Deputado Domingos Sávio e todos os outros que
contribuíram para que derrubássemos a Taxa de Incêndio para as
residências. Insistiremos na derrubada também da Taxa de Incêndio do
comércio e da indústria.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton Prado, o
meu aparte tem o propósito de procurar aprofundar esse debate, para
não pairar dúvidas quanto ao aspecto de que todos nós temos o
sentimento de que o povo mineiro e o brasileiro estão por demais
sobrecarregados com taxas e impostos. Por outro lado, não devemos
perder de vista aquilo que é responsabilidade do Estado federativo como
um todo. A questão da segurança é de uma responsabilidade indelegável.
Ela, de fato, precisa ser tratada de uma maneira muito especial. Entre as



2529

ações de segurança que o Estado tem sob sua custódia está o Corpo de
Bombeiros. Por um lado, devemos ser o mais rigorosos possível para
evitar sobrecarregar o cidadão; por outro, devemos estar atentos para
buscar mecanismos que garantam ao Corpo de Bombeiros uma condição
adequada de equipamento e de funcionamento.

A minha ponderação vai nessa reflexão que o senhor fez no campo do
Judiciário. E verdade que este precisa de uma reforma mais profunda, e a
que acaba de ser aprovada no Congresso é por demais tímida, no nosso
entendimento, mas é um avanço. Aliás, já falam no controle externo, o
que representa um avanço no Estado de direito.

Mas sobre o caso específico que V. Exa. comenta, aliás fazendo uma
crítica ao Tribunal de Justiça do Estado, quero dizer que, no mínimo, algo
deve ser considerado em sua reflexão.

Ontem, o Superior Tribunal de Justiça - portanto, órgão acima
hierarquicamente - derrubou os recursos que propunham a
inconstitucionalidade das taxas de incêndio. O Tribunal de Justiça do
Estado não acolheu a reclamação do PT e de outros segmentos que
entenderam que a taxa era inconstitucional, e isso tem sido objeto de
críticas, feitas da tribuna por V. Exa. e outros Deputados. Ora, estamos
num Estado de direito. E preciso que, de fato, saibamos separar as
paixões políticas da análise das questões de direito, sob pena de
comprometermos a democracia.

O Juiz fez menção às questões de interesse público e avaliou que estão
embutidas no processo, mas isso não significa que se esteja divorciando
das questões de direito. No meu entendimento, a sentença dada pelo STJ
vem respaldar esse ponto - isso é óbvio -, já que aqui foi negado
acolhimento à ADIN, e lá foi considerada constitucional a cobrança da
taxa. Então, é preciso separar o joio do trigo para não levarmos aos
cidadãos que estão nos ouvindo a idéia de que estamos num país sem
leis, sem princípios, sem valores. A discussão da Taxa de Incêndio deve
ficar, neste momento, no campo político, porque, no campo do direito, o
Judiciário manifestou, de forma clara, que é constitucional, entendendo
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que é um serviço que o Estado presta e que, para isso, precisa ter uma
fonte de recursos específica.

Quero aproveitar para dizer a V. Exa. que gostaria de ver esse mesmo
embate da Bancada do PT questionando o Governo Federal, que
aumentou a COFINS. O Governo mais do que dobrou o seu valor,
onerando toda a cadeia produtiva brasileira e todos os cidadãos
brasileiros, sem que haja um serviço prestado específico para aquela
bendita COFINS, que está no mesmo nível das taxas, porque não é
imposto nem está distribuída para todos os Estados e municípios.

No que diz respeito a nós, votamos ontem a derrubada da taxa que
incide sobre residências, porque entendemos que o cidadão não deve ser
mais sobrecarregado. Mas, quando V. Exa., no debate dessa matéria, faz
comparações que julgo inapropriadas, também tenho que tentar chamá-lo
a uma realidade que estou enxergando. V. Exa. disse que o Presidente
Lula fez em dois anos o que o Presidente Fernando Henrique não fez em
oito. Ora, já estamos nos cansando dessas bravatas do PT.

Ontem o Líder do PT nesta Casa disse que o Presidente Lula, nos dois
anos de governo, deu aumentos superiores ou iguais à inflação para todo
o funcionalismo brasileiro. Essa é uma inverdade absurda, ridícula e que
agride o servidor público federal. No primeiro ano de governo, com uma
inflação na casa dos 10%, Lula deu 1% de aumento. O IBGE acabou de
anunciar inflação da ordem de 12%, mas não vimos aumentos dessa
natureza para todos os servidores públicos federais, como foi dito ontem.
E hoje V. Exa. vem dizer que, em dois anos, o Presidente Lula fez mais
que Fernando Henrique.

Vou citar apenas um exemplo de uma situação em que esperei que o
PT fizesse pelo menos igual ao que fez o Governo anterior: a reforma
agrária. Olhem que fui fundador do PT, mas percebi que estava
equivbcado e ajudei a fundar o PSDB, de que me orgulho e que entendo
ser um partido que tem contribuído seriamente com o País neste
momento ao questionar o Governo Federal.

O PT levantou essa bandeira justa e apropriada da reforma agrária, de
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dar terras a quem não tem e, mais, de oferecer condições para que os
trabalhadores produzam. No entanto, o que vejo é o PT, embora sendo
poder, continuando a jogar para a platéia e estimulando as pessoas a
invadir terras.

O Presidente do INCRA tem o dispiante de falar que as mortes no
campo são culpa do agronegócio que hoje responde pelo saldo positivo
da balança comercial brasileira, emprega milhões de brasileiros e tem
ajudado a diminuir o desemprego. Nosso Presidente faz uma declaração
inapropriada como essa.

O Presidente Fernando Henrique, em oito anos, assentou mais de 600
mil famílias no campo. Em dois anos, o Governo Lula, não assentou 60
famílias, 10% disso. Não assentou ninguém praticamente, não conseguiu
fazer reforma agrária, não desapropriou terras, não empregou dinheiro
para fazer reforma agrária. O dinheiro vai para o FMI, e ainda, aumenta a
taxa de juros e a divida externa brasileira. Por mais que nos esforcemos
para pagar os juros extorsivos do FMI, o Governo aumenta a taxa de
juros, como ontem, em 0,5%, tirando o dinheiro que poderia ser aplicado
para reformar as estradas, para melhorar o sistema de segurança
nacional ou para fazer reforma agrária. O máximo que ele faz é copiar a
política econômica do Fernando Henrique piorada, e fazer muita bravata,
muito discurso. Ele é um verdadeiro Chacrinha, um animador. A cada dia,
consegue ocupar mais espaço na Rede Globo, no "Jornal Nacional". Se
for preciso chora, mas na verdade, a situação de miséria do povo
brasileiro não foi resolvida. Os programas sociais que ele pregou, embora
haja pesquisas para dizer que vão bem, sabemos que não têm resolvido
o problema do povo brasileiro.

Já que V. Exa. disse que, em dois anos, Lula fez mais do que Fernando
Henrique em oito anos, por favor, coloque isso com clareza, com
indicativos convincentes. Temos de sair do palanque, fazer um debate em
que tenhamos fundamentos; senão sairemos do objeto da discussão
relacionada ao Projeto de Lei n° 233/2003.

Comungamos com o princípio de empreender esforço conjugado para
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diminuir as taxas. Votei contra a Taxa de Incêndio e votarei tantas vezes
quanto .for possível e razoável para reduzir os impostos sobre nosso
povo. Mas temos de fazer isso com o bom-senso de quem quer ver a
governabilidade, de quem não quer o caos. Eu não quero o caos para o
Governo Federal. Sei que V. Exa. também não quer o caos para o
Governo do Estado. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Complementarei o que foi dito,
discordando de alguns pontos trazidos pelo Deputado Domingos Sávio.
No final do Governo Fernando Henrique, a inflação estava em 3% ao
mês; no final de 2003, no Governo Lula, estava em 0,30%, dez vezes
menos. O dólar, no final do Governo Fernando Henrique, estava cotado a
quase R$4,00; hoje, está a menos de R$3,00. A balança comercial
favorável que era de US$11.000.000.000,00, bateu recorde, chegando a
U$24.000.000.000,00 no ano passado, mais do que o dobro, e passará
este ano a mais de US$30.000.000.000,00. Os juros, em novembro de
2002, estavam 30,90%; hoje a taxa ainda está alta, mas está em torno de
17%. O PIB cresceu 4,7% nos últimos 12 meses, mais do que em
qualquer período dos oito anos do Governo Fernando Henrique; desde
1994 a indústria não crescia tanto, cerca de 6,7%.

O senhor falou sobre a questão do agronegócio, entraremos nesse
debate. No campo, as diferenças também são gritantes: os recursos para
a agricultura familiar, do PRONAF, subiram de R$2.200.000.000,00 em
2002 para R$4.500.000.000,00 na safra de 2003-2004. Dobrou no
primeiro ano do Governo Lula. Para o ano que vem estão previstos mais
R$7.000.000.000,00, um aumento de 218%.
Quanto ao agronegócio, foram destinados mais de

R$27.000.000.000,00 para as safras de 2003 e 2004. Para a safra de
2005, serão liberados mais R$39.500.000.000,00. O Presidente Lula está
priorizando a agricultura, que é responsável pelo aumento das
exportações em 24%.

A produção de leite, carne, trigo, açúcar, álcool, café, milho, soja e
frutas teve grande aumento. Os companheiros da Usina Coruripe, no
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Triângulo Mineiro, são testemunhas de que foi cumprida a parceria com o
Governo do Estado.

Deputado Domingos Sávio, V. Exa. abordou a velocidade com que está
sendo feita a reforma agrária, que tem sido criticada, muitas vezes com
razão. Concordo com tais críticas, mas esclareço que isso ocorre por
causa da falta de dinheiro e da burocracia do INCRA. Precisamos
reconhecer isso. Os números da reforma agrária feita pelo Presidente
Lula são muito melhores do que os do Governo Fernando Henrique. Os
assentamentos possuem melhor infra-estrutura. O Governo de Minas
tenta copiar projetos, como ocorre com o Luz para Todos e o Energia no
Campo. O Governador é muito inteligente, é um grande marqueteiro.
Acesso às estradas. Saneamento. Recursos para assistência técnica.
Educação no campo.

O tempo médio para as desapropriações caiu de 14 meses para 7
meses. Nos últimos 10 dias, três fazendas em Minas foram
desapropriadas para reforma agrária. O prazo de 7 meses ainda é muito
tempo, precisamos diminuir a burocracia, a fim de avançarmos nessa
questão do campo.

O Governo Lula tem dado atenção especial aos microempresários e aos
pequenos empresários, por meio de créditos, de facilitação de pagamento
de tributos e de exportações. O aumento dos recursos do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal para os pequenos empresários, no
Governo Lula, foi de 46%. A carga tributária brasileira é muito alta.

Deputado Domingos Sávio, V. Exa. referiu-se ao pacto federativo.
Concordo. Precisamos fazer alterações, mas faço algumas críticas.
Quando o Governador Aécio Neves foi Presidente da Câmara dos
Deputados, a carga tributária no Governo Fernando Henrique foi
aumentada de 28% para mais de 35%. O nosso Governador ajudou a
consolidar o pacto federativo. Agora não tem direito de reclamar.

A população vive nos municípios, que necessitam de recursos.
Precisamos de instrumentos de fiscalização. Hoje, os Governos Federal e
Estadual transferem aos municípios grande parte de suas
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responsabilidades e atribuições.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton Prado, V.

Exa. permitirá que eu preste esclarecimentos sobre os números do
agronegócio?

O Deputado Weliton Prado - Sim, logo concederei aparte a V. Exa.
Quanto ao FUNDEF, cujos recursos são destinados à merenda escolar,

foram feitas investigações pelo Governo Federal, pela Polícia Federal e
pelo Ministério da Justiça. Constatou-se que mais de 50% das Prefeituras
que foram investigadas desviaram recursos da merenda escolar das
crianças. Esse é um problema sério. Precisamos melhorar os
mecanismos de fiscalização.

Quanto à carga tributária brasileira, apesar de ser ainda muito alta, está
diminuindo. O Governo Lula está acabando com os impostos da cesta
básica, ou seja, do arroz, do feijão e da farinha. Em breve, sentiremos
alívio no bolso, pagando menos pela alimentação. E importante garantir
vida digna às pessoas.

O Presidente Lula reduziu os impostos da classe trabalhadora com um
abono no Imposto de Renda, que pode representar até 60%. Reduziu
também o imposto para compra de máquinas e equipamentos para
estimular o comércio, coisa jamais vista no Governo FHC.

o Deputado José Henrique (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
acompanho essa discussão desde ontem, quando o projeto esteve em
votação em 1° turno, e entendo que V. Exa. tem sido um defensor do não-
tarifaço. O Projeto de Lei n° 233, do Deputado Leonardo Quintão, é muito
mais abrangente porque trata também das transações de crédito tributário
e vem aperfeiçoar e corrigir a questão tributária. Infelizmente, chegou em
última hora nesta Casa. A taxa está em evidência porque foi objeto de
discussão nas comissões.

Parabenizo o Deputado Weliton Prado e a Bancada do PMDB, autora
dessa emenda, da qual fui relator na Comissão de Fiscalização
Financeira. Gostaria de chamar a atenção porque é um assunto de
importância e há interesse do Governo Lula em melhorar a vida do
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cidadão brasileiro. Mas, desde a criação do INPS, que era contribuição
para aposentadoria, o Governo desviava os recursos para construir obras
faraônicas. Tivemos, no atual Governo, várias reformas previdenciárias
porque sumiu o dinheiro do fundo do trabalhador para aposentadoria.
Essa discussão de taxa é importante porque temos a dDE, contribuição
sobre combustível. Não adianta o Presidente falar que vai abaixar o preço
do arroz e do feijão porque será apenas na base, para o pequeno
produtor, porque o preço do transporte fará chegar ao consumidor final a
um preço alto. A CIDE corresponde a quase 40% do preço do
combustível.

A CPMF, que foi criada para ajudar a saúde, porque quebraram a
Previdência, não vai para a saúde. E o dinheiro do combustível, que seria
para melhorar as nossas estradas, também não é destinado a elas. O
Governo manda, de última hora, recurso para reconstruir uma estrada
que liga uma cidade histórica de Minas Gerais porque haveria um grande
encontro do MERCOSUL.

Ficamos preocupados em criar mais taxas para o cidadão, que já está
tão sacrificado com contribuições. Felizmente, houve uma movimentação
das donas de casa, dos partidos políticos, da Bancada do PMDB, e o
próprio Governador Aécio Neves aceitou retirar essa taxa.

Esperamos que outras taxas sejam investidas na compra de mais
veículos para a Polícia Militar do interior e da região metropolitana.
Queremos que elas sejam investidas em segurança pública. Que essa
outra taxa que será cobrada dos empresários seja investida no Corpo de
Bombeiros e em outros centros porque o setor está totalmente sucateado.
Entendemos que, no início desta legislatura, o Governo precisava tomar
medidas importantes. Aprovamos reformas que foram contrárias à
sociedade, mas entendíamos que o Governo precisava de dinheiro. Hoje
mudamos uma taxa e esperamos que o Governador entenda que no
futuro poderemos derrubar essa que vai onerar ainda mais comerciantes
e empresários, principalmente os pequenos. Vi um microempresário
querendo criar uma fabriqueta para vassouras e rodos; precisou recolher
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quase R$500,00 para abrir sua pequena empresa. Entendemos que a
sobrecarga de taxas inviabiliza qualquer negócio no País. Quando
empresas são criadas, logo fecham, pois não podem pagar as taxas.

O Deputado Weliton Prado - Quero agradecer a contribuição do
Deputado José Henrique. Temos de fazer "mea culpa". O Governo
Federal não poderá esconder a realidade das estradas federais em várias
regiões. Mas ele já fez alguma coisa, continuou as obras do ex-
Presidente Femando Henrique Cardoso, o que não acontecia em outros
governos. O exemplo disso é a duplicação da BR-050 no Triângulo
Mineiro. Os recursos da dDE, imposto do combustível, não ficam com o
Governo, vai para os Estados. Dos R$23.000.000,00 aplicados em
estradas municipais, R$11.000.000,00 são recursos provenientes de
convênios. O Governador Aécio Neves não investiu nada.

Em relação à saúde, quero parabenizar o PFL no Congresso Nacional,
que questionou o Governo, pois este estava deslocando recursos da
saúde para outros órgãos. O PFL bateu o pé e conseguiu que o Governo
mudasse os rumos. O Governo Lula mudou os rumos. Por isso a
importância da Oposição. Infelizmente, o Governador de Minas é teimoso.
Ele não aceita mudar os rumos. O Governo Estadual não cumpre a
obrigação constitucional, os 12% da receita, e investe apenas 4,4%. Com
isso, a saúde perdeu mais de R$790.000.000,00 em 2004. Tem de haver
processos de improbidade administrativa contra o Governador e o
Secretário de Saúde. Além disso, o Governador nega-se a criar o Fundo
Estadual de Segurança Pública. Seus recursos seriam destinados ao
aparelhamento das Polícias Militar e Civil.

V. Exa. lembrou muito bem que os recursos das taxas de segurança
devem ser realmente destinados a ela. Foi o que não aconteceu no ano
passado. O Deputado Sargento Rodrigues denunciou que grande parte
dos recursos destinados à segurança foram para o caixa único do
Governo do Estado. Estamos lutando a fim de que o projeto seja
aprovado para o aparelhamento das Polícias Militar e Civil.

Em relação às viaturas, Deputado Domingos Sávio, o Governador
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comprou-as, mas está fazendo uma grande injustiça com os municípios
do interior.

O José Henrique é um batalhador e um dos Deputados que mais
trabalham nesta Casa. Digo isso com propriedade, porque sei quanto V.
Exa. percorre os municípios da sua região - alguns com dificuldades,
como falta de viatura e infra-estrutura.

E o que fez o Governador? Utilizou os recursos provenientes do
Governo Federal, comprou novas viaturas, que ficarão aqui, em Belo
Horizonte, e repassou as que estão sucateadas para as Polícias Civil e
Militar do interior, sendo que as delegacias não possuem condições
financeiras para recuperar e manter esses veículos, inadequados ao uso.
Ele não pode fazer isso. O Governo Estadual tem de interiorizar as suas
ações. Não pode ficar como se fosse um grande rei, sem se preocupar
com o interior.

Já denunciei por diversas vezes que não se constrói uma escola
estadual no Triângulo Mineiro há 16 anos. Contribuímos com 17% e
recebemos apenas 3% de investimentos. Para onde vão esses recursos?
Temos de questionar, sim, o posicionamento do Governo do Estado.
Sabemos que não é fácil administrar. Não basta jogar pedra, mas não
adianta criar projetos-pilotos, como o do ensino infantil, em que as
crianças entram na escola com 6anos. Ele aprovou uma proposta nesta
Casa para que as crianças entrem na escola com 6 anos e passou de 8
para 9 anos o ensino fundamental. Portanto, criou esse projeto em Belo
Horizonte e em algumas cidades e divulgou para todo o País que, em
Minas, as crianças entram com 6 anos na escola. Quero que ele vá a
Uberlândia, ao Sul de Minas, ao Norte de Minas e ao vale do
Jequitinhonha. Isso não acontece porque o ensino fundamental de P a 4
série passou a ser de responsabilidade dos municípios. São poucas as
escolas estaduais de V a 4' série. E ele cria um programa e o divulga
para todo o Brasil. Divulga na Amazônia, em São Paulo, no Rio Grande
do Sul, no Paraná, em Goiás e em todos os Estados da Federação. E a
população do País inteiro pensa: "Nossa, aquele Governador de vocês é
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bom demais. Ele é muito bom, é ótimo. É impressionante! Minas é o único
Estado onde as crianças entram na escola com seis anos". As pessoas
não sabem, porque lá não há Assembléia Legislativa, não há Oposição,
não há TV legislativa para esclarecer o que realmente acontece. E por
isso que a informação faz parte da democracia.

Com o anseio de ser Presidente da República, o Governador de Minas
não pode faltar com a verdade. Parabenizo-o pela relação que mantém
com o Governo Federal. Se dermos nota para o Aécio e para o Itamar,
não poderemos fazer comparações, porque o Governo atual é muito
melhor que o anterior, mas não pode faltar com a verdade, não pode usar
o "marketing" para camuflara realidade.

Concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio, que, na minha
avaliação, é um dos maiores oradores desta Casa e um parlamentar que
realmente impressiona por sua capacidade de argumentação e sua
oratória.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton, talvez por
V. Exa. acreditar que tenho capacidade de argumentação é que tenha me
chamado para o debate há 30 minutos, num momento caloroso, em que
fazia diversos ataques, e depois de meia hora, concedido aparte, quando
restava pouco mais de 2 minutos para o encerramento de sua fala. V.
Exa., que tem uma boa assessoria de "marketing", deixa claro que
assume um estilo de comunicação na Assembléia, o que demonstra que
faz questão de destacar coragem para falar. Tomo a liberdade de dizer,
mais uma vez, que é fundamental ter coragem para falar, sim, mas, às
vezes, é necessário ter mais coragem e humildade para ouvir. Portanto,
entendo que o debate, quando convocado, deve ocorrer de forma
democrática, e que eu deva ter, pelo menos, tempo para responder de
acordo com a linha de raciocínio utilizada por V. Exa. Aí, faremos um
debate corajoso em todos os sentidos, ou seja, no sentido de falar e de
ouvir, o que é importante para que quem esteja nos ouvindo não se iluda
com bravatas ou com números que não têm fundamento.

V. Exa. fez referência ao agronegócio, dizendo que o Governo Lula
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aplica mais no agronegócio do que o Governo Fernando Henrique. V.
Exa. falou em milhões e milhões de reais.

• Deputado Weliton Prado - Deputado Domingos Sávio...
• Deputado Domingos Sávio (em aparte) - V. Exa. me concedeu menos

de dois minutos e ainda vai me interromper? V. Exa. foi orientado numa
estratégia de comunicação que já não engana muita gente. Isso não é
estratégia, é falta de democracia. V. Exa. fez sérias acusações e
considerações, o tempo está se esgotando, e não posso me manifestar?

O Deputado Weliton Prado - Quero que V. Exa. se inscreva para
fazermos o debate. Estou aqui até às 24 horas, à disposição para
debatermos. O tempo está terminando. Faça a sua inscrição, e faremos o
debate.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - V. Exa. não precisa me
ensinar o Regimento.

Uma concessão de televisão é algo sério. Defendo um sistema público
de televisão sério, que transmita informações verdadeiras e um debate
construtivo; que não seja palco de teatro. E importante que V. Exa. tenha
toda a liberdade de manifestar o que pensa, e que eu, no aparte ou no
tempo que o Regimento me concede, possa fazer o contraponto. Se for
preciso, apuraremos se o número indicado por V. Exa. é verdadeiro, se
os 3% de inflação, no término do Governo Fernando Henrique,
representaram a realidade de um Governo. Para imaginar que terminou
em 3%, o cidadão que nos escuta pode deduzir que deve ter sido uma
inflação acumulada de mais de 1.000%, que só no último ano deve ter
sido próxima a 50%. Mas a inflação do último ano do Governo Fernando
Henrique foi inferior a 10%. Portanto, é preciso ter cuidado com esse tipo
de afirmação, para não levarmos nossos ouvintes a um engodo.

V. Exa. diz que a agricultura recebeu mais investimentos logo no
primeiro ano do Governo Lula, e agora, no segundo ano, isso não
corresponde à verdade. No último ano do Governo Femando Henrique
foram previstos cerca de R$26.000.000.000,00 para a agricultura. Mas foi
investido de fato um valor próximo a R$25.000.000.000,00. No início de
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seu Governo, Lula anunciou que investiria mais de R$30.000.000.000,00,
mas investiu, de tato, menos do que no último ano do Governo Fernando
Henrique. Lula investiu um valor próximo a R$22.000.000.000,00. Na
área da cafeicultura, no FUNCAFE, houve uma previsão para aplicar, em
2003, um valor próximo a R$650.000.000,00. Aplicaram-se, de tato,
R$250.000.000,00, o que é menos da metade do previsto. Portanto, orçar
investimentos recordes na agricultura não corresponde a fazer
investimentos efetivos no setor.

V. Exa. disse que temos de admitir que falta dinheiro para fazer a
reforma agrária. Ora, falta dinheiro? Um Governo que terminou 2003 sem
permitir que o País crescesse, mas que teve um superávit, que é a
diferença entre o que arrecadou e o que gastou, de mais de
R$4.500.000.000,00? E depois vem dizer, por meio de uma liderança do
próprio partido, que faltou dinheiro para a reforma agrária? O que faltou
foi vontade. E V. Exa. tenta atenuar, dizendo: "Nossa reforma agrária tem
melhor qualidade. Agora tem luz no campo....e uma série de fatores.
Quando o Lula fez uma de suas primeiras aparições na televisão, por
volta de fevereiro ou março de 2003, estava no Estado de Goiás, num
assentamento, em cima de um trator, de uma máquina colheitadeira
enorme, fazendo a colheita de uma safra e dizendo que era aquele tipo
de reforma agrária que queria. Estou me referindo a arquivos de
televisão, que estão disponíveis para quem quiser ver.

Ninguém colheria uma safra de arroz no primeiro trimestre de 2003 se
ela não tivesse sido plantada em 2002. E ninguém faz colheita, com
equipamentos adequados, se ela não tiver sido plantada de forma
adequada para ser colhida com equipamentos. Sou homem nascido no
meio rural e acostumado a enfrentar, quando criança, a luta com a
enxada para preparar a terra. Mas acompanhei o desenvolvimento
tecnológico e acho que o debate aqui tem de ser calcado na verdade, e
não é verdade dizer que melhorou a torna de fazer reforma agrária no
Brasil, porque ela não está sendo feita. O que está sendo feito é o
estímulo à baderna, à invasão, à agressão, à morte no campo, pela
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presença de um Presidente do INCRA sem preparo e incompetente. As
estradas federais são o símbolo da incompetência total. O programa
social do Governo, gerido por uma das figuras mais dignas de Minas
Gerais, o Patrus Ananias, está cercado de incompetentes. E um Governo
que tem colocado em primeiro lugar o companheiro, o companheirismo, a
estrelinha do PT para ocupar o cargo, ao invés da competência. E o País
está pagando caro por isso. O País está sofrendo porque perde uma
oportunidade histórica, quando o mundo inteiro está crescendo, todas as
economias mundiais estão crescendo, as economias de países
subdesenvolvidos estão crescendo.

O Brasil tem todas as condições para crescer neste momento. O PT
encontrou a casa arrumada. Encontrou um Presidente, que V. Exa. insiste
em agredir, que nomeou - o Presidente FHC não convidou apenas, ele
ouviu o Lula e o Palocci - o Palocci e outros elementos da equipe do Lula
para assumirem cargos de transição e fazerem a transição que queriam,
como, por exemplo, a dDE, que já estava tramitando no Congresso, para
ser distribuída meio a meio, e o grupo de transição do Lula pediu para
retirar do Congresso, para não votar, porque, depois, ele ia fazer toda
essa negociata que fez, para, ao final das contas, virem só 25% para
Estados e municípios, sempre acumulando mais nas mãos do Governo
Federal.

E assim foram sucessivas as ações deste Governo, que quer centralizar
cada vez mais e, depois, ocupa-se, até agora, no meio de seu mandato,
em agredir o Governo passado. Não há um discurso de V. Exa., não há
um discurso dos membros do PT não há um discurso do próprio Líder do
Governo do PT que não seja para agredir o Governo anterior,
esquecendo-se de que o povo brasileiro deu ao PT a oportunidade de
fazer todas as correções. Deu-lhe a oportunidade de melhorar o salário
mínimo, que o próprio Paulo Paim, Senador do PT, insiste em dizer que
está muito aquém do que foi prometido. O próprio PT chegou a reduzir o
salário de R$280,00 para R$260,00, após ter sido aprovado no Senado.
0 Senado aprovou, após o que o PT negociou com a Câmara, neste ano,
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a redução do salário mínimo. V. Exa. não questiona isso, considera
natural e justo que o povo brasileiro esteja sofrendo com um salário
mínimo inadequado. Será que isso se dá para defender o empresário,
que teria de pagar um salário um pouquinho maior? E esse o raciocínio?
Isso não faz sentido, não tem nada a ver com a história do PT nem com o
que propôs ao povo brasileiro.

V. Exa., durante a hora que antecedeu à minha réplica, fez agressões
que, no meu entendimento, não condizem com a verdade. E muito mais
apropriado que o PT se valha do direito que o povo lhe deu para governar
o País e promova as mudanças prometidas. Ele encontrou um País
organizado, com condições de se desenvolver, com a inflação sob
controle. Uma inflação de mais de 3% ao mês, como disse V. Exa., seria
uma inflação absolutamente descontrolada, e não foi o que aconteceu.
Ocorreu maior inflação em um mês porque havia uma insegurança do
mercado em relação ao futuro Presidente, e ela não pode ser atribuída ao
Presidente que estava saindo, que foi inegavelmente aquele que
conseguiu estabelecer um valor para a moeda, que criou o real, que criou
a estabilidade econômica no País, ainda como Ministro da Fazenda do
então Presidente Itamar Franco, e depois, durante oito anos, manteve a
inflação sob controle. Ela subiu por um mês porque o povo brasileiro,
embora nele tenha votado, não demonstrava confiança na forma como o
Governo Lula iria gerir a política econômica. Portanto, essa
responsabilidade não pode recair sobre o Presidente Fernando Henrique.

Isso não é justo, não é correto. O debate não pode ser construído
assim. Temos de dar um basta a isso. Hoje, quem governa o País não é o
Fernando Henrique, é o Lula. Que ele faça, então, a reforma agrária que
prometeu.

V. Exa. disse que o Lula está diminuindo imposto, está melhorando a
situação do Imposto de Renda. Isso não é verdade. Só de inflação
acumulada no Governo Lula, já temos algo em torno de 17%. O Lula está
acenando com a possibilidade - ainda não aprovou - de corrigir em 10% a
tabela do Imposto de Renda. Ou seja, aumentará em 7% o Imposto de
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Renda de todos os assalariados. Não há redução de imposto por parte do
Lula. Ele dobrou a COFINS. E preciso que o debate se construa
definindo-se responsabilidades com clareza. Quem tem responsabilidade
para governar o Brasil, hoje, é o PT. Chega de lamuriar, chega de
responsabilizar o passado, principalmente com números que não são
verdadeiros.

V. Exa. é um Deputado brilhante e tem feito defesas extremamente
justas, como a da não-cobrança da taxa de incêndio para as residências.
Eu e o Governador Aécio Neves comungamos com esse sentimento,
tanto que concordou em retirar a taxa. Tentarmos trazer para esta
Assembléia a tese de que a culpa dos problemas do Brasil é do Governo
Fernando Henrique não é certo.

V. Exa. faz um comentário sobre a questão da saúde, que parece um
sintoma: não se pode em momento algum elogiar o PSDB. O Deputado
Federal Rafael Guerra, do PSDB, Presidente da Frente Parlamentar da
Saúde, foi quem liderou todo o processo para que o Governo Federal não
camuflasse, não usasse de subterfúgios no orçamento federal para deixar
de cumprir a Emenda à Constituição n° 29, que garante o percentual
mínimo para a saúde. O PSDB assumiu essa luta com o PFL, mas parece
que V. Exa. tem dificuldade de reconhecer os méritos do PSDB. Coisa
que não me ocorre em relação ao PT: reconheço os méritos do PT.
Reconheço seus méritos ao ganhar a eleição no âmbito federal e também
a sua responsabilidade de colocar em prática tudo o que pregou, e não,
ficar, já na metade do Governo, culpando o Governo Femando Henrique
pelas mazelas que o País continuou vivendo.

Para que possamos continuar construindo o nosso debate aqui nesta
Casa, proponho a V. Exa. trabalharmos. Venho do Centro-Oeste mineiro
para representar, com muita honra, Divinópolis e várias cidades daquela
região, mas sou mineiro, quero o melhor para Minas, para o Brasil. V.
Exa., que veio do Triângulo, de Uberlândia, também quer o melhor para
Minas e para o Brasil. Vamos, então, conjugar as nossas falas naquilo de
positivo que o Governador Aécio Neves e o Governo Federal têm feito.
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Temos de ter liberdade para criticar aquilo de errado em que porventura o
Governador Aécio Neves e o Governo Federal tenham incorrido. O
passado, principalmente com números que não são fundamentados na
verdade, não será construtivo neste nosso debate. Muito obrigado pelo
aparte, Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Deputado Domingos Sávio, Deputado
brilhante - sei do respeito que o Governador Aécio Neves tem por V. Exa.,
um dos Deputados que mais representa e defende os interesses do
Estado de Minas Gerais -, só que, em relação a alguns pontos, às vezes
fica difícil para V. Exa. defender o Governo. Muitas vezes, prefere mudar
a linha do debate, criticando o posicionamento do Governo Federal.
Realmente, é urna estratégia inteligente, mas topo entrar nessa
discussão. Em algumas coisas tenho de fazer o mea-culpa, como na
questão das estradas, que é um problema que tem de ser resolvido. Só
que os recursos para investimentos nas estradas de Minas Gerais - foram
repassados R$11.000.000,00 da CIDE - são do Governo Federal. Isso
não aconteceu no Governo Fernando Henrique. Pelo contrário, o então
Governador Itamar Franco deixou o nosso Estado à míngua.

Quanto à inflação no final do Governo Fernando Henrique, como V.
Exa. admitiu, era de 3% e, no final de 2003, no Governo Lula, era de
0,3%, ou seja, dez vezes menor.

Já falei e vou repetir: a balança comercial, que, no Governo Fernando
Henrique, era de R$1 1.000.000.000,00, hoje está em
R$30.000.000.000,00, três vezes mais. Os juros, que ainda são altos, têm
de diminuir; no Governo Fernando Henrique, eram de mais de 30%, hoje
estão em praticamente a metade. Nos últimos 12 meses, o PIB cresceu
mais do que em qualquer período nos oito anos do Governo Fernando
Henrique. Desde 1994 a indústria não crescia tanto: de 4,7% para 6,7%.

Esses são dados oficiais, Deputado Domingos Sávio. Os recursos do
PRONAF, para a agricultura familiar, que, no Governo Fernando
Henrique, eram de R$2.200.000.000,00, passaram para
R$4.500.000.000,00 para a safra de 2003-2004. Para o ano que vem, são
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mais R$7.000.000.000,00, o que representa um aumento de 218%. No
agronegócio, foram liberados mais de R$27.000.000.000,00 para a safra
de 2003-2004. Para este ano, são mais de R$39.000.000.000,00. Essas
prioridades fizeram com que a agricultura fosse responsável pelo
aumento das exportações em mais de 24% em relação ao Governo de
Fernando Henrique Cardoso.

O senhor referiu-se à questão de máquinas e equipamentos. O Governo
reduziu o imposto para a compra de máquinas e equipamentos, a fim de
estimular o crescimento das indústrias e do comércio. O senhor
questionou a bolsa-escola. O Governo Lula acabou com os vários
programas existentes no Governo Fernando Henrique e centralizou-os
em um só, no Bolsa-Família, o maior programa de transferência de renda
do mundo, beneficiando mais de 4 milhões de famílias.

Parabenizo o Ministro Patrus Ananias, político sério, ético e
competente, um dos maiores parlamentares, uma das pessoas com mais
dignidade em todo o nosso País. Foi Prefeito da cidade de Belo Horizonte
e está fazendo um belíssimo trabalho. Lógico que fere os interesses de
grandes indústrias, de grandes empresas que queriam que o Governo
investisse o dinheiro do objetivo social na infra-estrutura. E o Governo
Lula tem compromisso com as pessoas, com o cidadão. O Programa
Bolsa-Família, maior programa de transferência de renda do mundo, já
atende mais de 4 milhões de famílias. No Governo Fernando Henrique,
ao contrário, existiam inúmeros programas, como o Bolsa-Escola, o Vale-
Gás, o Bolsa-Alimentação. Ninguém sabia onde estavam os beneficiários.
O Presidente Lula unificou os programas, tornando-os públicos. Os dados
estão na Internet, para qualquer um conferir e fiscalizar.

Se quisermos, podemos fazer uma avaliação do Governo Lula e do
Governo Fernando Henrique. Citarei um exemplo na área da educação. O
Governo Lula está mudando a educação: isentou os estudantes das
escolas públicas da inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM -; alfabetizou 3.200.000 brasileiros; aumentou em 30% o
atendimento educacional dos portadores de deficiência; atendeu
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37.500.000 alunos com o Programa de Merenda Escolar, maior programa
de alimentação escolar do mundo, dobrando o repasse de recursos por
aluno da pré-escola e atendendo, pela primeira vez, as crianças nas
creches, que não eram atendidas pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso. Vai criar o FUNDES, para o financiamento do ensino médio, e
garantir a merenda escolar para os alunos do ensino médio, o que o
Governador Aécio Neves, infelizmente, não implementou. Está
destinando 76 por aluno para o transporte escolar feito pelas Prefeituras e
pelos Estados, o que é pouco; tem de aumentar. O Governador Aécio
Neves cortou os recursos para o transporte escolar de várias Prefeituras
do Estado, do Norte de Minas, do Triângulo, do Sul e de várias outras
regiões; Lula reajustou os recursos do FUNDEF em 20,5%, o que
representou mais dinheiro para as Prefeituras cuidarem das crianças e do
ensino fundamental. Vai fazer a reforma universitária, garantindo vagas
para os mais pobres nas universidades públicas e particulares, com o
PROUNI, garantindo que os estudantes tenham acesso ao ensino
superior.

Proporemos a criação de uma frente parlamentar nesta Casa para
discutir a reforma universitária.

Enquanto isso, a educação em Minas Gerais está um caos. O
Governador Aécio Neves investiu apenas R$11.000.000,00 na UEMG e
três vezes mais em publicidade e propaganda.

Há 11 anos os professores estão sem reajuste. O Governo tentou
anular o concurso público da educação; demitiu os professores
contratados à custa da fusão de turmas e da colocação de professores
não habilitados; retirou o direito de gratificação dos professores, como o
abono sobre o segundo cargo; cortou 50% do atendimento médico dos
professores e 100% do atendimento odontológico; conduziu as eleições
das escolas estaduais a toque de caixa, prejudicando a democracia
escolar nas votações; atrasou em dois meses o pagamento de 80 mil
professores contratados; manteve a medida de que os alunos de 18 anos
pudessem se matricular no ensino médio regular; criou um fato político,
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anunciando que as crianças entrariam com 6 anos para a escola; não
aumentou os recursos para a educação dos municípios; atrasou a
liberação de R$2.300.000,00 para a merenda escolar, que já haviam sido
liberados pelo Governo Lula e repassados pelo FNDE. No início do ano
passado, mais de 70% das crianças ficaram sem a merenda escolar no
Estado.

O Governador, durante a campanha, prometeu que garantiria o primeiro
emprego e os cursos técnicos profissionalizantes, que haviam sido
extintos pelo ex-Governador e hoje Senador Eduardo Azeredo. Aplicou
apenas R$50.000,00 no Programa do Primeiro Emprego, mas sabem
quanto gastou com a publicidade do programa? Milhões e milhões.
Prestem muita atenção a isso: disponibilizou R$50.000,00 para a
contratação de jovens, o que beneficiará apenas 200 jovens, e milhões
para a publicidade do programa. Faz sentido uma coisa dessas?

Além disso, não destina recursos suficientes para a FAPEMIG, para a
UEMG e para a UNIMONTES. A Constituição do Estado estabelece a
aplicação de 1% na pesquisa e na extensão. Se o Estado quer se
desenvolver, tem de investir em pesquisa e projetos.

Para a UEMG, o Governador Aécio Neves liberou apenas
R$11.300.000,00, e, dos R$190.800.000,00 que deveriam ser repassados
para a FAPEMIG em 2004, repassou somente R$25.400.000,00, o que
equivale a 14,8%. Tudo isso configura desobediência à Constituição do
Estado.

O Governador havia prometido descentralizar a UEMG, provendo-a com
um "campus" avançado. Poderiam ser instalados "campi" em Monte
Carmelo, em Frutal e em outras cidades do Estado. Foi isso que
prometeu durante sua campanha, só que, infelizmente, ainda não teve
peito para cumprir suas promessas.

O Programa Saúde da Família, do Governo Federal, já atende a 65
milhões de pessoas, e as Prefeituras recebem, para isso, R$2,00 por
atendimento.

No setor da habitação, R$6.700.000.000,00 para atender a mais de 475
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mil famílias com os programas do Governo Federal.
Em relação à educação, vemos com tristeza que o piso salarial dos

professores da P à 4 a séries do ensino fundamental é de apenas
R$212,00, menor que o salário mínimo. Isso é algo lastimável num
Estado que quer se desenvolver e que é um dos mais importantes da
Federação.

O Deputado Domingos Sávio abordou a questão da reforma agrária, e
quero dizer que estava prevista, para 2004, a destinação de
R$i 1 .000.000,00 para o Instituto de Terras, órgão estadual responsável
pela infra-estrutura dos assentamentos. Só que o valor investido até o
momento é zero. E uma irresponsabilidade social.

Além disso, o Governador nega-se a criar o fundo estadual de
segurança pública, que é uma necessidade. E muito importante a
participação dos Deputados da base do Governo na aprovação do projeto
que prevê o aparelhamento das Polícias. Com a sanção do Governador a
esse projeto, a Polícia Militar e a Polícia Civil terão melhores condições
para exercer sua função.

Quanto ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, o
investimento também foi zero. Na área do meio ambiente, dos
R$i 0.000.000,00 previstos para o Programa de Revitalização do Rio São
Francisco, em 2004, o Governador repassou apenas R$25.000,00.

Em relação ao Minas sem Fome, estava previsto para este ano o
investimento de mais de R$1.000.000,00, mas até o momento nenhum
recurso foi repassado ao programa.

Entrando no mérito da discussão do Projeto de Lei n° 233/2003,
apresentaremos emenda no 2 0 turno para revogar a Taxa de Incêndio
para o comércio e para a indústria. Essa taxa realmente penalizará os
pequenos comerciantes, que, às vezes, trabalham numa pequena
salinha, lutando para sobreviver, e também as pequenas indústrias, que
chegam a pagar mais de R$11.800,00.

Conclamamos os Deputados para aprovarmos esse projeto tão
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importante, para que haja a revogação, em caráter definitivo, da taxa de
incêndio para o comércio e a indústria. Só vai depender de os Deputados
conscientizarem-se de que os microempresários estão passando por
muitas necessidades. Vamos acabar com essa taxa, que tanto onera o
contribuinte. O próprio Governador já reconheceu - e isso consta na sua
justificação - que não há mais necessidade de cobrar a taxa das
residências. Enviou a esta Casa emenda de mais de R$900.000.000,00 e
anunciou o déficit zero. Se ele próprio admite isso, para que penalizar
empresários e comerciantes? Sabem qual será o impacto no orçamento?
Apenas 0,13%. E o impacto relativo à emenda apresentada pelo
Governador, no valor de R$900.000.000,00, será de somente 0,33%. lssp
não é nada para o Governo e significa a sobrevivência de muitas
empresas. Talvez por causa dessa taxa, muitos empresários terão de
fechar as portas, aumentando o desemprego e os índices de violência no
Estado. Tenho certeza de que o Governador não quer isso.

Vamos, então, ter sensibilidade, pensar com o coração e respeitar a
população de Minas Gerais, que proporcionou expressiva vitória ao
Governador no pleito passado, elegendo-o já no 1° turno. A sociedade
espera que o Governador tenha boa-vontade e valorize as pequenas
empresas e as microempresas, que hoje já enfrentam muitas
dificuldades.

Estamos assistindo a uma guerra fiscal violenta por parte dos Estados
de Goiás e de São Paulo, que levam muitas empresas. Estas tiram notas
em Goiás, em São Paulo e se utilizam do nosso sistema de educação,
das nossas estradas e de todas as estruturas do Estado de Minas Gerais,
não contribuindo com impostos. Este é o momento de o Governador
Aécio Neves sinalizar e de esta Casa ter autonomia. Chamo o Poder
Legislativo para esta reflexão sobre a autonomia do Poder Legislativo em
relação ao Governo do Estado. Temos a autonomia para aprovar a
emenda revogando a Taxa de Incêndio para o comércio e a indústria.
Depende de cada um de nós, e espero que os Deputados tenham essa
sensibilidade.
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Termino dizendo que estou feliz por termos acabado com a Taxa de
Incêndio para as residências e com as taxas para chamar a polícia, para
o boletim de ocorrência e para o atestado de antecedentes criminais.
Desejo fechar este ano dando essa boa notícia à população de Minas
Gerais, aos comerciantes e às indústrias. Termino o ano com o
parlamento tendo essa autonomia e essa independência perante o
Governo do Estado ao acabar com a Taxa de Incêndio para o comércio e
a indústria. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, apenas registro que,

devido à absoluta falta de quórum, em um outro momento mais
apropriado - talvez hoje à tarde, pois já me inscrevi -, pretendo fazer
alguns reparos respeitosos às considerações tecidas pelo nobre
Deputado Weliton Prado. Reitero meu respeito por ele, mas acho que,
talvez no afã de extravasar o seu entusiasmo com o Presidente Lula e de
manifestar as suas convicções, em alguns momentos, não tem sido
absolutamente justo nas considerações que faz com relação ao
Governador Aécio Neves e até mesmo ao nosso partido, o PSDB. Temos
uma história de trabalho em busca da construção de uma
socialdemocracia, haja vista o fato de hoje o PT seguir, aliás muitas
vezes, o caminho da socialdemocracia. Do ponto de vista ideológico,
comungamos em várias ações. Na hora de colocar em prática
determinadas questões, temos uma afinidade no campo da
socialdemocracia. Entendo que isso, então, poderá ocorrer em um outro
momento. Pela absoluta ausência de quórum, solicito a V. Exa. que, nos
termos regimentais, encerre de plano esta reunião. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 76 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2* SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 16/12/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1* Parte: Ata - 2a Parte (Ordem

do Dia): P Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.336/2003; aprovação; verificação de
votação: inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião; renovação da
votação do parecer; aprovação - Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nos 1.339, 1.340, 1.342 e 1.345/2003, 1.833, 1.931 e
1.981/2004; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do•
Deputado Ivair Nogueira; aprovação - 21 Fase: Palavras do Sr. Presidente
- Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Gilberto Abramo; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei
n° 1.893/2004; requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento;
votação do projeto, salvo emendas, subemendas e destaques;
aprovação; prejudicial idade das Emendas n os 65 e 72; votação das
emendas e subemendas com parecer pela aprovação; aprovação;
prejudicialidade das Emendas n os 5, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 54, 63, 68 e 76; votação das
emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques; rejeição; votação
do "caput" da Emenda n° 57; aprovação; votação do dispositivo da
Emenda n° 57 que prevê a inclusão de inciso referente a ação nos
Anexos 1 e II; aprovação; votação da Emenda n° 69; aprovação; votação
da Emenda n° 70; aprovação; declarações de voto - Votação, em l
turno, do Projeto de Lei n° 1.083/2003; votação do Substitutivo n° 4, salvo
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emendas; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos n os 1 a 3; votação
das Emendas n°5 7 a 38; rejeição; votação da Emenda n° 1; rejeição;
votação da Emenda n°2; rejeição; votação da Emenda n° 3; rejeição;
votação da Emenda n° 4; rejeição; votação da Emenda n° 5; rejeição;
votação da Emenda n° 6; rejeição - Questão de ordem; suspensão e
reabertura da reunião - Decisão da Presidência - Prosseguimento da
discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 233/2003; apresentação da
Emenda n° 2; encerramento da discussão; discursos dos Deputados
Weliton Prado e Domingos Sávio; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em 1° turno; questão de ordem; leitura
das Emendas n

o
s 1 e 2; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da

Emenda n° 2; rejeição; declarações de voto - Questão de ordem -
Prorrogação da reunião - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.253/2003; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Paulo
Piau, Chico Simões, Pinduca Ferreira, Chico Simões e João Leite;
questões de ordem; discursos. dos Deputados Paulo Piau, Rogério
Correia e Chico Simões - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes - Alberto Pinto Coelho
- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Daimo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Eimiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
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Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
Ata

- O Deputado Rogério Correia, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
18 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua 18 Fase, com a apreciação de
pareceres e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

1.336/2003, do Governador do Estado, que institui as carreiras dos
Grupos de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do Poder Executivo. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico, e, para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no
painel eletrônico que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
0 Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Não há quórum para
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votação, motivo por que a Presidência a torna sem efeito.
Questões de Ordem

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, se os Deputados da
base do Governo estivessem aqui, não haveria somente 18 votos no
painel. Todos os Deputados e funcionários são pais de família. Vamos
trabalhar sábado e domingo por causa de picuinha de Deputado?
Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, somente 18 Deputados
marcaram presença no painel, o que demonstra que não havia quórum
para votação, sequer para discussão. Poderia pedir para encerrar a
reunião, mas há matérias importantes a serem votadas. Porém, apesar
de haver discutido e entrado em acordo nesta tarde, alguns problemas
ocorreram, não da nossa parte. Não há acordo global sobre a pauta e
ainda há pontos a serem acertados. Como o Governo não conseguiu
fazer esse acordo na totalidade, como desejava, solicito a V. Exa. que
suspenda os trabalhos até que possamos chegar a um acordo. Do
contrário, dificilmente obteremos quórum.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4 0 do art. 249 do

Regimento Interno, vai suspender a reunião por 2 horas. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência

vai renovar a votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.336/2003. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e a votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
1.339/2003, do Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras
de educação superior do Estado de Minas Gerais no âmbito do Poder
Executivo Estadual, 1.340/2003, do Governador do Estado, que institui e

rs



2555

estrutura as carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,
Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e
Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, no âmbito dos
órgãos que compõem o Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia,
1.342/2003, do Governador do Estado, que institui as carreiras do Grupo
de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social, e 1.345/2003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP -, do Departamento
de Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, e do
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP,
1.833/2004, do Governador do Estado, que cria estabelecimentos
penitenciários na estrutura da Secretaria de Estado de Defesa Social,
com a denominação de Colônia Penal Irmãos Naves, no Município de
Araguari, 1.931/2004, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
transformação de cargos do Quadro Especial de Cargos de Provimento
em Comissão da Administração Direta do Poder Executivo, de que trata a
Lei Delegada n° 108, de 29/1/2003, e 1.981/2004, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores
policiais civis, militares, Bombeiros Militares, e aos ocupantes de cargos
de Agente de Segurança Penitenciário, bem como de adicional de
periculosidade aos ocupantes de cargos que menciona, e dá outras
providências (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ivair Nogueira,

solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n°
1.083/2003. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à V Fase, a

Presidência passa à 2 a Fase da 28 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
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Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

Projetos de Lei n°5 410, 605, 1.033 e 1.263/2003, 1.484, 1.509, 1.530,
1.573, 1.651, 1.686, 1.743, 1.814 e 1.863/2004, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite; as Propostas de Emenda à
Constituição n os 57/2003 e 80/2004, que receberam emendas na referida
reunião e foram devolvidas à Comissão Especial para parecer; e, ainda, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 78/2004 e os Projetos de Lei nos
625, 771, 1.324 e 1.328/2003 e 1.650/2004, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto

Abramo, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei n° 1.253/2003 seja apreciado em primeiro lugar, entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.893/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - para o período 2005-2007 e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n os 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26,
49, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 77, 78, 81 a 91 e as subemendas que
receberam o n° 1 às Emendas n

o
s 5, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 27, 28, 30,

31, 34, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 54, 63 e 76 e pela rejeição das Emendas
nos 1, 2, 3, 4,6,8,9, 12, 20, 21,29,36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,44,45,47,
48, 57, 61, 62, 66, 69, 71, 73, 74, 75, 79 e 80. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Rogério Correia, solicitando a votação destacada das
Emendas n os 69, 70 e dos seguintes dispositivos da Emenda n° 57:
"caput" e dispositivo que prevê a inclusão de inciso referente a ação nos
Anexos 1 e II. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com
o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto,
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salvo emendas, submendas e destaques. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Com a aprovação do projeto, ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 65 e 72.

Em votação, as emendas e subemendas que receberam parecer pela
aprovação. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com  a aprovação das
subemendas que receberam o n°1 às Emendas nos 5, 11, 13, 14, 18, 19,
22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 54, 63 e 76, ficam estas
emendas prejudicadas. Com a aprovação da Emenda n° 87 e das
Subemendas que receberam o n° 1 às Emendas 14 e 54, ficam, também,
prejudicadas as Emendas n

o
s 7, 32, 33 e 68. Em votação, as emendas

que receberam parecer pela rejeição, salvo destaques. As Deputadas e
os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, o "caput" da • Emenda n° 57. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.. Em votação, o dispositivo da Emenda n°
57 que prevê a inclusão de inciso referente a ação nos Anexos 1 e li. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 69. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 70. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei n°1.893/2004 com as Emendas n os 10, 15, 16, 17,
23, 24, 25, 26, 49, 52, 55, 56, 59, 60, 64, 67, 69, 70, 77, 78, 81 a g i, com
as Subemendas n°1 às Emendas n

o
s 5, 11, 13,14, 18,19, 22, 27, 28, 30,

31, 34, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 54, 63 e 76 e com os seguintes dispositivos
da Emenda n° 57: "caput" e dispositivo que trata da inclusão de inciso
referente a ação nos Anexos 1 e II. A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, farei uma breve declaração

de voto, só para dizer que essas emendas destacadas, que agora foram
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incorporadas ao Piano Plurianual, dizem respeito a ações importantes
referentes à fruticultura no Estado, em especial à bacia do rio São
Francisco, à implementação de um Arranjo Produtivo Local de Moda em
Belo Horizonte e de uma Articulação Logística Multimodal em Belo
Horizonte. As emendas foram discutidas e incorporadas por meio da
votação em destaque.

Ficamos muito felizes por terem sido 45 emendas, aproximadamente,
aprovadas neste Plenário, além de discutidas nas audiências públicas de
revisão. Foram acolhidas pela Comissão de Fiscalização, com um
acréscimo de R$4.500.000,00 no Plano Plurianual, sendo que
R$3.100.000,00 são para as áreas sociais.

Em nome da Presidência da Comissão de Participação Popular,
agràdeço a todos os Deputados e a todas as Deputadas, que, com essa
votação, expressam o respeito que o conjunto desta Casa tem pelas 237
entidades que apresentaram as sugestões que foram acolhidas por este
Plenário. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero deixar registrado nesta Casa e
para aqueles que nos assistem pela TV Assembléia a importância desse
projeto de revisão do PPAG. A participação popular tem sido uma marca
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, principalmente nas
comissões temáticas. Quero destacar, sobretudo, a Comissão de
Participação Popular. Participei da audiência pública que fez as
discussões com as entidades, principalmente no grupo da educação.
Naquela oportunidade, apresentamos proposta de emenda, juntamente
com outras Lideranças que lá estavam, para que fosse incluído o
compromisso no PPAG para o investimento na merenda escolar no
ensino médio. Um assessor do Governo do Estado, que se encontrava
presente, disse que há um compromisso do Governo para que essa
merenda seja oferecida no ensino médio. Hoje, temos merenda escolar
só, para o ensino fundamental.

E uma grande reivindicação dos alunos, da direção das escolas e dos
professores a merenda escolar. Esperamos que, com a aprovação desse
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projeto, possa ser implantada, o mais rápido possível, em Minas Gerais, a
merenda escolar no ensino médio. Já fui Diretora de escola e sei da
grande necessidade dos alunos e dos professores. Muitas vezes até os
professores não têm tempo de comer em outros lugares porque dão aula
em muitos lugares. Gostaria que no ano que vem esta Casa pudesse unir
esforços para que a merenda escolar seja implantada o mais rápido
possível, criando condições para que haja qualidade de ensino como
condição estrutural para as escolas estaduais de Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio - Quero apenas registrar o momento novo
e positivo que vive Minas Gerais, o trabalho da Assembléia Legislativa e a
ação do Governo por meio da liderança do Governador Aécio Neves. Não
aconteceu apenas o PPAG no ano passado. Neste ano fizemos a revisão
do PPAG, o que mostra um Governo com capacidade de planejar e
executar. Várias ações já foram implementadas dentro dos programas
estruturadores do Governo e outras serão implementadas. Participamos
das audiências públicas, tivemos oportunidade de contribuir com várias
sugestões, especialmente de estimular a participação da sociedade no
segmento da cultura, cuja participação começa a crescer. Tivemos várias
contribuições que foram acolhidas. Agora, está tramitando nesta Casa a
criação do Fundo Estadual de Cultura, que espero seja aprovado no início
do ano que vem para que possamos viver a execução do que estamos
planejando. E um momento extremamente positivo para Minas Gerais,
mostrando a participação da Assembléia Legislativa e da comunidade de
forma organizada. Não apenas votamos favoravelmente, mas
participamos com os demais Deputados desse tempo novo, bem
dinâmico, da vida legislativa em sintonia com o Governador Aécio Neves.
Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero ressaltar o papel da
Assembléia Legislativa na discussão do PPAG, especialmente na recém-
criada Comissão de Participação Popular, que teve, na pessoa do seu
Presidente, Deputado André Quintão, uma grata surpresa. Foi uma
comissão que funcionou muito bem e fez com que o debate democrático
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viesse para a Assembléia Legislativa, independentemente da vontade do
Governador Aécio Neves, que queria apenas travar um debate técnico
sobre as emendas. E obrigatório em qualquer Estado brasileiro a
discussão e a aprovação de planos plurianuais, a revisão dos planos. A
novidade é a obrigatoriedade da participação popular. Parabenizo a
Comissão de Participação Popular e o conjunto da Assembléia Legislativa
por ter levado a efeito os debates das audiências públicas. Quase todas
as emendas foram fruto desses debates. A Bancada do PT apresentou
mais algumas, que foram quase todas aprovadas e que expandiram o
debate democrático do PPAG.

Agora teremos de fiscalizar incisivamente a aplicação dos recursos.
Evidentemente, terá de haver coerência com o que foi aprovado aqui e o
orçamento de cada ano. Amanhã discutiremos o orçamento. Será
necessário mostrar que algumas emendas têm de ser aprovadas, senão
contradiremos o PPAG. Citarei, mais uma vez, o orçamento da saúde,
que me parece o mais absurdo. Ao votarmos o orçamento, ressalvaremos
as emendas do Bloco PT-PCdoB. O orçamento da saúde, enviado pelo
Governador Aécio Neves, não respeita o PPAG. A verba destinada ao
SUS não é a que consta no plano e como obrigatoriedade na Emenda
Constitucional n° 29.

Para o orçamento de 2005, aproximadamente R$770.000.000,00
estarão mascarados em verbas para saneamento da COPASA, que não
faz parte do que é deliberado pelo Conselho Nacional da Saúde. V. Exa.,
como militante da área de saúde, sabe que precisamos aprovar outras
questões para o SUS.

Ressalto o ensinamento da Assembléia Legislativa, que colocou, com
muita propriedade, a participação popular como essência do processo, e
não apenas como um método burocrático, tecnicista, de aprovação de
PPAG5, obrigatórios tanto na Constituição Federal quanto na Estadual.
Aliás, por diversas vezes, aprovamos PPAG5, mas com pequena
participação popular. Parabéns, Comissão de Participação Popular e
Assembléia Legislativa, pela aprovação do PPAG!
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos e acompanhamos
essa revisão, especialmente a realização do PPAG. O Governo Aécio
Neves dá exemplo com a apresentação dos 31 projetos estruturadores.

Como Secretário de Estado, tive a oportunidade de ter dois projetos
estruturados na Secretaria e de viajar por este Estado para discutir a
criação dos centros públicos de trabalho, realizando o que estava
previsto. Esse trabalho foi realizado em parceria com os municípios, as
entidades e as empresas. Não gastamos recursos públicos, porque
conseguimos otimizar o trabalho por meio de entendimento com os
diversos municípios.

Os projetos estruturadores avançam com a marca de modernidade, de
entendimento permanente com a sociedade civil e com os outros entes
da Federação, principalmente com os municípios e com o Governo
Federal.

Ficamos muito felizes por essa revisão, ao ver o tanto que foi feito em
tão pouco tempo de Governo. O Estado se encontrava numa situação
difícil. Além do projeto estruturador dos centros públicos já implantados
em quatro municípios e com uma meta para o próximo ano, há também
outros projetos, com o envolvimento de todas as áreas do Governo, que
os discutem pelo Estado, dando uma marca diferente a esse Governo.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em to turno, do Projetode Lei n°
1.083/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.727, de
30/12197, que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de
emolumentos devidos por serviços extrajudiciais e dá outras providências.
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto
com as Emendas n

o
s 1 a 6, que apresentou. A Comissão de

Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentou, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a 6, da Comissão de
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Defesa do Consumidor, e do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do
Substitutivo n° 4, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nos 7 a 38,
e do Substitutivo n° 3. Em votação, o Substitutivo n° 4, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 4,
foram prejudicados os Substitutivos n os 1 a 3. Em votação, as Emendas
nos 7 a 38. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 1.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 3. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 4. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° S. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 6. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1" turno, o
Projeto de Lei n° 1.083/2003 na forma do Substitutivo n° 4. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Solicito à Presidência a suspensão

da reunião pelo prazo de cinco minutos para entendimentos acerca da
votação da matéria.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, vai suspender a reunião
por dez minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a
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apreciação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Considerando que o Deputado Rogério Correia havia feito sua inscrição

para discutir o Projeto de Lei n° 233/2003 na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã, e que a discussão foi encerrada sem que seu
nome fosse chamado, a Presidência, no uso da atribuição que lhe confere
o inciso 1 do art. 83 do Regimento Interno, torna sem efeito o
encerramento da discussão do Projeto de Lei n° 233/2003 e determina
que o projeto volte a integrar a pauta desta reunião, em prosseguimento
da discussão.

Mesa da Assembléia, 16 de dezembro de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão em 20 turno, do Projeto

de Lei n° 233/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que estabelece
normas para a realização da transação de crédito tributário estadual. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta.
Continua em discussão o projeto.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 233/2003

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Fica revogada a taxa a que se refere o item 2.2 da Tabela B, a

que se refere o art. 115 da Lei n°6.763, de 1975, modificado pelo art. 1°
da Lei n° 14.938, de 29 de dezembro de 2003.

Parágrafo único - os efeitos da revogação prevista neste artigo
retroagem a 1° de janeiro de 2004.".

Sala das Reuniões, lede dezembro de 2004.
Weliton Prado e outros.
0 Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Weliton
Prado e outros, que recebeu o n°2, e que, nos termos do § 4 0 do art. 189
do Regimento Interno, será votada independentemente de parecer. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Deputados, hoje é uma
noite muito importante. Depois de muitos meses de discussão, debates e
embates nesta Casa, votaremos, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
233/2003, com a emenda que apresentamos hoje, revogando a Taxa de
Incêndio para o comércio e a indústria. Ontem, obtivemos uma grande
vitória: revogar a Taxa de Incêndio para as residências.

Em nossa avaliação, os projetos enviados pelo Governador a esta Casa
no dia 18/9/2004, foi um verdadeiro ataque ao povo mineiro, uma
verdadeira irresponsabilidade social, em um momento tão difícil por que
passa a nossa população. O Governador pretendia cobrar por chamar a
polícia, fazer boletim de ocorrência, aumentar o IPVA das motos, dos
carros, dos veículos utilitários. Questionamos o projeto do Governador, o
tarifaço que enviou a esta Casa. O Governador deu incentivo às
empresas distribuidoras de diesel, e Minas Gerais, no primeiro semestre
do ano passado, perdeu R$150.000.000,00 com quatro compromissos:
diminuir o preço do "diesel", criar novos postos de combustível, aumentar
o número de trabalhadores e aumentar a arrecadação. Nada disso foi
cumprido pelo Governo, que insiste na cobrança da Taxa de Incêndio
para os contribuintes.

Encaminho pela aprovação do Projeto de Lei n° 233/2003 com a
emenda que revoga a Taxa de Incêndio para as residências, e pela
aprovação da nossa emenda, que revoga essa taxa para o comércio e a
indústria.

O orçamento para o ano de 2005 está estimado em torno de
R$24.000.000.000,00.

O que a Taxa de Incêndio representa para o comércio e para a
indústria? Representa quase nada, muito pouco. Representa apenas
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0,13%, que são R$31.000.000,00. O Governador beneficiou as
distribuidoras de diesel em R$150.000.000,00. Então, por que o
Governador aprovará um projeto penalizando as pequenas empresas e
as microempresas? Minas Gerais tem 307.053 empresas ativas, de
acordo com dados de 2002, sendo que 250 mil são pequenas empresas e
microempresas, o que corresponde a 81,4% do total. As grandes
empresas representam apenas 19%. Por que não cobrar a taxa das
grandes empresas? Por que penalizar as pequenas empresas e as
microempresas, que são responsáveis por 60% dos empregos formais do
Estado?

Quero dizer a todos os Deputados desta Casa, com o maior respeito e
consideração, que não faço disputa interna, não tenho picuinha pessoal
com nenhum Deputado desta Casa, e todos são testemunhas disso
nesses dois anos. Nunca citei nenhum Deputado para prejudicá-lo ou
para fazer uma disputa pessoal ou ideológica, mas podem ter certeza de
que, votando o projeto hoje, se não passar a aprovação e a revogação da
Taxa de Incêndio para o comércio e para a indústria, não desistirei. Até o
final do meu mandato, irei às ruas e às escolas, distribuirei panfletos,
apresentarei projetos de iniciativa popular e lutarei para revogar essa
taxa. Podem ter certeza de que deixarei bem claro os nomes dos
Deputados que votaram a favor do povo e os que se opuseram à
população de Minas Gerais. Respeito cada Deputado. Nunca fiz disputa
individual e nem quero fazê-la, mas tenham certeza absoluta de que
comunicarei à população de Minas Gerais o resultado da votação do
projeto de lei referente à Taxa de Incêndio, se a taxa não for revogada.

Parabenizo todos os companheiros do Bloco PT-PCdoB, que foram
firmes na defesa do povo mineiro contra a Taxa de Incêndio. Encaminho
pela aprovação do Projeto de Lei n° 233 com a emenda que
apresentamos em parceria com o Bloco do PMDB para revogar a taxa
residencial. Se a Taxa de Incêndio para o comércio e para a indústria não
for aprovada, iremos até o fim. Não desistiremos.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
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Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, temos trabalhado nesta

Casa com um espírito democrático. A Oposição e a base do Governo
manifestam seus pensamentos, e com freqüência existem temas em que
a vontade da base do Governo e da Oposição se conjugam. Não tenho
nenhuma dúvida de que nossas vontades são absolutamente iguais em
relação a algumas matérias polêmicas que votamos nesta semana.

Há poucos dias, votamos um projeto em que o Governador propôs, e
esta Casa aprovou, o aumento dos servidores militares e civis.
Queríamos e queremos conceder um aumento a todos os servidores do
Estado, mas naquele momento não foi possível por várias razões, até de
natureza constitucional, emendarmos o projeto e autorizar um aumento
para todos os servidores de Minas Gerais, uma vez que não tínhamos
como indicar de onde viria o dinheiro para fazer isso, a partir de janeiro.
Portanto muitas vezes a vontade é a mesma, mas os caminhos têm de
ser diferentes, em razão da responsabilidade que cada um desempenha
nesta Casa: Não quero dizer que A seja mais responsável que B ou
menos responsável que C, mas cada um tem um papel nesta Casa.
Temos a missão de contribuir para que o Governo de Minas Gerais acerte
e conduza Minas para ser - e não tenho dúvida de que será - o melhor
Estado para se viver.

E, para ser um Estado em que todos possam viver com dignidade, é
preciso que haja legalidade, é necessário que seja um Estado de direito.
Não adianta aprovarmos algo só pela nossa vontade e esbarrarmos na
questão da legalidade. Não adianta tentarmos algo neste momento,
quando o Governador Aécio Neves já sinalizou positivamente. Vou votar
favoravelmente ao Projeto de Lei n° 233/2003 e à revogação da Taxa de
Incêndio nas residências, porque ele tem essa intenção. O Poder
Executivo é que tem condições de apresentar as propostas de natureza
orçamentária, fazer com que tramitem, aprová-las e sancioná-las, sem o
embaraço da inconstitucional idade. Da mesma forma, tenho certeza de
que todos nós que votaremos contra a emenda do Deputado Weliton
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Prado vamos fazê-lo com o mais puro sentimento de serviço à cidadania.
Aprovarmos algo inócuo, que acabará caindo na inconstitucionalidade, só
trará transtorno para aquele empresário ou comerciante que acreditar
nessa hipótese e deixar de pagar em determinado momento, para depois
ter de fazê-lo com correção, ser incluído na dívida ativa e sofrer os
constrangimentos de quem se vê na inadimplência. Ele estará
acreditando em algo que não está vindo a esta Casa como uma proposta
do Executivo que esteja abrindo mão dessa receita, que já é uma
realidade. Embora esteja sendo argüida sua constitucionalidade no
âmbito estadual, o Tribunal de Justiça negou acolhimento à proposta do
PT e de outras empresas e associações comerciais. Encaminhado a
Brasília, o Superior Tribunal de Justiça julgou anteontem que a matéria é
constitucional. Então, quem acreditou em toda aquela pregação de que
era inconstitucional e de que não deveria pagar já está pagando juros.
Logo, se votarmos alguma coisa inconstitucional, vamos lesar o interesse
do cidadão mineiro.

Não tenho dúvida: devemos, sim, rejeitar uma emenda que não está
fundamentada nos princípios constitucionais. Vamos continuar lutando
para que chegue o momento em que tenhamos o Corpo de Bombeiros
bem equipado, isso é algo de que não se pode esquecer. E fundamental
que a corporação tenha receitas apropriadas para atender ao povo
mineiro. Continuaremos lutando para que chegue o dia em que nenhuma
taxa adicional seja mais necessária. O Deputado Weliton Prado pode
estar certo de que não estará solitário nessa luta. Alcançaremos êxito em
algum momento, mas não por esse caminho. No meu entendimento, o
caminho proposto não é constitucional, não é adequado, não leva a uma
solução segura e, além do mais, compromete o Corpo de Bombeiros.

Fazemos, portanto, a defesa da rejeição da emenda. Votaremos pela
aprovação do projeto, que já contempla a isenção da Taxa de Incêndio
nas residências, o que mostra a sensibilidade do Governador Aécio
Neves ao apelo que fizemos, pois o povo mineiro não poderia pagar essa
taxa naquele momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

LÁ
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Gostaria que fosse feita a leitura das duas

emendas, com seus respectivos autores.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à leitura das Emendas n os 1 e 2.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê a Emenda n° 1,

que foi publicada na edição do dia 15/12/2004, e a Emenda n° 2,
publicada anteriormente.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei no 23312003 na
forma do vencido em l' turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de
Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Rogério Correia - Quero apenas registrar o voto favorável

do Bloco PT-PCdoB à emenda do Deputado Weliton Prado, contra a Taxa
de Incêndio do Governador Aécio Neves.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero ratificar as palavras
do Deputado Rogério Correia. Realmente, só o Bloco PT-PCdoB votou
contra a taxa de incêndio para os comerciantes e para as indústrias. Isso
mostra a sensibilidade do Bloco PT-PCdoB e reafirma o que disse ontem:
se não fosse ele, com certeza, a maioria das matérias nesta Casa não
seria aprovada, porque somos nós que garantimos quórum. A nossa
participação é muito importante.

Podem ter certeza absoluta de que não desistiremos agora, pois
lutamos muito. Muitas pessoas duvidavam que conseguiríamos impedir a
cobrança para chamar a polícia e fazer um simples boletim de ocorrência.
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Não desistimos, lutamos e conseguimos impedir a cobrança da taxa de
incêndio para as donas de casa, para as pessoas físicas. Lutarei até o
último dia do meu mandato contra essa taxa para o comércio e para as
indústrias, que é absurda, descabida. Duzentas e cinqüenta mil pequenas
empresas e micro empresas no Estado são responsáveis por 60% dos
empregos. E sabido que a maioria das empresas, em virtude da alta
carga tributária, fecha as portas no primeiro ano. Agora, o Governador
quer cobrar mais taxa das pequenas empresas e das microempresas.
Isso é muito injusto, é um ataque ao povo mineiro, é uma verdadeira
irresponsabilidade social. E a cara do Governo do Estado, que anuncia,
de forma demagógica, um déficit zero. Sabemos que isso é pura
enganação, que a dívida do Estado é enorme. Devemos uma fortuna de
precatórios, e o Governador é um grande artista, muito inteligente,
articulado, um grande marqueteiro. Gastou mais de R$30.000.000,00
com publicidade. Gastou mais com publicidade que com o social, que
com a UEMG. Não investiu 1% na pesquisa e na extensão. Essa é a face
do Governo do Estado. Não temos medo de vir aqui denunciar. Vamos
denunciar junto à população, vamos propor um projeto de iniciativa
popular, vamos percorrer todas as regiões do Estado, colocar uma banca
na Praça Sete para recolher assinaturas, vamos mobilizar a galera, os
estudantes, os empresários, as donas de casa e todas as associações
que estão comprometidas com a população, com a dignidade humana.
Hoje, a Assembléia não deu um bom exemplo, não deu exemplo de
autonomia e de independência do Poder Legislativo, ao votar um projeto
como esse.

Infelizmente, a Assembléia Legislativa mostrou seus fortes vínculos com
o poder do Governador do Estado, e não prevaleceu a autonomia deste
Poder. Não vamos desistir. Tivemos uma vitória parcial em relação às
residências, mas com relação à indústria e ao comércio, vamos continuar
nossa luta. O orçamento do Estado é de R$24.000.000.000,00. A Taxa de
Incêndio não representa nada para o Governo do Estado; é de 0,3%
apenas, mas representa muito para algumas indústrias que estão
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custando a pagar os impostos e a se manterem no mercado. Vamos
continuar esse debate na Casa. E bom saber que os únicos que votaram
contra foram os Deputados do PT e do PC do B, que têm compromisso
com a população de Minas Gerais. A nossa intenção ficou clara.

Concluo dizendo que tivemos uma vitória parcial com relação às
residências. Por que cobrar das empresas? Isso fere o princípio da
Constituição. Vamos continuar na luta para derrubar essa taxa descabida
que o Governador Aécio Neves insiste em cobrar. Muito obrigado.

O Deputado Pinduca Ferreira - Deputado, acho que você está querendo
aparecer. Se vocês do PT e do PC do B não estivessem aqui não haveria
quórum, e o projeto não teria sido votado. Agora, você vem com
demagogia. Se você quer ser Senador daqui a dez anos, não vai ser às
nossas custas. Sai fora, que é ruim para você. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, vou ser objetivo, mas, até
em respeito ao Deputado Weliton Prado, digo que essas senhoras e
senhores que estão aqui no Plenário são tão sérios quanto ele. Se a
Assembléia Legislativa deixou de cumprir o seu papel ou faltou com a sua
responsabilidade, só posso atribuir ao calor, ao entusiasmo de quem está
querendo passar para quem assiste à TV Assembléia a idéia de que quer
transformar Minas Gerais, e o resto do grupo não quer. Não é assim. Se
pudéssemos, todos nós iríamos isentar qualquer cidadão ou qualquer
empresa de impostos. Mas temos responsabilidade e votamos com ela e
com a nossa consciência. Não votamos contra a isenção de taxas para
comércio, votamos contra a sua emenda porque entendemos que ela não
cumpre os preceitos constitucionais e que não iria resolver nada, a não
ser o seu prazer em dizer que teve uma emenda aprovada, criando
expectativas em milhares de empresários de que eles iriam parar de
pagar uma taxa que o STF declarou constitucional.

Daqui a alguns dias, ela seria vetada ou a sua aprovação seria argüida
constitucionalmente. Em que teríamos contribuído?

Deputado Weliton Prado, saiba que o respeitamos muito, mas
merecemos respeito. Votamos com a nossa consciência. Não votamos
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contra a isenção de taxa, mas pela legalidade. Continuaremos lutando
para que Minas Gerais continue sendo o melhor Estado para se viver,
que funcione adequadamente e que tenhamos o mínimo de taxa e
impostos, apenas o suficiente para a governabilidade do Estado.
Obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero registrar a minha

ausência do Plenário durante a votação do Projeto de Lei n° 1.083, que
diz respeito aos cartórios.

Solicito uma retificação no pronunciamento do Deputado Domingos
Sávio. Infelizmente, às vezes, ele não tem conhecimento da matéria, isso
é compreensível. Registro que não houve decisão do STF. A decisão foi
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Levaremos a discussão ao PT e
podemos recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no
STF. Já há jurisprudência de decisões em outros Estados. Portanto,
solicito a retificação do pronunciamento do Deputado Domingos Sávio.
Como ele mesmo disse, muitas pessoas estão assistindo a esta reunião
em casa. Por isso, o que ele disse aqui pode levar as pessoas a pensar
que aquilo é verdade. Repito: não houve decisão do STF; podemos
recorrer ao STF. Questionamos a decisão do Desembargador Ronei
Oliveira, relator da proposição no Tribunal de Justiça, que, na nossa
avaliação, foi uma decisão meramente política.

O que é taxa? Já falei disso várias vezes. Se alguém vai ao Correio e
posta uma correspondência, paga pelo serviço; se vai ao cartório e
autentica um documento, também paga. A taxa é cobrada pelo serviço
prestado à população.

Repito: continuaremos na luta e recorreremos ao STJ contra a decisão
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento
Interno, prorroga esta reunião até as 2h15min.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.25312003, do Deputado
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Gilberto Abramo, que dispõe sobre o pagamento com cheque nos
estabelecimentos comerciais e dá outras providências. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, já é quase meia-noite.
Estamos todos cansados, mas acredito que nesta Casa não podemos
deixar passar despercebidas ações que interfiram diretamente na vida da
comunidade e de cada cidadão.

Registro que entidades de classe de todo o Estado, da nossa base
eleitoral e entidades da sociedade civil organizada, se manifestaram
contrariamente à aprovação do Projeto de Lei n° 1.253/2003. Essa
manifestação tem de ser levada em consideração. Tenho uma informação
da Associação Brasileira das Empresas de Informação e Garantia de
Cheques.

De 2.600 cheques devolvidos no País, apenas no mês de novembro
deste ano, 61% (1.600) referem-se a contas abertas há seis meses. Esse
é o maior problema.

Além disso, nosso País ainda não tem a lei de falência. Aumenta-se o
risco do País, aumenta-se a taxa de juros, e diminuem-se os
investimentos e a geração de empregos. Este ainda é o País da
impunidade e de justiça lenta. O ex-Presidente do Tribunal de Justiça
disse que os pequenos não chegam às esferas maiores dos tribunais do
País.

Compreendo a intenção do Deputado Gilberto Abramo, de proteger o
bom cliente. E lei federal, cheque não pode ser recusado. Porém, em
Minas Gerais vigora uma legislação de 2001, que trata a questão como
uma relação entre cliente e comerciante. Há, em vários estabelecimentos
comerciais, uma plaqueta com os dizeres "Não aceitamos cheques".
Trata-se de uma afronta à legislação federal, mas a relação acontece na
prática. Passando esse projeto, qualquer um abre uma conta, recebe um
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talão de cheques, e o mau cliente dará calote no comércio. Se isso
ocorrer, a mercadoria aumenta, e a pressão sobre a inflação também. Os
Bancos do nosso País, infelizmente, não garantem seu próprio cheque.

Neste parlamento, não podemos votar as chamadas leis ideais. As leis
devem adequar-se aos costumes e à moral do País. Sou contrário à
aprovação desse projeto para o bem do setor produtivo. Na verdade, o
ideal é o que o Deputado Gilberto Abramo busca, mas a realidade é muito
diferente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, colegas Deputadas e
Deputados, a proposta do Deputado Gilberto Abramo passou pela
Comissão de Fiscalização Financeira. Considero-a correta e devemos
votar a favor. Falo de maneira isenta, pois o Deputado Gilberto Abramo
não é do meu partido, e não tive nenhuma participação na elaboração
desse projeto. Mas é hora de refletir e cobrar responsabilidade de quem a
tem. Se um Banco fornece um talão de cheques a um cliente e se a conta
foi aberta há mais de dois ou três meses, parte-se do princípio de que o
Banco levantou a vida cadastral desse cliente, investigou se tem uma
vida limpa e se honra com seus compromissos. O Banco tem essa
obrigação e ganha bem por isso. No entanto, não lhe é cobrada essa
responsabilidade. E aquele que abriu uma conta recentemente é
considerado menos honesto do que o cliente antigo.

Deputado Paulo Piau, dou um exemplo pessoal. Quando houve aquela
briga com o Banco ltaú, retirei meu dinheiro desse Banco, em protesto.
Discutimos o assunto intensamente. Retirei minha conta devido à maneira
desrespeitosa como esse Banco vem agindo no Estado de Minas Gerais.
Depois, abri uma conta na Caixa Econômica Federal, mas meu cheque
não foi aceito quando fiz uma compra em um "shopping". Será que deixei
de ser mais ou menos honesto porque minha conta foi aberta há mais ou
menos tempo? Isso é um constrangimento.

Mesmo que, segundo levantamento feito pelo colega Paulo Piau, 60%
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correspondam a contas novas, não podemos permitir nada que cause
constrangimento a quem age corretamente ; Fui vítima desse
constrangimento, não adiantou. A conta está lá. E norma da casa. Para
mim, além de tudo, é inconstitucional. Então; vamos fechar o sistema,
fechar os Bancos.

Não vou me alongar, visto que não há nada de ideológico. Trata-se de
defender ou não, de responsabilizar ou não as instituições. Acredito que
quem tem de ter esse cuidado são as instituições bancárias. O Banco tem
de ter responsabilidade sobre o documento que põe na mão do cliente.
Não podemos permitir que o contribuinte ou correntista passem por
determinado constrangimento pelo fato de sua conta ser um pouco mais
nova. Agem como se o tempo tosse parâmetro para determinar se a
pessoa é ou não honesta. Diante disso, encaminho favoravelmente ao
projeto do colega Deputado Gilberto Abramo, por entender que ele é
importante. Não será baseados no tempo da conta que saberemos se a
pessoa é ou não honesta, se o cheque é ou não "quente". Parabenizo-o.
Terá o meu voto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Pinduca Ferreira.

O Deputado Pinduca Ferreira - Deputado Chico Simões, por acaso no
projeto consta que o Banco é responsável pelo talão de cheques que põe
na rua? Vamos supor que certa comadre tenha aberto uma lojinha ao
lado da Assembléia. Vai lá uma pessoa com um talão de cheques novo, e
ela lhe vende 20% do seu estoque, pois sabe que a situação lá fora está
ruim. Se o cheque voltar, o Banco garante? Se o Banco garantir isso,
estarei do seu lado. No projeto consta que o Banco é responsável pelo
talão de cheques que põe na rua? Está aí o problema. Responda-me se
no projeto está escrito que o Banco é responsável pelo talão de cheques
que põe na rua. V. Exa. disse que é preciso verificar a quem se fornece
talão. Está escrito isso aí? Então, terá ou não meu voto a favor. Estou
com o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art.
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164 do Regimento Interno.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o

Deputado Chico Simões.
O Deputado Chico Simões - Colega Deputado Pinduca, não me fiz

entender. Desculpe-me, pois pode ter havido erro de comunicação.
Certamente, se eu tivesse sido mais claro, V. Exa. teria entendido.

Repetirei o que disse. Não é justo legislarmos atribuindo a
responsabilidade a quem, a meu ver, não a tem. O que estou dizendo é
que seria muito mais justo se cobrássemos a responsabilidade do Banco.
Ao permitirmos que isso ocorra, estaremos condenando alguém sem lhe
dar o direito de defesa. Ou seja, a pessoa passa a ser caloteiro sem
sequer ter o direito de defesa. O ônus da prova cabe a quem acusa. Não
podemos permitir que essa situação continue. Dessa forma, toda pessoa
cuja conta tenha três meses será tachada de caloteiro. Esse tato é uma
agressão contra o cidadão. Por causa disso, votaremos a favor do
projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Encaminho favoravelmente ao projeto. Esta
semana passei por uma experiência dessas. Um filho meu foi a uma loja
de Belo Horizonte com a Carteira de Identidade e com um cheque, que foi
rejeitado. No Governo Federal passado, as instituições bancárias
receberam grande apoio. Hoje, o Governo Federal liberou
R$5.000.000.000,00 para Bancos, sendo R$1.000.000.000,00
disponibilizados imediatamente.

A Constituição está sendo ferida. As pessoas do País - não é meu caso
nem o de minha filha - não têm seus cheques aprovados como deveriam
ter de alguma forma. Os Bancos sempre recebem socorro do Governo.
As pessoas precisariam do apoio desses Bancos quanto a essas contas
abertas e a esses cheques.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente à aprovação dessa
matéria.
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Questões de Ordem
O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, verifico que no Plenário

não há 39 Deputados. Posso pedir verificação? Está tudo errado com
esse projeto. Quero que verifique se há os 39 Deputados, número
necessário para votação.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, desde 2003 esse projeto
tramita nesta Casa. Em nenhum momento o CDL se manifestou a
respeito dele. Por quê? Se defendem tanto os lojistas, por que, no início
da discussão desse projeto, não vieram defender a classe? Só vêm
agora. Desde o princípio pedi pesquisas ao CDL, mas em nenhum
momento elas me foram entregues, porque não as têm. Não existe uma
pesquisa. Os dados que o Deputado Paulo Piau tem em mãos, que eu
também tenho, fornecidos pela própria associação, como me entregaram
outros, feitos pela própria CDL, podem ser considerados pesquisa? Eles
mesmos caem em contradição. Segundo dados apresentados, temos:
cheques devolvidos de contas recentes: 35%; de contas antigas: 65%.
Então, a inadimplência não está nas contas recém-abertas, mas sim nas
antigas.

Se essa prática já é comum em nosso País, em que base podem se
fundamentar para dizer que a inadimplência está nesse período, se já
rejeitam os cheques "a priori"? Eles mesmos caem em contradição, Sr.
Presidente.

Não lançamos esse projeto com demagogia, porque não faço
demagogia nesta Casa, não é do meu feitio. Eu o fiz baseado em fatos
reais. O consumidor enfrenta constrangimento, como eu o enfrentei. No
início de meu mandato, fui comprar um tapete e não pude fazê-lo porque
a conta tinha menos de seis meses de abertura. E a dona de casa,
Deputada Lúcia Pacífico, que está com seu carrinho cheio de alimentos e
tem de passar pelo constrangimento de devolver tudo porque seu cheque
pertence a uma conta que tem menos de seis meses de abertura? Isso
não é levado em consideração? E demagogia?

Não sou contra o comerciante, tanto isso é verdade que, quando me
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pediram, ontem, para eu retirar o projeto de pauta, assim procedi. Além
disso, solicitei uma pesquisa, que não me foi entregue. Não posso ter
estes documentos aqui como pesquisa. E inadmissível que o CDL, que
traz aqui os cuidados que recomenda ao lojista, não inclua a
determinação para que o lojista recuse. Por que não coloca isso no
papel? Porque não quer assumir a responsabilidade de que ele está
contra a lei. Esta é a realidade. Está ferindo o princípio dos direitos do
consumidor. Por que não assume isso? Por que tira o corpo fora? E
quando o projeto vem a Casa, ele vem mostrar trabalho? Eu culpo
principalmente o Presidente do CDL de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, não faço questão do encerramento da reunião. O
prejudicado não sou eu, Pinduca, mas os seus eleitores, o povo simples
que o senhor tanto defende. A pesquisa mostra que quem honra seus
compromissos são as pessoas que emitem cheques no valor de R$40,00
a R$42,00, ou seja, o povo simples, que tem o maior prazer em honrar os
seus compromissos, porque tem moral para poder andar de cabeça
erguida. Sr. Presidente, peço o encerramento, de plano, desta reunião.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero apenas esclarecer que o
comerciante não está ilegal perante a lei, porque a Lei n° 14.126, de
2001, quando era Governador Itamar Franco, disciplinou a questão.
Dessa forma, a relação entre cliente e comerciante efetua-se baseada
nessa legislação. Portanto, Deputado Gilberto Abramo, hoje há uma
disciplina, não existe ilegalidade nesse caso. Pode haver, evidentemente,
algum comerciante que pratique esse ato, sendo acobertado por essa lei.

O Deputado Rogério Correia - A reunião já está terminando, Sr.
Presidente, mas acho uma incoerência do Deputado Paulo Piau, tão
preocupado com a questão dos cheques, não ter se preocupado com os
comerciantes em relação à Taxa de Incêndio. Evidentemente, eles serão
taxados.

O Deputado Paulo Piau - Solicito a palavra pelo ali. 164 do Regimento
Interno, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, pelo ali. 164 do Regimento Interno, o
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Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Queria dizer ao Deputado Rogério Correia que

estamos em uma situação de contraditórios. V. Exa. defende um ponto de
vista como Deputado da Oposição, e eu um ponto de vista como
Deputado da Situação. Queria que V. Exa. não me obrigasse a revelar à
comunidade as falsidades que aqui ocorrem. Não admito a acusação de
V. Exa., porque existe muita farsa neste parlamento, Deputado Rogério
Correia, até da Oposição. Não me venha julgar, porque isso tudo está
acordado, inclusive com V. Exa., Líder do Bloco PT-PCdoB.

Em relação à Taxa de Incêndio, não venha imputar a mim essa
responsabilidade. Estamos defendendo o cheque, que nada tem a ver
com a Taxa de Incêndio. Cheque é uma relação de comércio, e não
deveríamos entrar nessa relação, que envolve coisas muito maiores,
como relação de Bancos. Infelizmente, este País ainda não tem
autonomia para controlar os Bancos, pelo poder financeiro destes. Esse
trato é do Governo Federal, não do Governo do Estado.

Defendo conscientemente uma situação. Acho que estou correto.
Desculpe-me a infelicidade de V. Exa. de misturar cheque com Taxa de
Incêndio.

O Deputado Rogério Correia - Solicito a palavra pelo art. 164 do
Regimento Interno, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Quero apenas esclarecer que fiz uma
comparação em relação aos comerciantes. Aliás, acho estranho o CDL
não ter participado, junto com os comerciantes, de luta para não se ter a
Taxa de Incêndio, que, evidentemente, os atinge. E óbvio que V. Exa.
teve uma postura em relação aos comerciantes: votar a favor da Taxa de
Incêndio para os comerciantes e a indústria. E outra em relação aos
cheques: a proteção dos comerciantes. Apenas fiz a constatação de um
voto, que, no meu entender, não tem coerência.

0 Deputado Chico Simões - Solicito a palavra pelo art. 164 do
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Regimento Interno, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o

Deputado Chico Simões.
O Deputado Chico Simões - Falou-se que existe acordo. Quero deixar

claro, primeiramente, nobre companheiro e amigo Paulo Piau, que isso
não é base do Governo nem Oposição. Não sei se a base do Governo
votaria de acordo com o seu pensamento. Isso é questão de concepção
de sociedade, de vida, algo muito pessoal. Se acredito que exista
hipocrisia nisso aqui - pelo menos, foi o que entendi. Espero até que não
seja isso.

Como estamos falando para milhares de pessoas, por meio da TV
Assembléia, e isso será reprisado. V. Exa. compara cheque com Taxa de
Incêndio, dizendo que havia acordo. Esclareço que, se houve acordo com
a Oposição para manter a Taxa de Incêndio, esse acordo não passou por
mim. Ninguém da Oposição fez acordo para manter a Taxa de Incêndio
para pessoa jurídica ou para pessoa física, e muito menos pensou em
acordar sobre a agressão de não se permitir que alguém emita um
cheque porque sua conta foi aberta há seis meses. Em todos os acordos
de que participei feitos entre a Oposição e o Governo, deixei isso claro,
sem nenhum problema. Esta é a Casa da negociação, no bom sentido, e
não da negociata. E a Casa em que estamos construindo algo que atenda
ao conjunto ou, pelo menos, à maioria dos Deputados.

Falamos sobre cheque e Taxa de Incêndio, e não houve acordo por
parte da Oposição em nenhum dos dois assuntos. Somos radicalmente
contra a cobrança da Taxa de Incêndio. Não discuti isso com a bancada,
cheque não é uma coisa política ou ideológica, e tenho certeza de que a
maioria, senão todos os Deputados, são contra a não-recepção de
cheque de pessoa que tenha uma conta aberta há apenas seis meses.
Portanto, não há acordo sobre a Taxa de Incêndio e nem sobre a rejeição
desse projeto.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9, às 14 e às 20 horas, de sábado,
dia 18, às 9, às 14 e às 20 horas, e de domingo, dia 19, às 9, às 14 e às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 77a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 28 SESSÃO•
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 17/12/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise, Dilzon Meio e
George Hilton

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - 28 Parte (Ordem
do Dia): 28 Fase: suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 20tumo,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2003; requerimento do
Deputado Rogério Correia; deferimento; votação do Substitutivo n° 1,
salvo emendas, subemenda e destaque; chamada de votação nominal;
aprovação; votação do "caput" do art. 126 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias a que se refere o art. 3 0 do Substitutivo n° 1;
chamada de votação nominal; rejeição; votação das Emendas n

o
s 2 e 3 e

da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1; chamada de votação nominal;
aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Votação, em 2 0 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 8012004; requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação - Questão de ordem;
suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 20 turno, do Projeto de
Lei n° 1.253/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
83/2004; encerramento da discussão; chamada de votação nominal;
aprovação na forma do vencido em 1° turno; declarações de voto -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
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Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes
- Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- A Deputada Jô Moraes, 2aSecretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
21 Fase

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Nos termos do edital de
convocação, a Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2
Fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1 1 Fase.
Suspensão da Reunião

0 Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15
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minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião
o Projeto de Lei Complementar n° 38/2003, por não estarem preenchidos
os pressupostos regimentais para sua apreciação; e os Projetos de Lei
nos 233/2003 e 1.893/2004, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 57/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas e
outros, que modifica o art. 124 da Constituição Estadual, que dispõe
sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta
dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A
Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou ao vencido em 1° turno. Emendada em
Plenário, voltou a proposta à Comissão Especial, que opina pela
aprovação da Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1, que apresenta,
G pela aprovação das Emendas n

o
s 2 e 3. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Rogério Correia, solicitando a votação destacada do "caput" do
art. 126 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a que se
refere ao art. 3 0 do Substitutivo n° 1. A Presidência defere o requerimento
em conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c o art. 263, inciso 1, do
Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas,
subemenda e destaque. Com a palavra o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados para a votação nominal.

0 Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a chamada.).
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- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Biel Rocha - Antônio Carlos

Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever Lopes
- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Cecília Ferramenta
- Célio Moreira - Chico Simões - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria
Oiívia - Maria Tereza Lara - Marlos Femandes - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno, salvo
emendas, subemenda e destaque. Em votação, o "capuV' do art. 126 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a que se refere o art. 30

do Substitutivo n° 1. Com a palavra o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.).
- Respondem "não' as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Biel Rocha - Antônio Carlos

Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro
Nascimento - flêmoio Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes
- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Cecilia Ferramenta
- Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - irani
Barbosa - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria
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Olivia - Maria Tereza Lara - Manos Femandes - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas.

O Sr. Presidente (Deputado Diizon Meio) - Votaram "não" 48
Deputados. Não houve voto favorável. Está rejeitado o "caput" do art. 126
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a que se refere o art.
30 do Substitutivo n° 1. Em votação, as Emendas n

o
s 2 e 3 e a

Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. Com  a palavra o Sr. Secretário, para
proceder à chamada dos Deputados para a votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Biei Rocha - Antônio Carlos

Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes
- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Cecília Ferramenta
- Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô
Moraes - João Leite - Laudeiino Augusto - Lúcia Pacífico - Marcelo
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas nos 2 e 3 e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1. Com a aprovação da subemenda fica prejudicada a
Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 57/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao
vencido em 1° turno, exceto o "caput" do art. 126 do Ato das Dispôsições
Constitucionais Transitórias, a que se refere o art. 3 0 do Substitutivo n° 1,
e com as Emendas n os 2 e 3 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. A

rÃ
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Comissão de Redação.
Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°

80/2004, dos Deputados Leonardo Quintão, Luiz Humberto Carneiro e
outros, que altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado de
Minas Gerais. A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta.
Emendada em Plenário, voltou a proposta à Comissão Especial, que
opina pela aprovação da Emenda n° 1 na forma da Subemenda n° 1, que
apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada, solicitando o adiamento da discussão da referida proposta. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito a

suspensão da reunião para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação das matérias constantes na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, vai suspender a
reunião por 10 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.253/2003, do Deputado

Gilberto Abramo, que dispõe sobre o pagamento com cheque nos
estabelecimentos comerciais e dá outras providências. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.25312003 na forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
83/2004, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera o § 1° do
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art. 36 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta na forma do vencido em l 0 turno. Em discussão, a
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c o ad. 263, inciso : 1, do
Regimento interno. Em votação, a proposta. Com a palavra •o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados para a votação
nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)..
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputádos:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Biel Rocha - Antônio Carlos

Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor
Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Jô Moraes - João
Leite - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manos Femandes - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Votaram "sim" 50
Deputados. Não houve voto contrário. Está aprovada a proposta. Fica,
portanto, aprovada, em 20 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n°
83/2004 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidentes, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, público que nos vê pela TV Assembléia, cumprimento
nossos valorosos companheiros da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais, presentes nas galerias, pela árdua luta e pelo trabalho realizado
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pelas categorias de Carcereiro, Escrivão, Perito, Médico Legista,
Delegados, Detetives, ou seja, todos os que compõem a grande Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais.

Cumprimento todos os Deputados desta Casa, especialmente os
companheiros Chico Simões e Ermano Batista, que deram grande
contribuição como Presidente e relator da Comissão Especial que deu
parecer favorável à Proposta de Emenda à Constituição n° 8312004.

Ressaltamos que, apesar de ter tido a iniciativa de ser o primeiro
signatário da Proposta de Emenda à Constituição n° 83, não seria
possível aprovar essa matéria sem o apoio dos nobres companheiros, da
Oposição ou da base do Governo. Nobres colegas parlamentares,
tenham certeza de que o que acabamos de aprovar neste momento é um
grande presente que a Assembléia entregou aos policiais civis às
vésperas do Natal. Agradeço especialmente a todos os Deputados que
estiveram hoje no Plenário e tornaram realidade a aprovação dessa
emenda.

Não poderia deixar de agradecer aos Deputados Alberto Pinto Coelho,
Líder do Governo nesta Casa, e Antônio Carlos Andrada, Líder do bloco,
a gentileza de, junto ao Governador Aécio Neves, buscar apoio para a
votação favorável a esta emenda à Constituição.

Os policiais civis recebem desta Casa uma expressão de justiça. Os
integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar já podem
aposentar-se aos 30 anos de serviço. Portanto, nesta manhã fazemos
justiça aos policiais civis, contemplando-os, por meio da Emenda à
Constituição n° 83, com o direito ou a opção de aposentadoria aos 30
anos de serviço.

Agradeço ao nobre Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres,
que, juntamente com o Líder do Governo, possibilitou que a matéria
viesse à pauta e fosse votada.

Fica aqui o nosso agradecimento ao Governador Aécio Neves, que,
mais uma vez, com sua sensibilidade, atendeu não ao pedido deste
Deputado, mas ao clamor dos policiais de Minas Gerais. Parabéns aos
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Deputados desta Casa, parabéns ao Presidente Mauri Torres, parabéns
ao Deputado Alberto Pinto Coelho e parabéns ao Governador Aécio
Neves que, mais uma vez, acertou orientando sua base a votar
favoravelmente.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade para parabenizar toda a Polícia Civil por esta grande
conquista. Todos os Deputados e a sociedade reconheceram o valor da
Polícia Civil. E o Governador Aécio Neves deu oportunidade para que
toda a sua base votasse favoravelmente a essa emenda, juntamente com
a Oposição. Parabéns à nossa querida Polícia Civil. Obrigado, Sr.
Presidente. Parabéns, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para me lembrar de que quando me encontro com policiais civis ou
militares, quando vou a uma delegacia e constato a decepção existente
no que se refere à situação vigente, digo-lhes que eu sempre voto a favor
do funcionário e, dessa forma, a favor do povo. A Polícia Civil merece o
nosso apoio porque enfrenta a morte todos os dias, e muitos policiais
nem sabem se chegarão a gozar da aposentadoria. Digo aos policiais
civis que aqui nesta Casa há muitos que reconhecem o seu valoroso
trabalho. Por isso, hoje votei com muita satisfação.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
nossos colegas da Polícia Civil, telespectadores da TV Assembléia, em
nome do Bloco PT-PcdoB, digo-lhes que a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, com a aprovação dessa emenda, demonstrou grande grau
de responsabilidade para com a segurança pública do nosso Estado. Os
integrantes da Polícia Civil estavam sendo tratados de forma diferenciada
dos outros policiais, até em comparação com outros Estados, justamente
num momento em que todos nos preocupamos com a segurança,
reconhecendo a necessidade da integração entre as polícias.

Então, se se trata de integração entre as polícias, não poderia haver
desigualdade.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, usando de prerrõgativa
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própria do Poder Legislativo, fez uma emenda à Constituição do Estado,
a qual será promulgada pelo Presidente desta Casa. Essa é uma ação
exclusiva do Poder Legislativo. Com isso, evitamos que o Governo do
Estado passe pelo constrangimento de ver muitos policiais civis se
aposentar por meio de liminares. Isso não é bom para ninguém.

Votei favoravelmente a essa proposição, porque conheço muito bem a
atividade do policial civil. Sou funcionário da Secretaria de Segurança
Pública, sou médico-legista. Com certeza a ação do policial militar não é
diferente da ação do policial civil. Todos têm a mesma responsabilidade,
correm o mesmo risco e sofrem os mesmos estresses. Essa foi uma das
ações mais positivas da Assembléia Legislativa neste ano. Fizemos
justiça ao aprovar essa proposição, que vai contribuir para uma
aproximação entre as polícias e evitar que o Governo do Estado passe
pelo constrangimento de ver o policial entrar na justiça para ter a garantia
do seu direito de se aposentar com 30 anos de serviço.

Quero parabenizar esta Casa por essa ação correta, séria e justa e
revelar o meu prazer de ter sido o Presidente da Comissão em que a
avaliamos, juntamente com os nossos colegas Deputados Ermano
Batista, Gustavo Valadares, Gil Pereira e Sidinho do Ferrotaco. Um
abraço a todos, especialmente aos nossos colegas e companheiros da
Polícia Civil.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, nobres pares, hoje é um
dia que pode ser classificado como o da redenção, porque o poder
público se redimiu de um erro cometido ao longo de muitos anos. Temos
duas classes de policiais, mas uma era tratada de forma diferente da
outra. Não quero dizer que havia privilégios para uma classe, mas que
havia injustiças com a outra, que tem as mesmas obrigações, corre os
mesmos riscos. Por isso, é com prazer que participo dessa
transformação, dessa metamorfose ocorrida no arcabouço jurídico que
premia a Polícia Civil com um direito com que há muito deveria ser
premiada. Elogio o comportamento desta Casa, do Chefe do Poder
Executivo, Governador Aécio Neves, que sempre deu sinal verde para
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que trabalhássemos a correção desses fatos. Neste momento, elogio
também o comportamento da Polícia Civil do Estado. Esta Casa tem sido
uma instituição paradoxal, altar para súplicas e pelourinho para
sacrifícios. Quando querem pedir, vêm aqui, mas quando querem colocar
alguém na mesa do holocausto, escolhem o Deputado. Quando é
atendido, ninguém se dispõe a vir a esta Casa para agradecer. E a
Polícia Civil, num gesto de grandeza e de humildade, vem aqui, por meio
de seus representantes, agradecer o trabalho desta Casa em seu
benefício, a seu favor, e muito mais: na correção da injustiça de que
estava sendo acometida. Obrigado a vocês da Polícia Civil, obrigado a
esta Casa, obrigado, Governador Aécio Neves.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queridos
servidores da Polícia Civil, não apenas eu, mas todos nós, do Bloco do
PSDB, como o grande companheiro Ermano Batista, que acaba de se
pronunciar, sob a liderança do Deputado Toninho Andrada, todos do
PSDB votamos com muita alegria favoravelmente à Proposta de Emenda
à Constituição n° 83. Fui um dos primeiros a assiná-la, com nosso querido
companheiro Deputado Sargento Rodrigues, a quem cumprimento. Como
disse o Deputado Ermano Batista, está-se fazendo justiça, para que os
servidores da Polícia Civil se aposentem em condições de igualdade com
a Polícia Militar; nada mais do que isso. Que estejamos atentos, porque
teremos outras lutas no próximo ano.

Ainda há algumas questões que precisam ser niveladas, uma v& que o
Governador Aécio Neves, com muita sabedoria, está promovendo a
integração, que também tem de assegurar direitos iguais e possibilidades
iguais; e a Polícia Civil bem o merece. Digo sempre que a Polícia Militar é
a melhor polícia do Brasil. Da mesma forma sempre afirmo, em
Divinópolis, onde vivo, onde atuo, e em toda cidade onde vou,. que a
Polícia Civil de Minas Gerais é a melhor Polícia Civil do Brasil. E uma
polícia íntegra, que realmente combate o crime e naturalmente merece
ser tratada com o respeito com que a estamos tratando nesta manhã.
Parabéns às lideranças, a todos os policiais civis, àqueles que juntamente
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conosco acompanharam nosso querido Deputado Sargento Rodrigues
nessa proposta de emenda à Constituição. Parabéns especial ao
Governador Aécio Neves. E importante que se faça justiça. Não há que
se fazer nenhum rodeio com relação a isso. Ao sinalizar positivamente
para toda a base do Governo, o Governador eliminou qualquer
constrangimento. E aquilo que vinha sendo objeto de luta há muitos anos
se transforma em realidade. E um momento de júbilo para todos nós.
Congratulo-me com a Polícia Civil. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Ilustre Presidente, senhoras
Deputadas e senhores Deputados, ilustres policiais civis que nos honram
com sua presença, inicio minha declaração de voto enaltecendo os que
tiveram a feliz iniciativa de fazer essa correção imprescindível, de fazer
justiça em relação à categoria dos policiais civis. Por outro lado, gostaria
de consignar a importância do parlamento como um todo, sem distinguir
Situação e Oposição. Todos abraçaram essa causa; todos se
empenharam; e o resultado está aí.

Não poderia deixar de citar também o Governador Aécio Neves, que,
com grande satisfação, vislumbrou a oportunidade dessa conquista para
a categoria dos policiais civis e orientou a base do Governo para que
apoiasse a iniciativa da emenda à Constituição. Mais do que isso,
orientou-nos para que toda a base votasse a favor da matéria, conforme
aconteceu nos dois turnos em Plenário. Gostaria de fazer uma revelação,
principalmente para meus pares que têm estreita afinidade com a
categoria, como é o caso dos Deputados Sargento Rodrigues, Adalclever
Lopes e do ilustre companheiro Chico Simões, parte da categoria. Eu e o
Deputado João Leite temos uma relação muito íntima com a categoria
dos policiais civis, porque nossos pais pertenceram à antiga, e de
saudosa lembrança, Guarda Civil.

No início de minha carreira, em meu primeiro emprego como funcionário
público, tive a honra de pertencer à Polícia Civil, exercendo a atividade de
perito criminal. Por isso, toca-nos muito fundo essa conquista de vocês.
Parabéns a todos.
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Vale dizer que o plano de carreira dos servidores públicos já é
realidade. O Governador Aécio Neves caminha para obter conquistas
importantes para o nosso Estado e, repito, sempre centrado na
valorização do funcionário público.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados e policiais civis, também eu não poderia deixar de
homenagear esses bravos funcionários, que vinham, de certa maneira,
sendo discriminados. A discriminação e a injustiça tiram a auto-estima de
qualquer pessoa. A insatisfação dos senhores era, portanto, natural.

Essa PEC originou-se do trabalho conjunto do SINDIPOL 'e de
Deputados, liderados pelo Sargento Rodrigues, e teve o apoio de todos
os parlamentares que estavam presentes no momento da votação. Não
houve nem um voto contra. A Assembléia Legislativa existe para fazer
justiça, e foi o que se fez agora: a Polícia Civil conquistou um direito que
lhe estava sendo subtraído.

Estamos felizes com a aprovação da PEC. Parabéns aos senhores,
que, apesar dos dissabores de tantos anos, vêm cumprindo com
determinação a difícil tarefa que lhes é confiada.

A Polícia Militar faz um trabalho ostensivo, atuando no momento da
ocorrência. Já à Polícia Civil cabe o trabalho exaustivo e demorádo de
pesquisa e de observação. Cabe-lhe perseguir o objeto e o objetivo;

A investigação é uma tarefa difícil. E os senhores, como disse o
Deputado Domingos Sávio, têm nos dado o orgulho de ser a melhor
polícia civil do País.

Não aceito, em nenhuma hipótese, a afirmativa de que há uma banda
podre na Polícia Civil.

Sempre digo que banda representa a metade. Pode até haver um ou
outro que tome atitudes indesejadas, mas, em geral, a Polícia Civil
cumpre seu papel e faz o melhor para que o cidadão mineiro viva em
segurança.

Os Deputados e a Assembléia Legislativa estão tranqüilos, porque
fizeram justiça a uma categoria que estava sendo discriminada. Por isso,
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saímos daqui tão ou mais satisfeitos que os senhores
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, saúdo os ilustres

servidores da Polícia Civil que aqui se encontram nessas últimas horas
do ano legislativo.

Este é um momento de muita alegria para nós. Os senhores acabaram
de assistir a um dos atos mais solenes que o Parlamento realiza em sua
plenitude regimental, constitucional e democrática.

Muitas vezes, os Deputados ficam tolhidos para propor ações, devido à
possibilidade de ocorrer vício de iniciativa.

O que acabamos de assistir, Sr. Presidente, sem dúvida foi um ato de
reconhecimento. Conhecemos a nossa Polícia Civil, que, com certeza, é
a melhor do País, sim, pela sua condição, pela sua respeitabilidade e pela
maneira com que vem trabalhando pela segurança do nosso povo.

Posso dizer aos senhores que tenho muito orgulho da Polícia Civil.
Como advogado militante nas delegacias, construí, juntamente com meu
pai e com meu tio, no nosso escritório de advocacia em Ouro Fino, um
pacto solene de trabalho e de respeito a todos os policiais,
particularmente na região Sul mineira.

Quero, neste momento, abraçá-los de maneira muito vigorosa, pois,
tendo atuado de modo mais direto na área criminal, conheço o trabalho
que vocês desempenham e que sempre desempenharão, razão pela qual
têm conseguido o respeito do povo de Minas Gerais e do Brasil.

Quero me unir a todos os que declararam seu voto, ao Deputado
Sargento Rodrigues, aos membros da Comissão, ao Líder do Governo,
ao Líder do bloco, enfim, a todos os que ajudaram a construir essa
emenda à Constituição, que será promulgada por esta Casa, enxertando
no texto constitucional o direito que vocês almejam há muito tempo.

Este é um momento feliz e muito importante para Minas, porque
estamos corrigindo um erro que somente poderia ser sanado por um
mecanismo legal: a proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
aprovada em unanimidade.

Quero render minhas homenagens ao Deputado Sargento Rodrigues,
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pela iniciativa, aos membros da Comissão e a todos os parlamentares. E
digo a todos vocês que o Governador Aécio Neves tem um compromisso
maior. Estamos debatendo o plano de carreira e, com certeza, no ano
que vem, como já sinalizou o próprio Líder do Governo, Deputado Alberto
Pinto Coelho, teremos bons ventos. Os senhores são merecedores do
nosso respeito e das nossas homenagens. Feliz Natal para todos!!:Muito
obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Em nome da Bancada do PL, queria
declarar meu voto e dizer que votei com muita satisfação, porque esse
gesto valoriza a nossa Polícia Civil. Aproveito para destacar, Sr.
Presidente, o trabalho da nova diretoria do SINDIPOL. Parabenizo o
Toninho, o Dr. Kalil e o Valente pelo diálogo e pela persistência. Com
diálogo, tudo é possível. Essa nova diretoria do SINDIPOL tem procurado
dialogar sempre. Quando há diálogo e boa-vontade, os resultados
aparecem.

A Polícia Civil, como já foi mencionado pelos nossos pares, estava
ficando para trás em relação às outras corporações. Com certeza, o, plano
de carreira será votado na Casa no próximo ano também por
unanimidade. Parabenizo o trabalho do Toninho e, na sua pessoa, saúdo
todos os membros do sindicato. Tudo isso prova que, com diálogo e
compromisso, as coisas acontecem.

A Assembléia não poderia se curvar diante dessa situação.
Parabenizo também o Deputado Sargento Rodrigues; o Prefeito eleito,

Deputado Chico Simões, médico legista; e todos que contribuíram para
essa construção. Hoje, no final do ano, podemos dizer que isso é um
presente para a polícia, é de direito. Há muito isso já deveria ter ocorrido.
Registro, com muita satisfação, o meu voto. A Polícia Civil sabe que
sempre fui seu parceiro. Quanto ao que disse o Deputado Doutor Viana,
vemos algumas situações com a banda podre da polícia, e isso ocorre em
todas as classes. Sabemos que, de vez em quando, há alguém que pisa
na bola, se suja e faz com que isso respingue em todos. A Polícia Civil, a
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, realmente, são dos melhores do
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Brasil e constituem exemplo, haja vista a presteza nas investigações, de
imediato. Minas Gerais está de parabéns. Como já disse, parabenizo toda
a Polícia Civil, na pessoa do Toninho. Podem contar sempre com este
parlamentar e com a Assembléia Legislativa para o resgate e a
valorização da Polícia Civil. Parabéns. Feliz ano novo, e um 2005 com
grandes realizações e vitórias para a Polícia Civil. Obrigado.

A Deputada Lúcia Pacífico - Também eu não podia deixar de
parabenizar a Polícia Civil, que tem um importante papel na vida do
cidadãos e dos munícipes de todo o Estado. O que ocorreu foi uma
questão de justiça. Há muito essa isonomia deveria existir, e, dessa
forma, quase por unanimidade, aprovamos o projeto. Parabenizo o
Deputado Sargento Rodrigues. As donas de casa e os cidadãos belo-
horizontinos batem palmas para vocês, e isso não é um presente, mas
um direito conquistado. Parabéns.

O Deputado George Hilton - Parafraseando a fala do Nosso Senhor
Jesus: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque
serão saciados.". O que se viu hoje não foi um favor que esta Casa fez a
essa categoria, que tanto nos honra e cuida com muito apreço da
segurança do nosso povo, nem muito menos um presente de final de ano
ou de Natal, mas o pleno exercício da justiça. Tenham a certeza de que
nós, Deputados, saberemos sempre reconhecer o valor de cada um de
vocês no desempenho de tão importantes funções para garantir a
segurança e o bem-estar do Estado. A justiça foi feita, e esta Presidência
entende que este momento deve constar nos anais da Assembléia
Legislativa e da história, mostrando que, mais uma vez, foram saciados
aqueles que têm fome e sede de justiça. Parabéns e que Deus abençoe
toda a Corporação da • Polícia Civil, que tanto nos .honra no Estado de
Minas Gerais.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado George Hilton) - A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
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reuniões extraordinárias de logo mais, às 14 e às 20horas, de sábado, dia
18, às 9, às 14 e às 20 horas, e de domingo, dia 19, às 9, às 14 eàs 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 a LEGISLATURA, EM 15/12/2004
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues
(substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança
do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 38/2003, no 2 0 turno, deixa de ser apreciado em virtude
de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Domingos
Sávio. Os Projetos de Lei n os 1.814 e 1.686/2004 são retirados da pauta
por determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniões extraordinárias, dia 16/12/2004, às 10 horas e às
15h30min, para apreciar a matéria constante na pauta, bem como o
Projeto de Lei Complementar n° 38/2003, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Maria Tereza Lara - Dalmo

Ribeiro Silva.

ri
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ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 16/12/2004
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Maria Tereza Lara
(substituindo este à Deputada Jô Moraes, por indicação da Liderança do
PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, é aprovado
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita a inversão
da pauta de modo que os Projetos de Lei Complementar n° 38 e
1.083/2003 sejam apreciados em último lugar. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2°
turno, dos Projetos de Lei n os 1.686/2003 na forma do vencido no 1°
turno, com as Emendas nos 1 a 11 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 1.814/2003 com as Emendas n os 1 e 2. O parecer sobre o Projeto
de Lei Complementar n° 52/2003 deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Domingos Sávio.
Em seguida, o Presidente prorroga e suspende os trabalhos da reunião
até que se possam fazer ajustes nos pareceres. As 21h22min, são
reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Domingos Sávio,
Paulo Piau, Fábio Avelar e Jô Moraes. Estão presentes também os
Deputados Rogério Correia e Antônio Carlos Andrada. Tendo em vista o
fim do prazo regimental, o Presidente, convoca reunião extraordinária
para hoje, às 21h25min, com a finalidade de se apreciar o Projeto de Lei
Complementar n° 38/2003 e o Projeto de Lei n° 1.083/2003, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau - Fábio Avelar - Jô Moraes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.33812003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .338/2003, de autoria do Governador do Estado,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do
Poder Executivo, foi aprovado no 20 turno, com as Emendas n os 1 a 4 e
com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 5 ao vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.338/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do

Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do
Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo:

- Analista de Seguridade Social;
II - Técnico de Seguridade Social;
III - Auxiliar de Seguridade Social;
IV - Analista de Gestão de Seguridade Social;
V— Assistente Técnico de Seguridade Social;
VI - Auxiliar Geral de Seguridade Social.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.

kA
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Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua

área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal das seguintes entidades do Poder Executivo:

- no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG -, cargos das carreiras de Analista de Seguridade
Social, Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social;

II - no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de
Minas Gerais - IPSM -, cargos das carreiras de Analista de Gestão de
Seguridade Social, Assistente Técnico de Seguridade Social e Auxiliar
Geral de Seguridade Social.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo II.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras

rÁ



instituídas por esta lei serão definidas em regulamento, ouvido o
Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI - no caso das carreiras cujos
cargos são lotados no Quadro de Pessoal do IPSEMG.

Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal das entidades a que se refere o art. 3 0 será definida
em decreto e fica condicionada à anuência das entidades envolvidas e à
aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
-, observado o interesse da Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente
serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "capuf'
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Ad. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira do Grupo de Atividades de Seguridade Social terão
carga horária semanal de trabalho de:

- trinta ou quarenta horas, conforme determinar o edital do concurso
público, para os cargos das carreiras de Técnico de Seguridade Social e
de Assistente Técnico de Seguridade Social;

II - vinte, trinta ou quarenta horas, conforme determinar o edital do
concurso público, para os cargos das carreiras de Analista de Seguridade
Social e de Analista de Gestão de Seguridade Social.

Capítulo II

rs
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Das Carreiras
Seção 1

Do Ingresso
Art. 90 - o ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende

de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Art. 10— O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Analista de Seguridade Social e de Analista de Gestão de
Seguridade Social;

II - nível intermediário e, se for o caso, habilitação legal específica,
conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de Técnico de
Seguridade Social e de Assistente Técnico de Seguridade Social.

§ 1° - O CODEI definirá em ato normativo as especializações das
carreiras pertencentes ao Quadro de Pessoal do IPSEMG.

§ 2° - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;

- nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Seguridade
Social e Auxiliar Geral de Seguridade Social.

§ 1 0 - Os cargos das carreiras a que se refere o "caput" serão extintos
com a vacância.

§ 2° - Poderão ser criados, por meio de lei, cargos de provimento
efetivo das carreiras de Analista de Seguridade Social, de Técnico de
Seguridade Social e de Assistente Técnico de Seguridade Social em
quantidade proporcional ao número e ao valor do vencimento básico dos
cargos de provimento efetivo extintos das carreiras de Auxiliar de
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Seguridade Social e de Auxiliar Geral de Seguridade Social.
Art. 12 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por

esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

1— provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:	 1

a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 13— Concluído o concurso público e homologados os resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.	 II

§ 1 o - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do

rÀ
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parágrafo único do art. 12;
II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se

necessário;
III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 14—O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Seguridade Social, com jornada equivalente à do
cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira
instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral
da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 15 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 16 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
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legais pertinentes.
Art. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se

encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.
§ 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes

requisitos:
encontrar-se em efetivo exercício;

- ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no
mesmo nível;	 1.1

III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades.

§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual foi promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 18 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso
na carreira.

Art. 19 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.	 1
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Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho
- ADE.

à promoção o servidor que,Art. 21 - Perderá o direito à progressão
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de

função gratificada que estiver exercendo;
provimento em comissão ou

II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os
casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 22 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere inciso
IV do "caput" do art. 12 e as atividades de formação e aperfeiçoamento a
que se refere o inciso V do § 1° do art. 17 serão desenvolvidos em
parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior de
escolaridade lotados no IPSEMG na data da publicação desta lei ficam
transformados em mil seiscentos e oitenta e três cargos de provimento
efetivo de Analista de Seguridade Social, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV, ressalvados os cargos de Advogado.

Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Seguridade Social, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
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procedimentos:
- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de

escolaridade lotados no IPSEMG na data de publicação desta lei
transformados em novecentos e trinta e seis cargos de provimento efetivo
de Técnico de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV;

II - ficam criados duzentos e dezessete cargos de provimento efetivo de
Técnico de Seguridade Social.

Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental de
escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 4a série
do ensino fundamental lotados no IPSEMG na data da publicação desta
lei ficam transformados em dois mil seiscentos e vinte e três cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Seguridade Social, na forma da
correlação estabelecida no Anexo IV, ressalvados os seguintes cargos
vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- um cargo de Armador;	 1

II - vinte e seis cargos de Atendente de Enfermagem;
III - vinte e quatro cargos de Atendente de Consultório Dentário;
IV - dezenove cargos de Auxiliar de Serviços Administrativos;
V - vinte cargos de Auxiliar de Serviços Gerais;
Vi - dezessete cargos de Auxiliar de Serviços Hospitalares e

Odontológicos;
VII - dois cargos de Carpinteiro;
VIII - treze cargos de Costureiro;
IX - vinte cargos de Cozinheiro;
X - onze cargos de Garçom;
XI - quinze cargos de Motorista;
XII - quatorze cargos de Pedreiro;
XIII— setenta e seis cargos de Porteiro;
XIV - dez cargos de Servente;
XV - cinco cargos de Auxiliar de Almoxarife;
XVI - vinte cargos de Recepcionista;	 :1
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XVII -vinte e sete cargos de Auxiliar de Enfermagem;
XVIII - dois cargos de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;
XIX - oito cargos de Auxiliar de Escritório;
XX - dezoito cargos de Auxiliar de Fisioterapia;
XXI - quarenta e cinco cargos de Auxiliar de Laboratório;
XXII - dois cargos de Auxiliar de Microfilmagem;
XXIII— três cargos de Bombeiro;
XXIV - um cargo de Bombeiro Hidráulico;
XXV - dois cargos de Caldeireiro;
XXVI - um cargo de Chaveiro;
XXVII - um cargo de Datilógrafo;
XXVIII - dois cargos de Desenhista Projetista;
XXIX - dois cargos de Eletricista;
XXX - um cargo de Eletricista de Manutenção;
XXXI - duzentos e trinta e seis cargos de Escriturário;
XXXII - um cargo de Ferramenteiro;
XXXIII - um cargo de Marceneiro;
XXXIV - nove cargos de Operador de Câmara Escura;
XXXV - treze cargos de Operador de Eletrocardiógrafo;
XXXVI - quatro cargos de Operador de Eletroencefalógrafo;
XXXVII - quatro cargos de Pintor;
XXXVIII - nove cargos de Reparador de Equipamentos e Instalações;
XXXIX - dois cargos de Serralheiro;
XL - um cargo de Supervisor Técnico de Máquina de Escritório;
XLI - seis cargos de Técnico de Manutenção;
XLII - vinte e cinco cargos de Técnico de Prótese Dentária;
XLIII - um cargo de Técnico em Máquina de Escrever;
XLIV - um cargo de Técnico Mecânico;
XLV - quatorze cargos de Telefonista.
Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior de

escolaridade lotados no IPSM na data da publicação desta lei ficam
transformados em três cargos de provimento efetivo de Analista de
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Gestão de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV.

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Assistente Técnico de Seguridade Social, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de
escolaridade lotados no IPSM na data de publicação desta lei
transformados em oitenta e dois cargos de provimento efetivo de Técnico
de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no Anexo IV;

II - ficam criados doze cargos de provimento efetivo de Assistente
Técnico de Seguridade Social.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental de
escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 4 série
do Ensino Fundamental lotados no IPSM na data da publicação desta lei
ficam transformados em quinze cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Geral de Seguridade Social, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo,
que ficam extintos:

- onze cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços Gerais;
II - quatro cargos de provimento efetivo de Motorista;
III - um cargo de provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais;
IV. - quatro cargos de provimento efetivo de Agente de Administração.
Art. 29 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 30 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nas entidades
relacionadas no art. 30 serão enquadrados na estrutura estabelecida no
Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Art. 31 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado nas entidades relacionadas noart.
30 será concedido o direito de optar por não ser enquadrado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, observado o seguinte:

-4
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- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por meio
de requerimento escrito, dirigido ao titular da entidade de lotação do
cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa dias
contados da data da publicação do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento.

§ V - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 32 - Na ocorrência da opção prevista no art. 31, a transformação,
nos termos dos arts. 23 a 28 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 33 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 30, bem como ao que fizer a
Opção de que trata o art. 31, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 34 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

§ 1' - O vencimento básico dos cargos das carreiras instituídas por esta
lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária de
trabalho do servidor.

§ 2° - Poderão ser incorporados, nas tabelas de vencimento básico a
que se refere o "caput", o abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de 26
de setembro de 1997, e a Parcela Remuneratória Complementar de que
trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000, desde que haja
disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 35 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
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que se refere o art. 30 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 34, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data da publicação do decreto a que se refere o "caput" deste
artigo.

§ V - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 2 0 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 36 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargos de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata
o art. 30 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a
tabela de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
corno do decreto a que se refere o art. 35.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta:

- do Presidente do IPSEMG e do Secretário de Estado de
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Planejamento e Gestão, para o posicionamento nas carreiras do
IPSEMG;

II - do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, para o
posicionamento nas carreiras do IPSM.

Art. 37 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado será transformado
em cargo de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 30 e 35.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e posicionamento
a que se referem os arts. 30 e 35 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1 0 e das funções
públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no Anexo III.

Art. 38 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
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consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 31, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

AI. 39 - A carga horária semanal de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de provimento
efetivo transformados em cargos das carreiras instituídas por esta lei será
de:

- vinte horas para os cargos das carreiras de Analista de Seguridade
Social lotados no IPSEMG e de Analista de Gestão de Seguridade Social
lotados no IPSM;

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Técnico de Seguridade
Social e Auxiliar de Seguridade Social lotados no IPSEMG e de
Assistente Técnico de Seguridade Social e Auxiliar Geral de Seguridade
Social lotados no IPSM.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

AI. 40— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1°, 24, 27, 30, 32 e 34 da Lei n° de de de

2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do

Poder Executivo
1.1 - IPSEMG
1. 1.1 -Auxiliar de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
- Á tabela referente ao item 1.1.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.1.2 - Técnico de Seguridade Social

WA
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Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.1.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.1.3 - Analista de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 20, 30 ou 40 horas
*• A tabela referente ao item 1.1.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2 - IPSM
1.2.1 - Auxiliar Geral de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.2.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2.2 - Assistente Técnico de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.2.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2.3 - Analista de Gestão de Seguridade Social
Carga horária semanal de trabalho: 20, 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.2.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n ° ,de de de 2004)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo
11.1 - IPSEMG
11.1.1 - Auxiliar de Seguridade Social
Executar tarefas compatíveis com o nível fundamental de escolaridade,

vinculadas às competências legais do IPSEMO, dando suporte às
atividades desenvolvidas pelo Técnico de Seguridade Social e pelo
Analista de Seguridade Social, para assegurar a prestação da assistência
prevista no Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.
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11.1.2 - Técnico de Seguridade Social
Executar tarefas compatíveis com o nível médio de escolaridade, dando

suporte e apoio técnico e administrativo às atividades previstas no
Regime Próprio de Previdência e Assistência Social, através da execução
dos planos, projetos e programas, objetivando a implementação da
assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, previdenciária
e social, atuando em todas as atividades vinculadas às competências
legais do IPSEMO.

11.1.3—Analista de Seguridade Social
Gerir o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social "dos

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, através dos instrumentos
de acompanhamento, controle e fiscalização da arrecadação. da
contribuição previdenciária e da saúde, dos investimentos para
manutenção dos Planos de Benefício e Custeio do Sistema
Previdenciário, da formulação, da implementação, da execução,, do
acompanhamento e da avaliação da prestação da assistência médica,
hospitalar, farmacêutica, odontológica, previdenciária e social, atuando
em 'todas as atividades compatíveis com o nível superior de escolaridade
vinculadas às competências legais do IPSEMG.

11.2 - IPSM
11.2.1 - Auxiliar Geral de Seguridade Social
Executar tarefas compatíveis com o nível fundamental de escolaridade

vinculadas às competências legais do IPSM, dando suporte às atividades
desenvolvidas pelo Assistente Técnico de Seguridade e pelo Analista de
Gestão de Seguridade Social, para assegurar a prestação da assistência
prevista no Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
Militares no Estado de Minas Gerais.

11.2.2 - Assistente Técnico de Seguridade Social
Executar tarefas compatíveis com nível médio de escolaridade, dando

suporte e apoio técnico e administrativo às atividades previstas no
Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Militares no
Estado de Minas Gerais, através da execução de planos, projetos e
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programas, objetivando a implementação da assistência previdenciária,
social e à saúde de seus segurados, atuando em todas as atividades
vinculadas às competências legais do IPSM.

11.2.3 - Analista de Gestão de Seguridade Social
Gerir o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos

Militares no Estado de Minas Gerais, através da formulação, da
implementação, da execução, do acompanhamento e da avaliação da
prestação da assistência previdenciária, social e á saúde de seus
segurados, atuando em todas as atividades compatíveis com o nível
superior de escolaridade vinculadas às competências legais do IPSM.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 37 da Lei n°, de de de 2004)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n°49, de 13 de Junho de 2001, e das Funções Públicas não

Efetivadas do Quadro de Pessoal do IPSEMG
- A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 30, 37 e 38 da Lei n° , de de de 2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Seguridade Social do Poder Executivo
IV.1 - IPSEMG
* A tabela referente ao item lV.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
IV.2 - IPSM
* A tabela referente ao item lV.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.340/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.340/2003, de autoria do Governador do Estado,

que institui e estrutura as carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e
Tecnologia, Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em
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Ciência e Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, no âmbito
dos órgãos que compõem o Grupo de Atividades de Ciência e
Tecnologia, foi aprovado no 2 0 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no
1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.340/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do

Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do
Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia:

- Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia;
II - Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;
III - Gestor em Ciência e Tecnologia;
IV - Pesquisador em Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei,e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua
área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira;

III .- cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
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remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal do seguinte órgão e entidades do Poder Executivo:

- na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
SECTES -, na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC
-, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG -, na Fundação João Pinheiro - FJP - e no Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia;
b) Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia;
c) Gestor em Ciência e Tecnologia;
II - na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -, na

Fundação João Pinheiro - FJP - e no Instituto de Geociências Aplicadas
- IGA -, cargos da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo II.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei serão definidas em regulamento.

Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos
quadros de pessoal do órgão e das entidades a que se refere o art. 30
será definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão e das
entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado de

rs



É 261

Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da
Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente
serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do 'caput"
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor. li

Art. 7° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária semanal de
trabalho de trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do
concurso público.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso em cargo das carreiras de que trata esta' lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos.

Art. 10 - O ingresso em cargo das carreiras de Técnico em Atividades
de Ciência e Tecnologia e de Gestor em Ciência e Tecnologia dar-se-á no
primeiro grau do nível inicial da carreira e depende de comprovação de
habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para a
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carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia;
II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para a

carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia.
Art. 11 - O ingresso em cargo da carreira de Pesquisador em Ciência e

Tecnologia dar-se-á nos níveis mencionados a seguir e depende de
comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior de escolaridade, para ingresso no nível 1;
II - nível de pós-graduação "stricto sensu' para ingresso no nível IV;
LII - nível de doutorado, para ingresso no nível VI.
Art. 12— Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

- nível superior a formação em educação superior, que compreende
curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;

II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 13 - Não haverá ingresso na carreira de Auxiliar em Atividades de
Ciência e Tecnologia.

Art. 14 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
li - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
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III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
AI. 15— Concluído o concurso público e homologados os resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 14;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

AI. 16 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia, com jornada equivalente à
do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações
e vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira
instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral
da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste
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artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 17 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 18 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
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para a implementação de tais atividades.
§2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promõvido

dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 20 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso
na carreira.

Art. 21 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 22 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do dispõsto
no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho
—ADE.

Art. 23 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "capuf' deste
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artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 24 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere inciso
IV do "caput" do art. 14 e as atividades de formação e aperfeiçoamento a
que se refere o inciso V do § 10 do art. 19 serão desenvolvidos em
parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Pesquisador em Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Pesquisador e Pesquisador
Pleno lotados na FJP, no IGA e no CETEC e o cargo de provimento
efetivo de Professor Assistente lotado na FJP na data de publicação
desta lei transformados em quatrocentos e sete cargos de provimento
efetivo de Pesquisador em Ciência e Tecnologia;

II - ficam criados quinze cargos de provimento efetivo de Pesquisador
em Ciência e Tecnologia.

Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Gestor
em Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista de Administração,
Analista de Obras Públicas, Analista da Cultura, Analista de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, Analista de Planejamento e Cartógrafo
lotados na SECTES, os cargos de provimento efetivo de Assistente de
Ciência e Tecnologia e Analista de Ciência e Tecnologia lotados na
FAPEMIG, na FJP, no IGA e no CETEC, e os cargos de provimento
efetivo de Pesquisador e Pesquisador Pleno lotados na FAPEMIG na
data de publicação desta lei transformados em duzentos e trinta e nove
cargos de provimento efetivo de Gestor em Ciência e Tecnologia;
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II - ficam criados dezesseis cargos de provimento efetivo de Gestõr em
Ciência e Tecnologia.

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
em Atividades de Ciência e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Técnico Administrativo,
Técnico de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Técnico de
Comunicação Social, Oficial de Administração e de Assistente
Administrativo lotados na SECTES e o cargo de provimento efetivo de
Técnico de Atividades de Pesquisa lotado na FAPEMIG, na FJP, no IGA
• no CETEC na data de publicação desta lei transformados em trezentos
• vinte e sete cargos de provimento efetivo de Técnico em Atividades de
Ciência e Tecnologia;

II - ficam criados dezesseis cargos de provimento efetivo de Técnico
em Atividades de Ciência e Tecnologia.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Motorista e de Agente de
Administração lotados na SECTES e o cargo de provimento efetivo de
Auxiliar de Atividades de Pesquisa lotado no CETEC, na FAPEMIG, no
IGA e na FJP na data de publicação desta lei ficam transformados em
quatorze cargos de provimento efetivo de Auxiliar em Atividades' de
Ciência e Tecnologia, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

dezesseis cargos de Ajudante de Serviços Gerais lotados na
SECTES;

II - cinco cargos de Motorista lotados na SECTES;
III - quarenta e cinco cargos de Agente de Administração lotados na

SECTES;
IV - cinqüenta e três cargos de Auxiliar de Atividades de Pesquisa,

sendo dezoito lotados no CETEC, dezesseis lotados na FAPEMIG, doze
lotados na FJP e sete lotados no IGA.
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Art. 29 - Ficam extintos cinco cargos vagos de provimento efetivo de
Telefonista lotados na SECTES.

Art. 30 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 31 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem
ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 3 0 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 32 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas entidades
relacionados no art. 3° será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei, observado
o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser formalizada
por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão ou da
entidade delotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" deste artigo será de
noventa dias contados da data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento.

§ 10 - O servidor que não fizer a opção de que trata o "capuV' deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 33 - Na ocorrência da opção prevista no art. 32, a transformação,
nos termos dos arts. 25 a 28 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 34— Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 31, bem como ao que fizer a
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opção de que trata o art. 32, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 35 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
carga horária de trabalho do servidor.

Art. 36 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o ad. 31 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 35, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data de publicação do decreto a que se refere o "caput" deste
artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 2 0 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPILAGI1 na
internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 37 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o ad.
31 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela
de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem como do
decreto a que se refere o art. 36.

§ 1 ° - Os atos de posicionamento a que se refere o 'caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.
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§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 3° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 38— O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado será transformado
em cargo de carreira de que trata esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2 0 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 31 e 36.

§ 3° - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e posicionamento
a que se referem os arts. 31 e 36 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no
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Anexo III.
Art. 39 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras

instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 32 com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 40 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho 'dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos de provimento
efetivo das carreiras instituídas por esta lei.	 1

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de:

- trinta horas para os ocupantes de cargos lotados na SECTES;
li - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na CETEC;
III - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na FAPEMIG;
IV - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na FJP;
V - quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no IGA.
Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Maria Olívia; Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.

Anexo 1
(a que se refere o parágrafo único do art. 1° e os arts. 25, 26, 27, 31, 33 e

35 da Lei n° , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia
1. 1. SECTES, CETEC, FAPEMIG, FJP e IGA
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1.1.1. Carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.1.2. Carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

A tabela referente ao item 1.1.2 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2004.

1.1.3. Carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2. CETEC, FJP e IGA
1.2.1. Carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.2.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n°, de de de 2004)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Ciência

e Tecnologia
11.1. SECTES, CETEC, FAPEMIG, FJP e IGA
11.1.1. AUXILIAR EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA:

exercício de tarefas auxiliares nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e
gestão logística em Ciência e Tecnologia.

11.1.2. TÉCNICO EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA:
exercício de atividades de apoio técnico-administrativo, de supervisão e
coordenação de equipes de apoio, nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e gestão logística em Ciência e Tecnologia.

11.1.3. GESTOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA: exercício de atividades
de administração gerencial, voltadas para o suporte a projetos de
desenvolvimento tecnológico e para a direção, a coordenação, a
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organização, o planejamento, a execução, o controle e a avaliação de
projetos e programas na área de Ciência e Tecnologia, compatíveis com
sua área de atuação.

11.2. CETEC, FJP e lOA
11.2.1 PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA: exercício de

atividades de planejamento, elaboração, análise, execução, coordenação
e controle técnico de programas e projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico, estudos e serviços técnico-
científicos.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 38 da Lei n°, de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 4912001 e de Funções Públicas não Efetivadas

* A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 31, 38 e 39 da Lei n

o
, de de de 2004)

Tabelas de Correlação para Enquadramento nos Cargos das Carreirasdo
Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia

IV.1 - SECTES, CETEC, FAPEMIG, FJP e IGA
IV.1 .1 - Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia
* A tabela referente ao item IV.1 .1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
IV. 1 .2 - Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia
* A tabela referente ao item IV.1 .2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
IV.1 .3 - Gestor em Ciência e Tecnologia
* A tabela referente ao item IV.1 .3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
IV.2 - CETEC, FJP e lOA
IV.2.1 - Pesquisador em Ciência e Tecnologia
* A tabela referente ao item IV.2.1 foi publicada na edição do "Diário do
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Legislativo" de 23.12.2004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.341/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.341/2003, de autoria do Governador do Estado,

que institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Cultura, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n os 1, 2
e 3 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.341/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Cultura do Poder

Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do
Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo:

- Gestor de Cultura;
II - Técnico de Cultura;
III - Auxiliar de Cultura;
IV - Professor de Arte e Restauro;
V - Analista de Gestão Artística;
VI - Técnico de Gestão Artística;
VII - Auxiliat de Gestão Artística;
VIII - Músico Instrumentista;
IX - Músico Cantor;
X - Bailarino;
XI - Professor de Arte;
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XII - Analista de Gestão, Proteção e Restauro;
XIII —Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;
XIV - Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 2 0 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua
área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgão e entidades do Poder Executivo:

- na Secretaria de Estado de Cultura - SEC -, cargos das carreiras
de:

a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
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II - na Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -, cargos das carreiras
de:

a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
d) Professor de Arte e Restauro;
III - na Fundação Cultural e Educativa - TV Minas -, cargos das

carreiras de:
a) Gestor de Cultura;
b) Técnico de Cultura;
c) Auxiliar de Cultura;
IV - na Fundação Clóvis Salgado - FCS -, cargos das carreiras de:
a) Analista de Gestão Artística;
b) Técnico de Gestão Artística;
c) Auxiliar de Gestão Artística;
d) Músico Instrumentista;
e) Músico Cantor;
f) Bailarino;
g) Professor de Arte;
V - no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - IEPI-IA -, cargos das carreiras de:
a) Analista de Gestão, Proteção e Restauro;
b) Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;
c) Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.
Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por

esta lei são as constantes no Anexo II.
§ 10 - As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas

por esta lei serão definidas em regulamento.
§ 2° - As atribuições dos cargos da carreira de Analista de Gestão,

Proteção e Restauro têm natureza de atividade exclusiva de Estado.
§ 30 - As condições para o exercício das atribuições dos cargos da

carreira de Analista de Gestão, Proteção e Restauro, em especial as
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relacionadas a ações de fiscalização, serão definidas em regulamento.
Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos

quadros de pessoal do órgão e das entidades a que se refere o art. 30
será definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão & das
entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da
Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a.lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente
serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "capuV'
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 8 1 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária semanal de
trabalho de:

- trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do concurso
público, para os cargos das carreiras de Gestor de Cultura e de Técnico
de Cultura;

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista de Gestão
Artística, Técnico de Gestão Artística, Músico Instrumentista, Músico
Cantor, Bailarino, Professor de Arte, Analista de Gestão, Proteção e
Restauro e Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;

III - vinte horas para os cargos da carreira de Professor de Arte e
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Restauro.
Capítulo II

Das Carreiras
Seção 1

Do Ingresso
Art. 90 - Q ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende

de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Art. 10 - O ingresso em cargo das carreiras de Gestor de Cultura,

Técnico de Cultura, Analista de Gestão Artística, Técnico de Gestão
Artística, Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino, Professor de
Arte, Analista de Gestão, Proteção e Restauro e Técnico de Gestão,
Proteção e Restauro dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira
e depende de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme edital do concurso público, para as carreiras
de Gestor de Cultura, Analista de Gestão Artística, Músico Instrumentista,
Músico Cantor, Bailarino, Professor de Arte e Analista de Gestão,
Proteção e Restauro;

II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as
carreiras de Técnico de Cultura, Técnico de Gestão, Proteção e Restauro
e Técnico de Gestão Artística.

Art. 11 - O ingresso em cargo da carreira de Professor de Arte e
Restauro dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente
escolaridade exigida e depende de comprovação de habilitação mínima
em:

- nível intermediário, conforme edital do concurso público, para
ingresso no nível 1;

II - nível superior, conforme edital do concurso público, para ingresso
no nível 111.

Art. 12— Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior, que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
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II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 13 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Cultura,
Auxiliar de Gestão Artística e Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 14 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima' de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b)de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso nas carreiras;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 15— Concluído o concurso público e homologados os resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.
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§ l - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 14;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 16-O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Cultura, com jornada equivalente à do cargo de
origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens
pessoais, for superior à remuneração do cargo de carreira instituída por
esta lei, poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "capuf' deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 17 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 18 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:
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- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;	 III

li - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no
mesmo nível;

III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido, se necessário;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para a implementação de tais atividades.

§ 2 1 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 20 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso
na carreira.

Art. 21 - A contagem do prazo para fins da segunda progressão e da
primeira promoção terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 22 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
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adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho
- ADE.

Art. 23 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 24 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso IV do "caput" do art. 14 e as atividades a que se refere o inciso V
do § 10 do art. 19 serão desenvolvidos em parceria com a Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro - FJP.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

AI. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Gestor
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de Cultura, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Analista da Cultura, Analista do Trabalho e da Assistência Social à
Criança e ao Adolescente, Analista de Planejamento, Analista de
Comunicação Social, Analista da Saúde, Analista de Esportes, Analista
em; Agropecuária, Analista de Obras Públicas e Analista de Educação
lotados na SEC, os cargos de provimento efetivo de Analista de Arte e
Analista de Administração lotados na FAOP e os cargos de provimento
efetivo de Diretor de Programa, Redator e Repórter lotados na TV Minas
na data de publicação desta lei transformados em cento e trinta e três
cargos de provimento efetivo de Gestor de Cultura;

II - ficam criados cento e cinqüenta e nove cargos de provimento efetivo
de Gestor de Cultura.

Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Cultura, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico Administrativo e
Auxiliar Administrativo lotados na SEC, os cargos de provimento efetivo
de Auxiliar Administrativo, Coordenador de Feira e Secretária (2 0 grau)
lotados na FAOP e os cargos de provimento efetivo de Editor de
Imagens, Locutor Apresentador, Operador de TV, Supervisor, de
Operações, Técnico de Manutenção e Supervisor Técnico lotados na TV
Minas na data de publicação desta lei transformados em duzentos e nove
cargos de provimento efetivo de Técnico de Cultura;

II .- ficam criados cento e quinze cargos de provimento efetivo de
Técnico de Cultura.

Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Administração,
Agente Gráfico, Motorista e Ajudante de Serviços Gerais lotados na SEC
na data de publicação desta lei ficam transformados em quarenta e cinco
cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Cultura, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:
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- cinqüenta e dois cargos de Agente de Administração;
II - dois cargos de Motorista;
III - vinte e quatro cargos de Ajudante de Serviços Gerais.
Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista

de Gestão Artística, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Inspetor de Orquestra, Analista de Apoio Técnico e Analista de Eventos
Artísticos e Culturais lotados na FCS na data de publicação desta lei
transformados em dezenove cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão Artística;

II - ficam criados vinte e quatro cargos de provimento efetivo de
Analista de Gestão Artística.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico
de Gestão Artística, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de Apoio Técnico, Auxiliar Técnico de Eventos, Técnico
Administrativo, Técnico de Apoio e Inspetor de Alunos lotados na FCS na
data de publicação desta lei transformados em noventa e cinco cargos de
provimento efetivo de Técnico de Gestão Artística;

II - ficam criados vinte e cinco cargos de provimento efetivo de Técnico
de Gestão Artística.

Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Eventos e
Ajudante de Serviços Gerais lotados na FCS na data de publicação desta
lei ficam transformados em vinte e dois cargos de provimento efetivo de
Auxiliar de Gestão Artística, ressalvados quarenta e um cargos vagos de
provimento efetivo de Agente de Eventos, que ficam extintos.

Ad. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Professor
de Arte, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Professor de Arte e de

rÀ
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Pianista Acompanhador lotados na FCS na data de publicação desta lei
transformados em quarenta e oito cargos de provimento efetivo de
Professor de Arte;

II - ficam criados trinta e dois cargos de provimento efetivo de Professor
de Arte.

Art. 32 - Os cargos de provimento efetivo de Músico A, Músico'B e
Músico C lotados na FCS na data de publicação desta lei ficam
transformados em cento e trinta cargos de provimento efetivo de Músico
Instrumentista, ressalvados quarenta e cinco cargos vagos de provimento
efetivo de Músico C, que ficam extintos.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Corista lotados na FCS na
data de publicação desta lei ficam transformados em noventa cargos de
provimento efetivo de Músico Cantor, ressalvados vinte e oito cargos
vagos de provimento efetivo de Corista, que ficam extintos.

Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Bailarino,
previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Bailarino A, Bailarino :B e
Bailarino C lotados na FCS na data de publicação desta lei transformados
em onze cargos de provimento efetivo de Bailarino;

II - ficam criados vinte e nove cargos de provimento efetivo de Bailarino.
Art. 35 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços

Gerais e Agente de Administração lotados no IEPHA na data de
publicação desta lei ficam transformados em dois cargos de provimento
efetivo de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- dois cargos de Agente de Administração;
li - três cargos de Ajudante de Serviços Gerais.
Art. 36 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico

de Gestão, Proteção e Restauro, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico em Proteção e Restauro e Técnico Administrativo lotados no

rs
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IEPHA na data de publicação desta lei transformados em quarenta cargos
de provimento efetivo de Técnico de Gestão, Proteção e Restauro;

II - ficam criados seis cargos de provimento efetivo de Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 37 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão, Proteção e Restauro, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração,
Analista de Apoio Técnico e Analista em Proteção e Restauro lotados no
IEPHA na data de publicação desta lei transformados em quarenta e
quatro cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão, Proteção e
Restauro;

II - ficam criados cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão, Proteção e Restauro.

Art. 38 - Ficam criados trinta cargos de provimento efetivo de Professor
de Arte e Restauro.

Art. 39 - Ficam extintos os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo:

- no quadro de pessoal da SEC, um cargo de Telefonista;
II - no quadro de pessoal da FAOP, um cargo de Ajudante de Serviços

Gerais;
III - no quadro de pessoal da FCS:
a) sete cargos de Oficial de Serviços Gerais;
b) um cargo de Motorista;
IV - no quadro de pessoal do IEPHA:
a) quatro cargos de Motorista;
b) um cargo de Oficial de Serviços Gerais;
c) seis cargos de Oficial em Proteção e Restauro.
Art. 40 - A identificação dos cargos de provimento efetivo extintos,

transformados e criados por esta lei será feita em decreto
Art. 41 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
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entidades relacionados no art. 3 0 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 42 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas entidades aque
se refere o art. 30 será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei, observado
o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por meio de
requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão ou da entidade de
lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa dias
contados da data de publicação do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento.

§ 1 0 - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.	 .1

Art. 43 - Na ocorrência da opção prevista no art. 42, a transformação,
nos termos dos arts. 25 a 37, do cargo ocupado pelo servidor em cargo
de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a vacância do
cargo original.	 II

Art. 44 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 41, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 42, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 45 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

§ 1° - 0 vencimento básico dos cargos das carreiras instituídas por esta

WC
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lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária de
trabalho do servidor.
§ 2° - Poderão ser incorporados, nas tabelas de vencimento básico a

que se refere o "caput° deste artigo, o abono dõ que trata a Lei Delegada
n° 38, de 26 de setembro de 1997, e a Parcela Remuneratória
Complementar de que trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000,
bem como outras vantagens pecuniárias, desde que haja disponibilidade
orçamentária e financeira.

Art. 46 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 41 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 45, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data de publicação do decreto a que se refere o "caput".

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.
§ 2° - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento

ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 47 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
41 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 46.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento

rÀ



:2646

de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo de carreira instituída
por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer as regras
de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na legislação
vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Cultura e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 48 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado será transformado
em cargo de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 10 - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2 0 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 41 e 46.

§ 3°—O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e posicionamento
a que se referem os arts. 41 e 46 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° e das funções
públicas de que trata o § 30 deste artigo é o constante no Anexo III.

Art. 49 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
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apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 42, com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 50 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos de provimento
efetivo das carreiras instituídas por esta lei.

§ l ' - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de trinta horas para os servidores ocupantes de cargos lotados
na SEC, na FAOP, na TV Minas, na FCS e no IEPHA.

Ad. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Laudelino Augusto.

Anexo 1
(a que se referem os arts. 1 0 , 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45

da Lei n° , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

1. 1. SEC, FAOP e TV MINAS:
1.1.1. Gestor de Cultura
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.1.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.1.2. Técnico de Cultura
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.1.2 foi publicada na edição do "Diário do
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Legislativo" de 23.12.2004.
1.1.3. Auxiliar de Cultura
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.1.4. Professor de Arte e Restauro
Carga horária de trabalho: 20 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.1.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2. FCS
1.2.1. Analista de Gestão Artística
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.2.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2.2. Técnico de Gestão Artística
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.2.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legis lativo" de 23.12.2004.	 Ii
1.2.3. Auxiliar de Gestão Artística
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.2.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2.4. Músico Instrumentista
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.2.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2.5. Músico Cantor
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
•.. A tabela referente ao item 1.2.5 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.2.6. Bailarino
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
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- A tabela referente ao item 1.2.6 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2004.

1.2.7. Professor da Arte
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais

A tabela referente ao item 1.2.7 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23.12.2004.

1.3. IEPHA
1.3.1. Analista de Gestão, Proteção e Restauro
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.3.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.3.2. Técnico de Gestão, Proteção e Restauro
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.3.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
1.3.3. Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro
Carga horária de trabalho: 30 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.3.31 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n° , de de de 2004)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura
11.1. SEC, FAOP e TV MINAS
11.1.1. Gestor de Cultura: propor, elaborar, coordenar e executar

programas, projetos e atividades administrativas e/ou de natureza técnica
que visem à valorização, ao desenvolvimento e à difusão das
manifestações culturais, conforme as competências de sua respectiva
área de atuação, sob direção.

11.1.2. Técnico de Cultura: auxiliar e/ou executar as atividades
administrativas e/ou de natureza técnica que integram ações de
valorização, desenvolvimento e difusão das manifestações culturais,
conforme as competências de sua respectiva área de atuação, sob
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coordenação.
11.1.3. Auxiliar de Cultura: executar as atividades administrativas e/ou de

apoio logístico e operacional, que integram ações de valorização,
desenvolvimento e difusão das manifestações culturais, conforme as
competências de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.1.4. Professor de Arte e Restauro: auxiliar e/ou ministrar cursos,
realizar pesquisas e proceder à avaliação de alunos e aprendizes nas
áreas de arte e de restauração, no que se refere ao exercício idas
competências e responsabilidades da FAOP.

11.2. FCS
11.2.1. Analista de Gestão Artística: desempenhar todas as atividades

artísticas, logísticas e técnicas de nível superior, relativas ao exercício
das competências constitucionais e legais a cargo da FCS.

11.2.2. Técnico de Gestão Artística: desempenhar todas as atividades
artísticas, logísticas e técnicas de nível intermediário relativas ao
exercício das competências constitucionais e legais a cargo da FCS, bem
como auxiliar o Analista de Gestão Artística.

11.2.3. Auxiliar de Gestão Artística: desempenhar todas as atividades
artísticas e logísticas de nível fundamental relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo da FCS.

11.2.4. Músico Instrumentista: integrar a Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais, participando de ensaios, concertos sinfônicos, espetáculos líricos
e cênicos.

11.2.5. Músico Cantor: integrar o Coral Lírico de Minas Gerais,
participando de ensaios, concertos sinfônicos, corais, espetáculos líricos
e cônicos.

11.2.6. Bailarino: integrar a Companhia de Dança de Minas Gerais,
participando de ensaios e espetáculos individuais e coletivos de dança.

11.2.7. Professor de Arte: ensinar arte em várias modalidades, no que se
refere ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da
FCS, fazendo uso dos recursos disponíveis à consecução dessas
atividades.
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11.3. IEPHA
11.3.1. Analista de Gestão, Proteção e Restauro: desempenhar todas as

atividades de nível superior de conservação, proteção, preservação e
fiscalização do patrimônio cultural mineiro relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo do IEPHA.

11.3.2. Técnico de Gestão, Proteção e Restauro: desempenhar todas as
atividades de nível intermediário de conservação, proteção e preservação
do patrimônio cultural mineiro relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo do IEPHA.

11.3.3. Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro: desempenhar todas as
atividades de apoio, de nível fundamental e da 4 a série do ensino
fundamental, relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo do IEPHA.

Anexo 111
(a que se refere o § 5 0 do art. 48 da Lei n° ,de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas

111.1. SEC, FAOP e TV Minas
- A tabela referente ao item 111.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
111.2. FCS
* A tabela referente ao item 111.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
111.3. IEPHA
*• A tabela referente ao item 111.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 41, 48 e 49 da Lei n° ,de de de 2004)
Tabela de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura
lvi. SEC, FAOP e TV Minas
- A tabela referente ao item IV.i foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
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IV.2. FCS
* A tabela referente ao item lV.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.
IV.3. IEPHA
- A tabela referente ao item IV.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 23.12.2004.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 22/12/2004, a seguinte comunicação:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando sua renúncia ao mandato

parlamentar a partir de 23/12/2004, para assumir o cargo de Prefeito
Municipal de Pedro Leopoldo. (- Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões
e às Lideranças.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 78° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 3 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 17/12/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2a Parte (Ordem

do Dia): P Fase: Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião
- Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n

o
s 410, 605, 1.033, 1.263, 1.333, 1.338, 1.341 e

1.34612003; 1.484, 1.530, 1.573, 1.651 e 1.86312004; aprovação - Leitura
do Relatório Final das Atividades - 2° Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Rogério Correia; aprovação - Inexistência de quórum para votação de
proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.918/2004; aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de
Lei n°625/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.168/2003; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.32812003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1°
turno; declarações de voto - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.686/2004; encerramento da discussão; discurso do Deputado Rogério
Correia; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do
vencido em 1 1 turno; votação das Emendas no

s 1 a ii; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.814/2004; encerramento
da discussão; requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento;
votação do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação na forma do
vencido em 1° turno; questão de ordem; leitura e votação do art. 9 0 do
vencido em 1° turno; discursos dos Deputados Rogério Correia e Alberto
Pinto Coelho; aprovação; votação das Emendas n o

s 1 e 2; aprovação -
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Questão de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em
20 turno, do Projeto de Lei n° 1.083/2003; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; votação
do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação das
Emendas nos 1 a 17, salvo destaques;aprovação; votação da Emenda n°
18; rejeição; votação da Emenda n° 19; discurso do Deputado Chico
Simões; rejeição; declarações de voto - Prorrogação da reunião -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.89212004; discursos
dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia; encerramento
da discussão; requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Leonardo
Moreira; deferimento; requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada;
aprovação do requerimento; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas,
subemendas e destaques; aprovação; votação das emendas e das
subemendas com parecer pela aprovação; aprovação; prejudicial idade
das Emendas n

os 96, 114, 126, 171, 245, 316, 318, 331, 356, 408, 409,
411, 412, 428, 437, 438, 441, 446, 447, 484, 629, 633, 634, 638, 802,
803, 846, 847, 916, 1.002, 1.012, 1.013, 1.124, 1.149, 1.150, 1.151,
1.152, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162,
1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173,
1.174, 1.179, 1.180, 1.181, 1.189, 1.191, 1.192, 1.201 e 1.203; votação
das emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques; rejeição;
questões de ordem; leitura e votação das Emendas n os 115 a 119;
rejeição; leitura e votação da Emenda n° 423; discurso da Deputada
Maria Tereza Lara; rejeição; votação da Emenda n° 1.114; discursos da
Deputada Jô Moraes e do Deputado Alberto Pinto Coelho; rejeição;
votação da Emenda n° 1.115; discursos da Deputada Maria Tereza Lara e
do Deputado Domingos Sávio; rejeição; questão de ordem; votação da
Emenda n° 1.119; discurso do Deputado Padre João; rejeição; votação da
Emenda n° 1.122; discurso do Deputado Chico Simões; rejeição; votação
da Emenda n° 1.123; rejeição; votação da Emenda n°1.126; discurso do
Deputado Durval Angelo; rejeição; votação da Emenda n° 1.127; discurso
do Deputado Adelmo Carneiro Leão; rejeição; votação da Emenda n°

WC
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1.182; discurso do Deputado Laudelino Augusto; rejeição - Inexistência
de quórum para votação de proposta de emenda à Constituição -
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de
Redação Final das Propostas de Emenda à Constituição nos 57/2003 e
83/2004, do Projeto de Lei Complementar n° 54/2004 e dos Projetos de
Lei n

o
s 233, 625, 1.168, 1.253, 1.324, 1.328, 1.337 e 1.083/2003; 1.509,

1.686, 1.814 e 1.893/2004; aprovação - Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.892/2004; discurso do Deputado Laudelino Augusto;
encerramento da discussão; aprovação; declaração de voto -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite -
Laudeiino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico
- Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 1-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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i 8 Parte
Ata

- A Deputada Vanessa Lucas, 2aSecretária "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência
vai passar à 28 Parte da reunião, em sua 18 Fase, com a apreciação de
pareceres e de requerimentos.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Apresento requerimento para a instalação

de uma CPI, com a finalidade de investigar os recursos da caixinha do
Conselho Rodoviário, oriundos de 5% do pagamento de obras junto ao
DER e de 4% de taxa de custo de gerenciamento operacional dos
transportes coletivos intermunicipais e da região metropolitana.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece a V. Exa. que o recebimento
de proposições se dá em reuniões ordinárias.

O Deputado Márcio Kangussu - Ontem, apresentamos requerimento ao
Presidente desta Casa nos seguintes termos: (- Lê:) "Sr. Presidente, o
Deputado que este subscreve requer a V. Exa. a realização de um
seminário legislativo intitulado Caminho do Desenvolvimento Sustentável,
com a finalidade de discutir os programas estratégicos que têm como
objetivo reduzir as desigualdades regionais no vale do Jequitinhonha,
Mucuri, São Mateus e Norte de Minas."

Sr. Presidente, logo que iniciarmos os trabalhos no próximo ano, é
necessário realizarmos esse seminário. O Governador Aécio Neves, de
acordo com a sua visão de combate às desigualdades regionais, sinalizou
de forma muito clara e determinada que o vale do Jequitinhonha, o
Mucuri, São Mateus e Norte de Minas eram prioridade em seu Governo,
como têm sido, tanto que criou uma secretaria extraordinária comandada
pela nossa colega, Deputada Elbe Brandão, para que, de forma
articulada, levássemos políticas públicas àquela região.	 11
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Com isso, alguns projetos estão sendo implementados naquela região,
como o programa Comunidade Viva - Construindo um Novo Tempo, os
projetos Cidadão NET e Cidadão Nota 10, e os programas Alimentando
Vidas, Banco de Leite Materno, Mil Mulheres em Ação, Cozinha
Sertaneja, Artesanato em Movimento, Turismo Solidário, Leite pela Vida,
que distribui em torno de 100 mil litros de leite por dia em 152 municípios,
e Sorriso no Campo. Logicamente, a secretaria conta com parceiros
importantes, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Banco
Mundial e a CONTAG. Para o próximo ano, está sendo implementado um
programa que, sem dúvida, minimizará muito o conflito no campo. Refiro-
me ao programa de crédito fundiário, para que as associações recebam
recursos para a aquisição de terras, a fim de que as famílias
vocacionadas para o trabalho no campo possam melhorar a sua
qualidade de vida. O Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR -
também é uma determinação do Governador Aécio Neves, O programa
Pró-Acesso beneficia várias cidades da nossa região. No próximo ano, a
Usina de lrapé deverá estar funcionando.

Não existe palco melhor que a Assembléia Legislativa para que
possamos discutir e participar desse novo momento de esperança que
vivem os vales do Jequitinhonha, do Mucuri, São Mateus e Norte de
Minas. Esta Casa tem o dever de ajudar na implementação dessas
políticas públicas o mais rápido possível, conforme determinação do
Governador Aécio Neves. Portanto, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que,
no início de fevereiro, no mais tardar em março, tenhamos esse seminário
que intitulamos de Caminho do Desenvolvimento Sustentável. Muito
obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de solidarizar-me com o
companheiro, Deputado Márcio Kangussu, em nome da bancada sul-
mineira. Tivemos dois projetos que vão exclusivamente ao encontro dos
interesses do vale do Jequitinhonha e de toda a região citada pelo
Deputado. Temos o projeto de evasão escolar para ser votado, como
também o do combate e erradicação da pobreza. E importante que esse
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seminário seja realizado, porque temos de discutir detalhadamente essas
questôes. Em nome do Sul de Minas, quero dizer que, com a abertura
desse seminário, teremos ações efetivas. Temos uma secretaria criada
pelo Governador Aécio Neves a qual, com certeza, criará mecanismos
suficientes e satisfatórios para o crescimento da região. Esta Casa tem-se
prestado a grandes debates. Já discutimos em várias oportunidades, mas
esse seminário poderá dar grande contribuição a essas questões. Quero
somar, em nome do Sul de Minas, principalmente por ser votado no vale
do Jequitinhonha, na minha querida terra de Medina. Concentraremos
nossas ações, principalmente, no vale do Jequitinhonha e em todo oSul
de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Não poderia deixar de denotar aqui, em
nome da nossa Bancada do PTB, a importância e a oportunidade da
realização desse seminário proposto pelo ilustre Deputado Márcio
Kangussu, quando poderemos debater essas questões dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, aproveitando o momento em que o Governo
Aécio Neves vem procurando mostrar a importância de desenvolver toda
aquela região. Gostaríamos de cumprimentar o ilustre Deputado Márcio
Kangussu num momento tão importante.

Também a COPASA, dentro da realização de um dos programas mais
audaciosos hoje no Brasil, tem uma parcela considerável de recursos
para aplicar nas nossas cidades, no vale do Jequitinhonha, procurando
levar o saneamento, a água tratada, o tratamento de esgoto a toda
aquela população. Cumprimento o Deputado Márcio Kangussu pela
oportunidade da realização desse seminário. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Exa.
que suspendesse a reunião por 30 minutos para que não tenhamos:de
tomar medidas drásticas e criar problemas sérios para esta Casa.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Irani Barbosa, vai suspender a reunião por. 25
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minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
410/2003, do Deputado Miguel Martini, que regulamenta o art. 214, § 1°,
inciso 1, da Constituição do Estado, 605/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que altera dispositivos da Lei n° 13.188, de 20/1/99, que
dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência
no Estado e dá outras providências, 1.033/2003, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Areado o imóvel que específica, 1.263/2003, do Deputado Zé Maia, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador Gomes o
imóvel que especifica, 1.333/2003, do Governador do Estado, que institui
e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de
Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Políticas Institucionais,
1.338/2003, do Governador do Estado, que institui as carreiras do Grupo
de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo, 1.34112003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro de
Pessoal do Grupo de Atividades de Cultura, e 1.346/2003, do Governador
do Estado, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e as Carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças, 1.484/2004, do Deputado Chico
Simões, que dispõe sobre o acondicionamento de produtos por parte dos
fornecedores e dá outras providências, 1 .530/2004, do Deputado George
Hilton, que dispõe sobre o favorecimento, pelo Estado, da doação de
sangue de cordão umbilical e placentário, 1.573/2004, do Deputado Célio
Moreira, que dispõe sobre a restrição à entrada de consumidores em
estabelecimentos comerciais, 1:651/2004, do Deputado Padre João, que
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modifica e acrescenta dispositivo à Lei n° 14.790, de 20/1012003, que
proíbe, em situação de urgência e emergência, a exigência de depósito
prévio para internamento em hospital da rede privada e dá outras
providências, e 1.863/2004, do Governador do Estado, que autoriza a
Fundação Caio Martins - FUCAM - a permutar com Antônio Vieira do
Nascimento o imóvel que especifica (A sanção.).
Leitura do Relatório Final das Atividades
• O Sr. Presidente - Com a palavra o Sr. Secretário para proceder à

leitura do Relatório das Atividades desta Casa na Segunda Sessão
Legislativa Ordinária da Décima Quinta Legislatura.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê:)
RELATORIO DE ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 2004

A Mesa da Assembléia Legislativa, no exercício da competência que lhe
confere o inciso III do art. 79 do Regimento Interno, apresenta o relatório
das atividades desta Casa na 2 Sessão Legislativa Ordinária da 158
Legislatura.

1 - Apresentação
No biênio 2003/2004, a Assembléia Legislativa, norteada pelos

princípios da austeridade, da transparência, da participação e da ética,
conduziu seus trabalhos de forma realista, consciente das dificuldades
financeiras por que passa o Estado de Minas Gerais.

Assim, no âmbito interno, esta Casa implementou uma política rigorosa
de redução de gastos, sem prejuízo da eficiência e da qualidade
conquistadas nos trabalhos legislativos, ao lado da modernização e da
racionalização de serviços.

Na área do processo licitatório, a implantação do pregão eletrônico
possibilitou grande economia de recursos e assegurou mais agilidade e
transparência nos procedimentos de compra, que podem ser
acompanhados pela Internet.

A implantação gratuita do "software" livre OpenOff ice nos computadores
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da Casa, em substituição aos programas proprietários, de elevado custo,
foi uma medida importante, que possibilitou contenção significativa de
gastos na área de informática.

A aplicação do subteto salarial para os servidores, além de gerar
grande economia de recursos no setor de pessoal, demonstra a
disposição pioneira do Poder Legislativo em cumprir, no âmbito estadual,
os ditames da Emenda Constitucional n° 41, em consonância com a
moralidade pública, tão reclamada pela sociedade.

Outra iniciativa que possibilitou expressiva redução nas despesas
relativas ao crescimento da folha de pagamento foi a alteração do plano
de carreira, de forma a tomar a remuneração dos servidores deste
parlamento condizente com a realidade financeira do Estado.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que as despesas com pessoal já estão
abaixo do limite fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que
demonstra que a Assembléia Legislativa, consciente dos seus deveres,
tem aplicado responsavelmente seus recursos.

Na área de custeio, muitas foram as medidas adotadas pela Casa que
resultaram na imediata redução de gastos nos diversos setores. Entre
elas destacam-se a realização, pioneira no Estado de Minas, de licitação
para contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia; a
racionalização de uso dos telefones e do consumo de energia elétrica e
de água; a renegociação dos contratos com empresas terceirizadas,
possibilitando renovações sem aplicação dos reajustes contratuais
previstos; e a reciclagem dos cartuchos de impressoras.

Da mesma forma, ações que demonstram a preocupação do Legislativo
mineiro com a transparência da gestão administrativa foram levadas a
efeito. Entre elas podemos salientar: a implantação do Siafi-Assembléia,
sistema por meio do qual o Tribunal de Contas pode acompanhar e
fiscalizar a execução orçamentária do Poder Legislativo; e a divulgação
da prestação de contas da Assembléia em sua página na Internet, onde
podem ser consultados os relatórios da gestão fiscal, da execução
orçamentária e dos gastos com a remuneração e o custeio da atividade
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parlamentar.
Na mesma linha de atuação de anos anteriores, a Assembléia

Legislativa manteve-se permanentemente aberta para o diálogo com a
sociedade. Assim, muitos seminários, fóruns técnicos e ciclos de debates
foram realizados para discussão de temas de importância para o Estado
e o País, com repercussão direta na vida dos mineiros. Nessa esteira,
destacam-se, entre os grandes temas de preocupação nacional, as
discussões a respeito das reformas previdenciária, tributária e agrária. Na
área do meio ambiente, as questões ligadas à cultura do eucalipto, ao
cerrado mineiro, ao saneamento ambiental, ao Rio São Francisco e ao
Lago de Furnas. No que tange ao desenvolvimento de Minas é à
conjuntura econômica, merecem relevo os eventos relativos ao gás
natural e ao planejamento dos programas e investimentos do governo,
com foco nas diretrizes para o orçamento do Estado.

Além disso, a criação da Comissão de Participação Popular, com as
funções de receber propostas de iniciativa da população e realizar
consulta pública de interesse relevante, contribuiu para o aprimoramento
das relações entre o Legislativo e a sociedade, pelo debate de questões
relativas às políticas públicas, seu acompanhamento e fiscalização, e
pela formulação de propostas voltadas para uma distribuição mais justa
dos recursos orçamentários do Estado.

Destaca-se também, no biênio 2093/2004, a instalação da Ouvidoria
Parlamentar e da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que
evidenciam o compromisso da Casa com a manutenção da disciplina e' do
decoro, necessários à regularidade de seus trabalhos.

No que diz respeito ao cumprimento de sua função legiferante, a
Assembléia Legislativa aprovou proposições importantes, que foram
amplamente discutidas e aprimoradas pelos Deputados. Entre elas,
podemos salientar a reforma administrativa proposta pelo Governador
Aécio Neves; a reformulação do Programa Micro Geraes; a instituição da
Política Estadual do Cooperativismo e ainda o processo de
aperfeiçoamento do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI
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- e do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, no qual esta
Casa, em parceria com o Poder Executivo e entidades organizadas da
sociedade civil, discutiu as propostas apresentadas pelo Governo, a sua
execução e perspectivas, além de sugerir alterações e apresentar novas
propostas, nos moldes de uma verdadeira democracia participativa.

Ao término desta gestão, cumpre relembrar o grande esforço que tem
feito o Governo de Minas para mudar de forma definitiva a situação
deficitária de suas contas. E temos o orgulho de dizer que a Assembléia
Legislativa tem participado ativamente dessa luta, uma vez que não
podemos perder de vista a necessidade de crescimento social e
econômico do Estado, que abra perspectivas para os mineiros e, assim,
lhes assegure melhores condições de vida.

Enorme tem sido, pois, o empenho deste parlamento em implementar
as mudanças necessárias para adequar o Estado à realidade do País e
para atender aos legítimos interesses da coletividade. E todas as forças e
diligências que empreendemos nesta Casa não foram em vão, pois a
excelência dos resultados anunciados no mês passado pelo Governador
Aécio Neves, quando comunicou que o Estado conseguiu finalmente o
equilíbrio de suas contas, nos dá a certeza de que tomamos o rumo certo
e nos antecipa a visão de um futuro auspicioso para Minas.

2 - Atividades Institucionais
2.1 - Elaboração legislativa e controle externo
2.1.1 - Plenário
Apesar do natural envolvimento dos parlamentares mineiros nas

eleições municipais, muitos deles na condição de candidatos a Prefeito
ou Vice-Prefeito, a Assembléia de Minas procurou, em 2004, se reafirmar
como legítimo canal de participação da sociedade mineira no processo
decisório do Estado, sem relegar suas atribuições constitucionais.

Um dos grandes desafios da democracia, em todos os tempos, é
promover a aproximação entre representados e representantes, para que
as leis e normas que regem a vida econômica, política e social do Estado
sejam construídas pelos próprios cidadãos, que se tomam, assim, co-
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autores do ordenamento que lhes cabe cumprir.
Juntos, o Legislativo e a sociedade debateram questões relativas às

políticas públicas, seu acompanhamento e fiscalização, partilhando
apreensões e expectativas em relação à atuação governamental e
formulando propostas voltadas para uma distribuição mais justa dos
recursos orçamentários do Estado.

Entre as matérias de iniciativa párlamentar submetidas à apreciação do
Plenário em 2004, destacam-se as seguintes: Propostas de Emenda à
Cpnstituição n

o
s 57/2003, de autoria da Comissão Especial do Tribunal de

Contas, a qual modifica o art.124 da Constituição Estadual, que dispõe
sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta
dispositivo ao Ato das disposições Constitucionais Transitórias; n°
7912004, da Deputada Jô Moraes, que dispõe sobre a realização de
referendo para desestatização de empresa distribuidora de gás
canalizado e dá outras providências Emenda à Constituição n° 66/2004;
n° 80/2004, dos Deputados Leonardo Quintão e Luiz Humberto Carneiro,
que altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado; n°
81/2004, do Deputado Leonardo Moreira, que altera o inciso II do art. 53
da Constituição do Estado de Minas Gerais na Emenda à Constituição n°
64, de 2004; n° 8312004, do Deputado Sargento Rodrigues, que altera o
§1 0 do art.36 da Constituição do Estado; Projeto de Lei Complementar n°
50/2004, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado (Lei
Complementar n° 78, de 2004). De acordo com a nova norma, uma lei só
poderá tratar de um único objeto, e o mesmo objeto não poderá ser
disciplinado por mais de uma lei, a não ser quando for necessário editar
lei complementar. Outra alteração prevista na Lei Complementar n° 78, de
2004, é que a lei deverá indicar expressamente, sempre que possível, os
dispositivos da legislação anterior que revoga; Projetos de Lei nos
15/2003, do Deputado Weliton Prado, que assegura aos estudantes
universitários a contagem, como jornada de atividade em estágio, das
horas-aula ministradas em curso pré-vestibular popular, comunitário ou

WC
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similar. (Lei n° 15.150, de 2004); 104/2003, da Deputada Lúcia Pacífico,
que trata da afixação de tabelas de preços dos serviços nas agências
bancárias. (Lei n° 14.944, de 2004); 27312003, do Deputado Paulo Piau,
que institui a Política Estadual do Cooperativismo. (Lei n° 15.075, de
2004); 296/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a
contratação de serviço de detecção de velocidade em rodovias e dá
outras providências. (Lei n° 15.137, de 2004); 674/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que proíbe a comercialização de produtos ópticos na
condição que menciona. (Lei n° 15.177, de 2004); 679/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que torna obrigatória a instalação de lacre eletrônico
nos tanques de armazenamento de combustível e dá outras providências.
(Lei n° 15.300, de 2004); 810/2003, da Deputada Jõ Moraes, que dispõe
sobre a fiscalização e a vigilância sanitária dos estabelecimentos que
praticam o bronzeamento artificial. (Lei n° 15.234, de 2004); 919/2003, do
Deputado Ivair Nogueira, que determina notificação compulsória de
violência contra mulher atendida nos serviços de urgência e emergência.
(Lei n° 15.218, de 2004); 930/2003, do Deputado Leonardo Moreira, que
dispõe sobre a regulamentação de colocação de placas informativas
sobre o valor do "couvert" artístico e o valor do ingresso em casas
notumas que explorem música ao vivo ou eletrônica. (Lei n° 15.138, de
2004); 1.126/2003, do Deputado Leonídio Bouças, que dispõe sobre a
exploração econômica do turismo nas regiões de represas e lagos
artificiais. (Lei n° 15.258, de 2004); 1.127/2003, da Deputada Marília
Campos, que estabelece critérios para oferta e aceitação de presentes
por autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências. (Lei
.n° 15.297, de 2004); 1.174/2003, do Deputado Gustavo Valadares, que
regulamenta o tombamento da serra da Piedade, na forma que dispõe o
art. 84, § 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado. (Lei n 0 15.176, de 2004); 1.201/2003, da
Deputada Marília Campos, que consolida a legislação estadual que
dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas
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Gerais - Micro Geraes -; estabelece tratamento diferenciado e
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial a elas aplicáveis. (Lei n° 15.219, de 2004);
1.279/2003, da Mesa da Assembléia, que altera o sistema decarreira dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa. Lei n° (15.014 j de
2004).

De autoria do Tribunal de Contas, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei
Complementar n° 38/2003, que altera dispositivos da Lei Complementar
n° 33, de 1994, e dá outras providências.

Além de projetos que tratam de planos de carreira de diversas
categorias do funcionalismo estadual, reajuste salarial de policiais civis,
militares e carcereiros, reformulação de órgãos da administração pública
estadual, o Governador Aécio Neves encaminhou à apreciação da
Assembléia matérias da maior importância para o desenvolvimento do
Estado, a saber: Projetos de Lei nos 1.350/2004, que cria a Ouvidoria-
Geral do Estado de Minas Gerais. (Lei n° 15.298, de 2004), 1.466/2004,
que cria e • disciplina o Programa Incentivado de Débitos para com a
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais. (Lei n° 15.273, de 2004);
1.480/2004, que estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos
campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento
empresarial à microempresa, à empresa de pequeno porte e ao
empreendedor autônomo (Simples Minas) e dá outras providências. (este
projeto foi anexado ao Projeto de Lei n° 1.20112003, da Deputada Marília
Campos; 1.481/2004, que dispõe sobre a gestão de tecnologia,
informação, pessoal, patrimônio, serviços gerais, orçamento, finanças,
controle interno, no âmbito das administrações públicas direta, autárquica
e fundacional, do Poder Executivo e dá outras providências; 1.74412004,
que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -, de que
trata a Lei n° 11.520, de 13/7/94; 1.855/2004, que autoriza a participação
de empresa do sistema PETROBRAS no capital social da Companhia de
Gás de Minas Gerais - GASMIG -, altera a Lei n° 1.121, de 11/1/93, e dá
outras providências; 1.891/2004, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12175;
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que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
1.893/2004, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2005-2007 e dá outras
providências; 1.90812004, que cria bolsa de incentivo à pesquisa e
desenvolvimento tecnológico destinada a servidor público estadual;
Projetos de Lei Complementar n

o
s 49/2003, que estrutura a carreira da

Advocacia Pública e a carreira de advogado autárquico. (Lei
Complementar n° 81/2004); 55/2004, que dá nova redação ao § 1° do art.
28 da Lei Complementar 64, de 2002, que institui o regime próprio de
previdência social dos servidores públicos estaduais. Lei Complementar
n° 79/2004.

2.1.2 - Comissões
O Legislativo mineiro tem buscado, nos últimos anos, outros canais de

comunicação e interação com a sociedade. Especialmente nas
Comissões, uma nova forma de democracia, assentada na expressão
plena da cidadania, no direito fundamental de participação do cidadão na
coisa pública, nos negócios do Estado, vem-se revelando mais eficiente e
promissora. E nas Comissões que a sociedade tem oportunidades
concretas de interferir no processo legislativo, de discutir as questões que
lhe parecem importantes para o desenvolvimento econômico e social do
Estado. E nas Comissões que se pode praticar de fato a democracia.

E preciso registrar que a criação da Comissão de Participação Popular
impulsionou o processo de aproximação do Legislativo com a sociedade
mineira e é hoje referencial para os trabalhos legislativos, evidenciando a
imprescindível sintonia entre a população e seus representantes; não se
pode negar, no entanto, o esforço das outras comissões, tanto as
permanentes quanto as temporárias, com vistas a assegurar legitimidade
democrática às decisões tomadas pelo parlamento mineiro, ao
incentivarem a presença do povo nas discussões dos problemas do
Estado, a participação de todos no processo de construção das leis e no
acompanhamento da execução das políticas públicas.

Um dos melhores exemplos de democracia participativa é o processo
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de revisão do PPAG 2004-2007, no qual representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo e de entidades organizadas da sociedade
discutiram a execução do plano até o momento, as perspectivas para os
próximos anos, além de sugerirem alterações e apresentarem propostas
de realocação de recursos, para uma distribuição mais compatível e justa
do orçamento do Estado.	 ii

O mérito das Comissões de Participação Popular e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária nesse processo inovador deve ser dividido
com o Executivo, que se dispôs a enviar à Assembléia técnicos e
autoridades competentes para fornecerem explicações sobre os objetivos
dos projetos e dos programas, as estratégias adotadas pelo Governo na
aplicação dos recursos, contribuindo de forma efetiva para a
compreensão e maior transparência do orçamento público. E preciso que
esse processo participativo se desdobre na avaliação e no monitoramento
das prioridades apontadas no PPAG e na lei orçamentária, e a presença
da sociedade nas discussões é fundamental para corrigir distorções e
desequilíbrios.

O ano de 2004 foi de muito trabalho na área das comissões, com a
realização de muitas reuniões para discussão de assuntos relevantes
para o Estado e o povo de Minas, além de audiências públicas e visitas.
As principais atividades de cada uma das comissões permanentes são a
seguir destacadas.

A Comissão de Administração Pública, além de examinar importantes
proposições, a exemplo de projetos do Governador do Estado
estruturando carreiras de profissionais da área de educação, de Auditor
Fiscal da Receita Estadual e de especialista em tributação e arrecadação,
discutiu em suas reuniões, ao longo do ano, a proposta de criação do
cargo de Contador Público do Estado; o problema da aposentadoria dos
servidores públicos estaduais não detentores de cargo efetivo no Regime
Geral de Previdência Social; a cobrança de emolumentos no registro de
títulos da área rural e suas conseqüências para os produtores rurais do
Estado; a estrutura do Poder Judiciário no Estado, suas limitações
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estruturais e orçamentárias; a falta de provimento do cargo de magistrado
nas comarcas mineiras; a situação das Fazendas Experimentais Getúlio
Vargas e Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba; a necessidade de
consolidação da legislação tributária do Estado, tendo em vista as
inúmeras disposições legais vigentes, que acabam por favorecer a
sonegação fiscal e incentivar a informalidade; a penhora da fazenda
experimental onde funciona o Instituto Técnico de Agropecuária e
Cooperativismo de Pitangui; e a proposta de criação dos Conselhos
Federal e Regionais de Jornalismo.

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por sua vez,
debateu, entre outros assuntos relevantes, a decisão do Supremo
Tribunal Federal de limitar o número de Vereadores às Câmaras
Municipais e as conseqüências desse ato para a representação popular;
a indefinição das divisas entre os Municípios de Belô Horizonte e Ribeirão
das Neves; e, em audiência pública em Uberlândia, a implementação do
Projeto Parque Tecnológico nessa cidade.

A Comissão de Constituição e Justiça, cumprindo suas atribuições
regimentais, apreciou, sob os aspectos jurídico, constitucional e legal,
mais de 500 proposições.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, além de
promover o debate, com a presença de vários convidados e autoridades,
sobre os Projetos de Lei n° 1.466/2004, que cria e disciplina o Programa
de Pagamento Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais, e 1.480/2004, que estabelece tratamento
diferenciado e simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício
e de desenvolvimento empresarial à microempresa, à empresa de
pequeno porte e ao empreendedor autônomo (Simples Minas) e dá outras
providências, ambos do Governador do Estado, promoveu reuniões para
discutir as taxas cobradas pelo sistema de telefonia fixa do Estado; as
conseqüências geradas pela promulgação da Lei Federal n° 10.150 para
os mutuários do sistema habitacional; a implementação do regime de
substituição tributária para medicamentos e peças, componentes e
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acessórios automotivos; a proibição, pela COPASA-MG, do uso de
equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento
de água, em descumprimento à Lei n° 12.645, de 17/10/97; a liberação da
venda de álcool líquido nos supermercados; a implantação do "Serviço
191" nas rodovias do Estado; a Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos e os conflitos hoje existentes entre médicos,
seguradoras e usuários de planos de saúde; e o aumento das
mensalidades do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais.

Debate público sobre o tema "Fortalecimento da Proteção e Defesa do
Consumidor - Um Desafio para o Século XXI" e reuniões conjuntas para
discussão, com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, do credenciamento de clínicas de psicologia e medicina do
trânsito, de auto-escolas e de serviços de despachantes junto ao
DETRAN e, com a Comissão de Segurança Pública, das irregularidades
verificadas nas autuações por infrações de trânsito realizadas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, foram também promovidos com sucesso
pela Comissão.

Na Comissão de Direitos Humanos, foram discutidas, entre outras
matérias, os Projetos de Lei n

o
s 191/2003, do Deputado Antônio Júlio,

que estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC5, e 11.350/2004', , do
Governador do Estado, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado; o
descumprimento do Estatuto do Idoso, no que diz respeito à gratuidade
de passagens no transporte interestadual para pessoas com mais de 60
anos de idade; os procedimentos de segurança adotados pela PMMG:por
ocasião de jogos realizados no Mineirão; o projeto de construção de um
"cadeião", com capacidade para abrigar 800 detentos, na região norte de
Belo Horizonte; a reforma do Poder Judiciário; o combate à violência
contra homossexuais no Estado; a importância dos Fundos Estaduais e
Municipais da Infância e da Adolescência; e a adoção do sistema "closed
caption", pelas emissoras regionais de televisão, para que as pessoas
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portadoras de deficiência auditiva possam acompanhar sua programação.
A Comissão organizou também debate público, que contou com a

presença de convidados e autoridades, sobre o tema "O Poder Legislativo
e a Defesa dos Direitos Humanos", e se deslocou a várias cidades de
Minas para proceder à apuração de denúncias de trabalho escravo,
agressão a trabalhadores sem-terra, torturas cometidas por policiais e
exploração sexual de crianças e adolescentes.

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia dedicou-se,
em 2004, especialmente ao exame dos. seguintes assuntos: a exploração
dos bares localizados dentro do Estádio Governador Magalhães Pinto -
Mineirão -; a segurança do patrimônio histórico de Ouro Preto e Mariana;
a reforma universitária; o Projeto de Lei n° 1.053/2003, que cria o
cadastro do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais; a situação
financeiro-orçamentária das universidades federais de Minas Gerais e o
comprometimento da qualidade do ensino nessas instituições. A
Comissão se deslocou ao interior do Estado para: em Ouro Preto, discutir
os riscos de incêndio no centro histórico do município; em Divinópolis,
debater a implantação do transporte escolar dos alunos da rede estadual
de ensino da Região Centro-Oeste, conforme prevê a legislação federal.

Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, foram
analisados os seguintes assuntos: o cumprimento das metas fiscais
estabelecidas para o Estado, referentes ao 2 0 e ao 30 quadrimestres de
2003; o cumprimento do termo de compromisso firmado em agosto de
2003, entre o Governo do Estado e o Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais - MINASPETRO, que
prevê ampliação da comercialização do óleo diesel no território mineiro,
em contrapartida à redução de 18% para 12% de sua alíquota de ICMS; o
termo de convênio celebrado entre o Estado, a Fundação Brava e o
Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG, que tem como objeto a
elaboração e a execução de projetos de reestruturação para otimização
de processos, gerenciamento matricial de receita e de despesas e
gerenciamento de projetos, e, ainda, o acordo de confidencialidade
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celebrado entre o Estado e a referida instituição; a não-liberação de
recursos do Fundo de Participação da Cia. Vale do Rio Doce aos
municípios que fazem jus ao recebimento desta verba; o Projeto de Lei n°
12912003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui o Código
Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado.

Em reuniões conjuntas realizadas com a Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, na presença de convidados e autoridades,
foi tratado o problema do fechamento de agências do Bemge-ltaú no
Estado; e, com a Comissão de Segurança Pública, foram analisados os
resultados da investigação realizada sobre o esquema de fraudes fiscais
por meio de emissão de notas frias, operado pelo empresário Evandro
Torquette.

Quanto aos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, estes tiveram como tema central os possíveis impactos
causados pela instalação da Mina de Capão Xavier, de responsabilidade
da MBR, em região de mananciais que abastecem a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Foram também objeto de discussão: os
Projetos de Lei n° 65112004, do Deputado Biel Rocha, que estabelece a
obrigatoriedade da implantação do Programa de Redução de Resíduos e
a implantação de uma política estadual de resíduos sólidos, e n°
571/2003, da Deputada Jô Moraes, que disciplina as medidas a serem
adotadas na prevenção e no combate às inundações; os danos
ambientais que vêm afetando o lago de Três Marias; e a situação do lixão
de Inconfidentes.	 II

Em reuniões conjuntas, foram debatidos os seguintes assuntos: a
execução do projeto da Mina de Capão Xavier, com as Comissões de
Defesa do Consumidor e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; a
distribuição, a destinação e a aplicação, pelos municípios, dos recursos
do ICMs Ecológico, bem como os procedimentos para a instituição de
Áreas de Proteção Ambiental - APA5, com a Comissão de Administração
Pública; e a preservação da área do manancial do Cercadinho, em Belo
Horizonte, com a Comissão de Defesa do Consumidor. A Comissão
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promoveu, ainda, reunião conjunta com a Comissão de Direitos
Humanos, para ouvir exposição do Sr. Jean-Pierre Leroy, relator nacional
da ONU para o Direito Humano ao Meio Ambiente.

No Interior do Estado, a Comissão organizou audiências públicas, em
Coronel Fabriciano, para discutir os impactos ambientais que podem
decorrer da instalação da Pequena Central Hidrelétrica - PCH - Cachoeira
Grande, na área do Cachoeirão, na zona rural de Cocais do Arruda; em
Caxambu, para debater as formas de gerenciamento dos parques e a
exploração das águas nas estâncias hidrominerais; em Pouso Alegre,
para discutir os impactos da implantação de empresa de reciclagem de
baterias automotivas naquele município; em Januária, em conjunto com a
Comissão de Participação Popular, para debater questão ambiental
relacionada com a bacia do rio Pandeiros.

A Comissão efetuou visitas à MBR, em Nova Lima, para
acompanhamento da execução do projeto Capão Xavier; à reserva
indígena Pataxó, no Município de Carmésia, para verificação das
conseqüências do incêndio que destruiu grande parte da mata daquela
reserva; ao Parque das Aguas de Caxambu, para verificar a situação em
que este se encontra; ao Município de Inconfidentes, para apurar
denúncias de crime ambiental, especificamente da existência de lixo
tóxico no local.	 -

Os processos de reintegração de posse das propriedades rurais que
foram invadidas no Estado; os Projetos de Lei n°s 676, 677 e 990/2003,
que dispõem sobre a criação de pólos de desenvolvimento da fruticultura,
respectivamente, nas Regiões Sul, Zona da Mata e Norte de Minas; o
acesso ao crédito rural, o crédito rural e o financiamento para as
atividades agropecuárias e a implementação de políticas para o
agronegócio no Estado; o Projeto de Lei n° 639/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a defesa da agropecuária, cria o
fundo estadual que a especifica e dá outras providências; o montante de
recursos e a forma de financiamento de que dispõe o Banco do Nordeste
para aplicação na área mineira do IDENE, especialmente na
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cotonicultura; as dificuldades enfrentadas pelos produtores de leite e
fabricantes de queijo artesanal de Barbaceria e de outras cidades do
Estado; a política do Governo Federal no que diz respeito à reforma
agrária, em especial o Programa Nacional de Crédito Fundiário do
Ministério de Desenvolvimento Agrário; e a aplicação de agrotóxicos nas
lavouras mineiras foram alguns dos temas mais relevantes discutidos
pela Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Em reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, a Comissão debateu a aplicação e a regulamentação das Leis
nos 12.503, de 1997, que cria o Programa Estadual de Conservação da
Agua; 12.596, de 1997, que dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e
a conservação do solo agrícola no Estado; 13.194, de 1999, que cria o
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável :das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FIDRO -; e 14.089, de
2001, que cria o Programa de Certificação Ambiental da Propriedade
Agrícola - ISO Agrícola.

Em Rio de Espera, a Comissão realizou audiência pública, com o
objetivo de buscar alternativas de produção agrícola em substituição ao
carvão vegetal; em Pitangui, juntamente com a Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, foi discutida a situação do Instituto Técnico
de Agropecuária e Cooperativismo.

A Comissão de Redação, no cumprimento de suas atribuições, emitiu
parecer de redação final sobre cerca de 400 proposições.

Na Comissão de Saúde, destacaram-se as discussões sobre; a
situação clínica e o atendimento, pelo sistema público de saúde do
Estado, aos portadores de vários tipos de doenças; a situação em que se
encontram os trabalhadores da Mina de Morro Velho portadores de
silicose; a implementação do passe livre para os pacientes portadores de
doença renal crônica, em terapia renal substitutiva, no âmbito estadual;
os programas de reestruturação do IPSEMO; o cumprimento do disposto
na Lei Federal n° 8.689, de 27/7/93; a grave situação da Santa Casa de
Misericórdia de Ouro Preto; a criação de um Banco de Células de Sangue
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de Cordão Umbilical em Minas Gerais; o Projeto de Lei n° 1.548/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização de testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo
HTLV e seu tratamento pelos hospitais públicos do Estado de Minas
Gerais; o movimento grevista dos servidores da saúde e seus
desdobramentos; a situação dos ciwgiões-dentistas descredenciados, o
recredenciamento e o atendimento aos demais servidores do Estado pelo
IPSEMG; o Projeto de Lei n° 1.337/2003, que institui e estrutura as
carreiras do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais.

A Comissão de Saúde se reuniu, ainda, com a Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, para debater o Projeto de Lei n° 158/2003, que
estabelece normas de licenciamento de Estação de Rádio-Base - ERB -,
microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e de equipamentos no
Estado; com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para
discutir a leishmaniose visceral em Minas Gerais; com a Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para debater os acidentes de
trabalho e doenças profissionais.

Audiências públicas em Uberaba, para avaliar a situação do hospital-
escola da Faculdade de Medicina do Triângulo, e em Pitangui, para
debater a situação econômico-financeira e o atendimento da Santa Casa
de Misericórdia daquele município, também foram realizadas pela
Comissão.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas teve como
tema recorrente em seus debates a necessidade premente de
recuperação das rodovias mineiras. Também movimentaram a Comissão
discussões sobre: os municípios a serem beneficiados com a liberação de
recursos para asfaltamento, a existência de projetos de engenharia para
as obras e a abrangência dessa pavimentação asfáltica em cada
município; a destinação e aplicação dos recursos da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - na recuperação de estradas
no País, em especial no Estado de Minas Gerais; o Projeto de Lei
1.284/2003, que dispõe sobre a proibição de cobrança em conta
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telefônica de ligações realizadas e não incluídas na fatura há mais de 30
dias; as reformas realizadas no Estádio Magalhães Pinto - Mineirão -,
visando a sua adequação ao disposto no Estatuto do Torcedor; a idéia de
se organizar movimento em Minas Gerais em defesa da destinação e
aplicação dos recursos da CIDE na recuperação da malha rodoviária
brasileira; os contratos firmados entre o DER-MG e as empresas que
prestam serviços de locação e manutenção das balanças instaladas nas
rodovias do Estado; e a transferência dos vôos operados pelo Aeroporto
da Pampulha para o Aeroporto Internacional de Confins.

A' apresentação do projeto "Outros Olhares", que consiste em duas
propostas distintas de exploração de turismo no perímetro metropolitano
de Belo Horizonte; a implementação de política pública de fomento ao
Projeto Mineiro de Incubadoras de Empresas; os Projetos de Lei nos
1.121/2003, do Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a
substituição gradativa, pela indústria, da cola de sapateiro pelo adesivo à
base de água, e 1.45612004, do Deputado George Hilton, que dispõe
sobre a produção industrial na Região Norte e nos vales do Jequitinhonha
e do Mucuri; o Circuito das Malhas e sua importância para o
desenvolvimento turístico e comercial da região Sul; o trabalho que vem
sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Turismo; e os detalhes
sobre os acordos, os protocolos e os convênios assinados entre os
Governos Federal e Estadual e o Governo da China e os benefícios Ilue
estes poderão trazer para o turismo do Brasil e, em especial, de Minas
Gerais, foram motivo de produtivas discussões na Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio.

Em reunião que contou com a participação da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, foi debatida a inclusão dos produtores de
cachaça artesanal de Minas no Sistema Integrado de Planejamento de
Imposto e Contribuições das Microempresas de Pequeno Porte - Simples
Minas -; em audiência pública realizada em Leopoldina, discutiu-se o
desenvolvimento econômico, turístico e industrial da Zona da Mata; em
Pitangui, debateu-se a possibilidade de inclusão desse município no
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Programa Estrada Real; e em Andradas, as ações necessárias para a
criação de infra-estrutura destinada à instalação de gasoduto para
transporte de gás natural até o município.

Na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, foram
temas de reuniões: o perdão da multa aplicada à empresa GTech do
Brasil; a situação dos metalúrgicos de João Monlevade e região, em
especial no que se refere aos problemas relacionados com suas jornadas
de trabalho; o Projeto de Lei n° 801/2003, que estabelece a Política
Estadual de Qualidade Ambiental, Ocupacional e de Proteção da Saúde
do Trabalhador; as medidas de proteção aos portadores de
hemoglobinopatias e coagulopatias; a ocorrência de acidentes de
trabalho causados por prensas; a situação de funcionários demitidos pela
CEASA e pela PRODEMGE; o Projeto de Lei n° 1.672/2004, que
estabelece a Política Estadual da Pessoa com Deficiência e dá outras
providências; e, em reunião conjunta com a Comissão de Segurança
Pública, em Araçuai', as condições de trabalho dos fiscais do Ministério do
Trabalho no vale de Jequitinhonha, especialmente naquele município.

A Comissão de Segurança Pública dedicou atenção especial ao
desvirtuamento da finalidade publicista do convênio conhecido como
"Patrulha Rural", celebrado entre a PMMG de Unaí e as entidades dos
produtores rurais desse município; à apuração de denúncias cometidas
por policiais; à situação dos órgãos de segurança pública e das cadeias
do Estado; ao desaparecimento de sacas de café de propriedade de
pequenos cafeicultores, que estavam sob a guarda de empresas e
cooperativas, em todo o Estado, especialmente no Sul de Minas; à
política de remuneração dos quadros da PMMG, da Políciai Civil, do
Corpo de Bombeiros Militar e dos Agentes de Segurança Penitenciária do
Estado; ao Projeto de Lei n° 1.354/2004, do Governador do Estado, que
dispõe sobre o Fundo Penitenciário Estadual e a destinação dos recursos
do Fundo Nacional de Segurança Pública, repassados pela União ao
Estado de Minas Gerais; à instalação e à aferição de radares na Grande
Belo Horizonte e à atuação de quadrilha de furto de gado no Estado.
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Em reunião conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social, foram debatidas as circunstâncias em que ocorreu o
assassinato, no Município de Unaí, de quatro servidores do Ministério do
Trabalho e o andamento das investigações; com a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, a proposta apresentada pela
Universidade Vale do Rio Verde - UNICOR - para a substituição da
penitenciária do Município de Três Corações. Audiências públicas foram
realizadas pela Comissão em cidades do interior de Minas, para
discussão de assuntos relacionados com sua área de competência.

Na Comissão de Participação Popular, duas iniciativas inovadoras
merecem ser ressaltadas: o processo de revisão do PPAG 2004-2007,
citado anteriormente, e o projeto Parlamento Jovem, realizado em
parceria com a PUC Minas São Gabriel. Esse programa, que contou com
a colaboração da Escola do Legislativo, após meses de preparação, com
palestras, estudos e pesquisas, culminou com uma reunião, no Plenário
da Assembléia, na qual 77 jovens ocuparam os lugares dos Deputados e
simularam uma audiência pública e uma reunião ordinária da Comissão
de Participação Popular. Cerca de 200 estudantes assistiram às reuniões
das galerias do Plenário e se manifestaram a cada pronunciamento ou
intervenção dos colegas, numa verdadeira lição de democracia.

Outras importantes matérias foram discutidas nas reuniões da
Comissão, tais como a democratização dos meios de comunicação; a
Proposta de Ação Legislativa n° 216/2004, apresentada pelo Presidente
do CRENMG, sugerindo a apresentação de projeto de lei que garanta
assistência técnica e jurídica nas áreas de engenharia e arquitetura para
a população carente; o 'Desenvolvimento Cultural doVale lido
Jequitinhonha", nos termos da Proposta de Ação Legislativa n° 215/2004;
as denúncias feitas por estudantes da Faculdade de Ciências Médicas de
Minas Gerais sobre possíveis irregularidades na administração da
Fundação Educacional Lucas Machado, mantenedora daquela instituição;
e propostas de ação legislativa, de autoria popular, apresentadas na
audiência de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
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PPAG.
Por iniciativa dessa Comissão, foi promovido na Assembléia debate

público sobre o tema Participação Popular no Poder Legislativo, que
contou com a presença de representantes da UFMG, da Câmara dos
Deputados, da Comissão Mista Permanente de Participação Legislativa
Popular da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e do Instituto de
Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais.

Entre as comissões temporárias, nesta sessão legislativa, além
daquelas constituídas para emitir parecer sobre proposições e sobre a
escolha dos titulares dos cargos previstos na Constituição do Estado,
funcionaram na Assembléia comissões especiais encarregadas de
proceder a estudos sobre matérias determinadas e uma comissão
parlamentar de inquérito: a CPI do Café. O resumo das principais
atividades dessas comissões é apresentado a seguir.

Comissão Especial dos Aeroportos
Início das atividades: 13/1112003
Término das atividades: 5/5/2004
Os trabalhos desta Comissão foram amplamente divulgados pela mídia

• envolveram a discussão sobre a revitalização do Aeroporto de Confins
• a diminuição da sobrecarga no Aeroporto da Pampulha. Em seu
relatório final, a Comissão, além de apresentar várias propostas para o
incremento da utilização do Aeroporto de Confins, a melhoria das vias de
acesso ao aeroporto, a transformação do terminal da Pampulha em
aeroporto auxiliar, propôs a criação de grupo de trabalho formado por
representantes do Poder Legislativo, do Executivo e da sociedade civil
para acompanhar e fiscalizar as obras previstas no acordo firmado entre
a INFRAERO, o Governo de Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte, para
melhoria da estrutura viária na região norte da cidade.

Comissão Especial dos Depósitos de Veículos Apreendidos
Início das atividades: 514/2004
Término das atividades: 7/7/2004
Depois de discutir a situação dos depósitos de veículos apreendidos
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com representantes da Advocacia-Geral do Estado, do DETRAN-MG e da
empresa concessionária do serviço público Logiguarda e visitar esses
locais, a Comissão apresentou seu relatório final sugerindo a realização
de leilões para esvaziamento dos pátios da citada empresa; a instauração
de processo licitatório em outras cidades, com o objetivo de transferir tal
atividade para a iniciativa privada; e apresentou projeto de lei com o
objetivo de rever as tarifas praticadas para remoção e guarda de veículos
nos pátios administrados por empresas privadas.

Comissão Especial da Silvicultura
Início das atividades: 17/05104
Término das atividades:1 0/9/2004
A comissão especial constituída para estudar e propor políticas públicas

para o setor florestal, especialmente para as florestas plantadas, e ações
de incentivo à produção de madeira em Minas Gerais realizou várias
reuniões, que contaram com a presença de convidados e autoridades do
setor, e audiências e visitas técnicas com o objetivo de colher subsídios
para a elaboração de seu relatório final.

As principais recomendações contidas nesse relatório são: revisão do
modelo institucional que rege a atividade; adoção, pelos órgãos
competentes, de medidas visando ao fortalecimento da Câmara Setorial
de Silvicultura, do Programa Pró-Floresta e do Programa Estadual de
Fomento Florestal; realização de estudos para identificação e
recomposição das áreas propensas a desertificação; constituição de
grupo de estudos para revisão da política tributária para os derivados da
madeira; realização, pelo Governo do Estado e pela Associação Mineira
de Silvicultura, de campanha de esclarecimento e valorização da
atividade; formação de técnicos qualificados; e incentivo à pesquisa na
área de silvicultura.

Comissão Especial da Fruticultura
Início das atividades: 22/5/2004
Término das atividades: 22/10/2004
Instituída com o objetivo de proceder a estudos sobre a situação dli
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fruticultura no Estado, bem como apresentar soluções para sua expansão
e seu desenvolvimento, a Comissão da Fruticultura, após quatro meses
de reuniões, visitas às principais regiões produtoras de frutas e
audiências públicas •em diferentes regiões do Estado, aprovou seu
relatório final no dia 22 de outubro. Após muitas discussões, com a
presença de convidados e autoridades do setor, a Comissão concluiu que
a fruticultura no Estado é inexpressiva, não conta com linhas de crédito
específicas, não há organização da classe produtora nem pesquisas na
área que possam vislumbrar mudanças nessa situação.

Por essas razões, a Comissão apresentou recomendações e
solicitações a órgãos estaduais e federais com o propósito de incrementar
a produção de frutas no Estado, além de projeto de lei dispondo sobre a
destinação de recursos financeiros para o desenvolvimento de pesquisas
no setor agropecuário e substitutivo ao Projeto de Lei n° 676/2003, que
altera a Lei n° 12.998, de 1998, que cria o Programa de Incentivo à
Fruticultura.

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI do Café
Início das atividades: 17/5/2004
Término das atividades: 14/12/2004
Criada com o propósito de investigar denúncias de atuação de

quadrilhas de crime organizado no desaparecimento de milhares de
sacas de café no Estado de Minas Gerais, bem como sonegação fiscal e
prejuízo ao erário, a CPI do Café realizou visitas e várias reuniões em
Belo Horizonte e no interior do Estado, para apuração de denúncias de
irregularidades na administração de cooperativas de cafeicultores,
especialmente no Sul de Minas.

No exercício de suas competências, a Comissão tomou depoimentos de
autoridades e ouviu indiciados, inquiriu testemunhas, requisitou
informações, documentos e serviços a diversos órgãos e se deslocou ao
interior de Minas para colher subsídios para a elaboração de seu relatório
final.

No dia 14 de dezembro foi aprovado o relatório final das atividades
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desta Comissão, no qual, entre outras providências, foi solicitada a prisão
preventiva de alguns envolvidos no desvio de sacas de café e o
indiciamento de 20 outras pessoas, entre ex-dirigentes e ex-funcionários
de cooperativas.

Vale destacar, ainda, a atuação da CIPE Rio Doce, que promoveu
reuniões para discussão do Programa de Investimento para a
Despoluição dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce; audiências
públicas, nos Municípios de Resplendor, Itueta, Aimorés e Baixo Gandu,
que contaram com a presença de Deputados capixabas e mineiros, além
de outras autoridades, para análise dos impactos gerados pela
construção da Usina Hidrelétrica de Aimorés; e discussões sobre a
aplicação dos recursos destinados ao Parque Estadual dos Sete Salões.

A Comissão entregou aos Ministros da Integração Nacional, das
Cidades, da Saúde e do Meio Ambiente o "Relatório Rio Doce Limpo",
elaborado e aprovado pelos parlamentares capixabas e mineiros
integrantes da CIPE.

Já a CIPE São Francisco promoveu debate, em conjunto com a
Comissão de Meio Ambiente, sobre o projeto de transposição das águas
desse rio.

2.2 - Atividades institucionais de interlocução com a sociedade
Preocupações com o meio ambiente
No âmbito das atividades da Assembléia que envolvem parceria com

instituições do setor público e da sociedade civil, especialmente no
formato de seminários legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates e
conferências, destacaram-se, em 2004, os eventos relacionados com o
meio ambiente.

O primeiro deles foi o Ciclo de Debates O Eucalipto, realizado nos dias
24 e 25 de maio, no Plenário da Casa, reunindo representantes de
instituições do setor público e da sociedade civil com posicionamentos
diversos sobre o assunto. O objetivo do evento foi discutir o cultivo do
eucalipto a partir de seus aspectos econômicos, sociais e ambientais,
buscando contribuir para que se adote no Estado um modelo
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comprometido com o desenvolvimento, o homem e o meio ambiente.
As discussões se desenvolveram em torno dos seguintes temas e

subtemas:
- O Eucalipto: Aspectos Econômicos e Técnicos (modelo econômico

aplicado à eucaliptocultura - histórico; aspectos técnicos e econômicos
da eucaliptocultura; floresta ou cultura de eucalipto?; demanda e oferta de
madeira em Minas Gerais; economia florestal: gerenciamento e logística
da produção de eucalipto; usos múltiplos das florestas renováveis;
perspectivas do modelo econômico aplicado à eucaliptocultura).

- O Eucalipto e as Questões Sociais (reflexos da eucaliptocultura nos
direitos sociais; responsabilidade social das empresas produtoras ou
consumidoras de eucalipto; direitos econômicos, sociais, culturais e
ambientais na cultura do eucalipto; perspectivas de desdobramentos
sociais).

- O Eucalipto e o Meio Ambiente (aspectos ambientais da
eucaliptocultura; a eucaliptocultura, o efeito estufa e o mercado de
carbono; legislação: a regulamentação da eucaliptocultura; licenciamento
ambiental e certificação florestal; perspectivas de desdobramentos
ambientais).

Nos dias 14 e 15 de junho, a Assembléia promoveu o Fórum Técnico
Cerrado Mineiro: Desafios e Perspectivas, com o objetivo de levantar
subsídios para o aperfeiçoamento das políticas públicas (ações
legislativas e executivas) voltadas para o setor. Nas reuniões
preparatórias para o evento, assim como no decorrer das discussões,
afirmou-se que tais políticas devem orientar-se pelo princípio da
sustentabilidade, que pressupõe a conciliação das atividades econômicas
com o meio ambiente e o interesse social.

Para ser mais representativo das diversas regiões do Estado, o evento
contou com as contribuições trazidas de uma etapa de interiorização,
realizada em Uberlândia, no dia 21 de maio, e do Encontro dos Povos do
Cerrado, ocorrido em Pirapora, nos dias 3, 4 e 5 de junho, do qual
participaram os Deputados Ricardo Duarte e Wanderley Avila, além de
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assessores da Casa.
As exposições e os debates do fórum centraram-se nos temas O

Cerrado Mineiro e sua Ocupação e O Cerrado Mineiro: as Vertentes
Social, Econômica e Ambiental. Os participantes do evento também
discutiram, em grupos de trabalho, os seguintes assuntos: Conservação,
Potencialidades e Biodiversidade; Desenvolvimento e Sustentabilidade;
Políticas para a Pesquisa no Cerrado.

Na sessão plenária de encerramento, os participantes aprovaram um
documento com 60 propostas para aperfeiçoamento das políticas
públicas dirigidas ao setor. Essas propostas e as palestras proferidas
durante o fórum foram publicadas em uma revista, enviada pela Casa a
instituições públicas e da sociedade civil vinculadas às questões
ambientais.

O evento de maior porte realizado pela Assembléia em 2004,
relacionado às questões ambientais, foi o Seminário Legislativo
Saneamento Ambiental - Demandas e Intervenções Necessárias, nos
dias 13 a 16 de setembro. Ele teve o intuito de discutir, com
representantes de órgãos governamentais e de entidades da sociedade
civil, a situação do saneamento ambiental no Estado, tendo como
referência as políticas públicas relativas ao assunto e as dificuldades para
implementá-las.

Para que fosse mais representativo das realidades e das demandas
sobre o setor em todo o Estado, o seminário foi precedido de quatro
encontros regionais, nas seguintes cidades: Uberlândia (16/8/2004),
Montes Claros (23/8/2004), Varginha (27/8/2004) e Governador
Valadares (31/8/2004).

Os temas e subtemas apresentados durante o evento foram os
seguintes: A Política Nacional de Saneamento - UniversalizaçâoI dos
Serviços; Saneamento Ambiental e Cidadania (saneamento ambiental e
gestão dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos - o papel dos
comitês de bacias hidrográficas; impactos na saúde humana e no meio
ambiente; a importância da educação sanitária e ambintal 1 nas
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comunidades; pesquisa e desenvolvimento em saneamento ambiental;
Agenda 21 e saneamento); Política e Panorama do Saneamento
Ambiental em Minas Gerais (panorama atual do saneamento em Minas;
projetos estruturadores do Governo de Minas para o saneamento; as
parcerias público-privadas e o papel das OSCIPS; legislação e
mecanismos de financiamento; a importância de um sistema de
informação georreferenciado; mapa de qualidade das águas superficiais
de Minas Gerais).

Nos grupos de trabalho, parte do seminário em que os participantes
debatem assuntos nos quais têm maior interesse ou experiência, foram
postos em discussão os seguintes temas, no âmbito do saneamento
ambiental: Gestão de Recursos Hídricos; Educação e Saúde; Ciência e
Tecnologia; Legislação e Políticas Públicas; Mecanismos de
Financiamento; Demandas e Intervenções Necessárias.

O evento resultou na aprovação, na sessão plenária final, de 267
proposições, que foram encaminhadas a entidades da sociedade civil e a
órgãos públicos estaduais e federais, para subsidiar ações legislativas e
executivas relacionadas ao assunto, com vistas a melhorar a situação do
saneamento ambiental em Minas Gerais.

Diante da iminência de se dar início às obras de transposição das
águas do rio São Francisco, anunciadas pelo Governo Federal já para
2005, a Assembléia realizou, no dia 23 de novembro, dois eventos
relativos ao assunto: uma reunião de emergência da CIPE São Francisco
(Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco) e o ciclo de debates "Em
Defesa do Rio São Francisco.

Apregoada por alguns setores políticos como solução para o problema
da seca em áreas do Nordeste do País, a transposição vem sendo
debatida há vários anos pela sociedade brasileira, sempre com ressalvas,
principalmente por parte de ambientalistas, técnicos e parlamentares
vinculados à questão dos recursos hídricos.

Teme-se que, feita sem um amplo trabalho de revitalização do rio, a
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transposição possa pôr em risco a vida do São Francisco, com grandes
prejuízos para o, meio ambiente e as populações ribeirinhas,
especialmente no Estado de Minas Gerais, responsável pela geração de
mais de 70% das águas do rio.

Os temas das exposições e dos debates do evento foram estes: o
projeto de integração de bacias do Governo Federal e a realidade
ambiental do Rio São Francisco e do Nordeste Setentrional do Brasil; os
impactos sociais, econômicos e ambientais da transposição; a
transposição das águas e a revitalização da bacia do São Francisco: a
opinião de Minas Gerais; a participação dos comitês de bacias
hidrográficas no processo de revitalização.

Ao final do ciclo de debates, os participantes aprovaram a "Carta de
Minas", na qual contestam o caráter impositivo com que o Governo
Federal vem tratando o assunto e propõem a suspensão do projeto de
transposição até que se realizem estudos confiáveis sobre o assunto; a
abertura de diálogo, de maneira ampla e transparente, com toda a
sociedade brasileira, a respeito do problema, tendo por base os estudos
técnicos elaborados e divulgados previamente; e a implantação de um
programa de revitalização da bacia do rio São Francisco, considerando os
pontos de vista ambiental, social e econômico, e não apenas a garantia
de água para transposição.

Desenvolvimento do Estado e conjuntura econômica
Atenta às questões econômicas de interesse do Estado, a Assembléia

sempre promove discussões sobre temas levantados pelos diversos
segmentos produtivos. Foi de acordo com esse espírito que a Casa
realizou, no dia 17 de maio, o Ciclo de Debates Gás Natural para o
Desenvolvimento.

Q objetivo do evento foi discutir a importância do gás natural industrial e
veicular para o desenvolvimento, da economia de Minas Geras; o
planejamento estratégico para a utilização desse combustível no Esado;
e a política de preços do gás natural. As exposições desenvolvidas
durante o encontro versaram sobre o tema 0 Papel do Gás Natural na
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Matriz Energética Brasileira e na Economia de Minas Gerais.
Ao final do encontro, os participantes aprovaram a "Carta de Minas", na

qual ressaltaram a importância do gás natural na matriz energética
brasileira, o potencial de crescimento de seu consumo no Estado de
Minas Gerais e no País e as vantagens econômicas e ambientais de sua
utilização; chamam atenção para os empecilhos financeiros e estruturais
para seu emprego em larga escala, tanto no âmbito industrial quanto dos
consumidores de modo geral; reivindicam dos Governos Estadual e
Federal medidas para facilitar e incentivar o emprego do combustível; e
conclamam a sociedade a se engajar numa campanha de maior utilização
do gás natural.

A situação econômica brasileira, sob o ponto de vista das repercussões
do Plano Real, da época de sua implantação até os dias de hoje, foi o
tema de um ciclo de debates promovido pela Assembléia, em parceria
com o Conselho Regional de Economia, o Sindicato dos Economistas e a
Sociedade de Economistas de Minas Gerais, em 13/8/2004, data em que
se comemorava o Dia do Economista.

O evento, denominado "10 Anos do Plano Real", contou com a
participação de analistas políticos e econômicos, que enfocaram as
tentativas anteriores de conter os índices inflacionários no País, as
medidas adotadas com o Plano, os acertos e equívocos das correções de
rumo que se fizeram nos anos posteriores e seus efeitos, positivos e
negativos, nos diferentes setores da vida nacional.

Embora divergentes nos enfoques políticos e ideológicos, as
exposições do ciclo de debates foram quase unânimes em dois aspectos:
se, por um lado, no combate ao descontrole inflacionário, o Plano Real
pode ser considerado um sucesso, por outro lado ele deixou várias
lacunas como instrumento de política econômica criado para promover o
desenvolvimento.

Sob essa ótica, sustentaram os expositores, não se alcançaram os
objetivos relacionados à melhoria da qualidade de vida da população,
como o crescimento produtivo, o aumento do número de empregos, a
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melhoria da distribuição de renda, dos serviços públicos essenciais, do
bem-estar social, ao mesmo tempo em que cresceram, de forma
preocupante, as dívidas intema e externa do País.	 1

Dentro de sua disposição para contribuir com ações que visem ao
aperfeiçoamento dos programas de governo, principalmente na
perspectiva do debate e da participação, a Assembléia realizou, nos dias
9 e 10/1112004, por meio de sua Comissão de Participação Popular, uma
audiência pública destinada à revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para 2004-2007, no qual estão estabelecidos
os princípios, as prioridades e as metas de desenvolvimento do Eêtado
nesse período.

O encontro, que contou com a participação de representantes dos
setores governamentais envolvidos, ligados ao planejamento e à
execução dos programas, e de entidades da sociedade civil dos mais
variados segmentos, teve como objetivos discutir a proposta do Executivo
de revisão do PPAG para 2004-2007; discutir a execução do Plano até o
momento e as perspectivas para 2005; sugerir alterações e novas
propostas para o PPAG, visando ao seu aperfeiçoamento.

A audiência pública foi estruturada em duas grandes exposições
(Avaliação e Perspectivas do PPAG em 2005 e Revisão do PPAG em
2005), seguidas de debates e discussão de propostas em grupos de
trabalho, tendo como referência os 31 projetos estruturadores do Plano.

No primeiro dia, os grupos de trabalho debateram e levantaram
proposições sobre os seguintes temas: Educação, Cultura e Turismo
(Projetos Estruturadores: Inclusão Digital; Melhoria e Ampliação do
Ensino Fundamental; Universalização e Melhoria do Ensino Médio;
Estrada Real; Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde);
Saúde e Habitação (Projetos Estruturadores: Saneamento Básico: Mais
Saúde para Todos; Saúde em Casa; Regionalização da Assistência à
Saúde; Lares Geraes); Segurança e Inclusão Social (Projetos
Estruturadores: Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais;
Centros Públicos de Promoção do Trabalho: Uma Estratégia para o
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Primeiro Emprego; Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas; Minas
sem Fome).

Os temas dos grupos de trabalho no segundo dia foram: Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente (Projetos Estruturadores:
AGROMINAS: Agregação de Valor e Diversificação de Café; Projeto
Jaíba; Gestão Ambiental MG Século XXI; Revitalização e
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco; 100% de Eletrificação Rural no Estado de Minas Gerais);
Fomento ao Desenvolvimento (Projetos Estruturadores: Arranjos
Produtivos Locais; Energia Elétrica para o Noroeste Mineiro; Oferta de
Gás Natural; Plataforma Logística e de Comércio Exterior da RMBH;
Empresa Mineira Competitiva); Infra-Estrutura de Transporte e Logística
(Projetos Estruturadores: Corredores Radiais de Integração e
Desenvolvimento; Potencialização da Logística do Triângulo/Alto
Paranaíba; Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos
Municípios; Reestruturação da Plataforma Logística e de Transportes da
RMBH); Planejamento e Gestão (Projetos Estruturadores: Modernização
da Receita Estadual; Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais;
Choque de Gestão: Pessoas, Qualidade e Inovação na Administração
Pública; Unidade Parceria Público-Privada - MG).

Ao final dos trabalhos, produziu-se um documento com 197 propostas
de aperfeiçoamento do PPAG, que foi entregue aos Presidentes das
Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa. Depois de analisadas e de
receberem parecer na Comissão de Participação Popular, grande parte
das propostas foram transformadas em emendas e encaminhadas à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com vistas a sua
incorporação ao Projeto de Lei n° 1.893/2004, que trata da revisão do
PPAG. Muitas outras foram transformadas em requerimentos dirigidos
aos órgãos públicos envolvidos com os temas abordados.

Em defesa dos valores democráticos
Atendendo a uma demanda de diversos segmentos sociais,
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encaminhada e encampada por vários Deputados, a Assembléia
Legislativa participou, no decorrer de 2004, de uma série de atividades
alusivas aos 40 anos do movimento militar de 1964, dentro de uma ampla
programação realizada no Estado, juntamente com outras instituições
públicas e da sociedade civil.

O primeiro evento promovido pela Casa, nessa programação, foi o Ciclo
de Debates Resistir Sempre - 64 Nunca Mais, no dia 31/3/2004, em seu
Plenário. O caráter político do encontro, definido pelas entidades que o
organizaram, em parceria com a Assembléia, foi explicitado na abertura
de seu convite de divulgação:

"Os 40 anos do golpe de 64 devem ser lembrados para que seu
significado se reavive na memória de quem viveu os anos da ditadura e
seja transmitido às novas gerações. Suas marcas foram a repressão aos
movimentos populares e às reivindicações sociais, a censura, a limitação
dos direitos individuais, a violação dos direitos humanos, o abuso de
poder, a violência, a tortura, os assassinatos, as seqüelas físicas e
psicológicas nos que lutaram contra o regime militar, a quebra do estado
de direito, o cerceamento das instituições democráticas. Os 40 anos
devem ser lembrados também como período de resistência, de luta pelos
direitos humanos e pela democracia".

O ciclo de debates foi dividido em três partes. Na duas primeiras,
políticos, historiadores, jornalistas e cientistas políticos fizeram
exposições e debates sobre os temas "O Contexto Sociopolítiào e o
Significado do Golpe de 64" e "Conhecimento e Memória: as Cassações
no Legislativo Mineiro". Na terceira parte, ex-líderes sindicais e estudantis
e militantes políticos prestaram depoimentos pessoais sobre fatos
ocorridos no tempo do regime militar. O evento contou ainda com uma
homenagem a D. Helena Greco, símbolo em Minas da luta pela anistia.

A Assembléia também realizou, em seu Espaço Político-Culturãl, entre
os dias 29/3/2004 e 16/4/2004, a exposição "Subversão do
Esquecimento", sobre o golpe de 64 e a ditadura militar, retratando, por
meio de fotos, músicas, textos, artigos de jornais e revistas, charges,
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desenhos, propagandas e objetos diversos, os seguintes períodos: pré-
64, 64 a 68 (o golpe), 69 a 74 (anos de chumbo) e 75 a 85 (distensão).

Constaram ainda da programação da Casa relativa aos 40 anos do
movimento de 64 palestras na Escola do Legislativo, dentro do programa
Pensando em Minas, e entrevistas, no programa Memória e Poder, da TV
Assembléia, com personalidades que vivenciaram fatos significativos no
período da ditadura militar.

O conteúdo do Ciclo de Debates Resistir Sempre - 64 Nunca Mais foi
reproduzido em uma edição especial da "Revista do Legislativo", que
trouxe também artigos de autores mineiros que, sob enfoques
diferenciados, fazem uma reflexão sobre os partidos políticos, a imprensa
e os movimentos sociais daquele período da história brasileira.

A edição especial da revista foi lançada no dia 24/11/2004, no Teatro da
Assembléia, e na ocasião realizou-se também a Audiência Pública Crime
e Tortura, na qual expositores de diversas áreas procuraram aprofundar
as discussões sobre o crime de tortura.

Direitos humanos e políticas para as mulheres
A Assembléia promoveu, nos dias 27 e 28/5/2004, a II Conferência

Estadual de Direitos Humanos, dentro de suas preocupações com o
tema. A Casa já havia realizado diversos eventos sobre o assunto,
destacando-se entre eles o Seminário Legislativo Direitos Humanos e
Cidadania, em agosto de 1998, como parte das atividades comemorativas
dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse
seminário, que contou com a participação de 171 instituições, vinculadas
ao poder público e à sociedade civil, gerou importantes subsídios para a
formulação do Programa Estadual de Direitos Humanos.

A II Conferência Estadual de Direitos Humanos teve os seguintes
objetivos: avaliar a situação dos direitos humanos em Minas Gerais;
propor diretrizes para o Sistema Nacional de Direitos Humanos e eleger
delegados para a IX Conferência Nacional de Direitos Humanos, que
aconteceria, pouco depois, em Brasília.

As exposições e debates do evento tiveram como eixo os seguintes
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temas: O Papel dos Diversos Atores Sociais na Construção dê um
Sistema de Proteção dos Direitos Humanos; Construção de um Sistema
Descentralizado de Proteção dos Direitos Humanos em Minas Gerais;
Desafios, Princípios, Estrutura e Estratégia de Implementação do Sistema
Nacional de Direitos Humanos; Atribuições dos Diversos Setores da
Sociedade com a Implementação do Sistema Nacional de Direitos
Humanos; Prioridades de Atuação da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República na Implementação do Sistema
Nacional de Direitos Humanos; Estratégia de Seguimento, Monitoramento
e Avaliação das Deliberações da IX Conferência Nacional de Direitos
Humanos.

Na sessão plenária final, os participantes aprovaram um documento
com 181 propostas, que foram levadas, pelos delegados eleitos, à IX
Conferência Nacional de Direitos Humanos, cujo objetivo foi colher
subsídios para a construção do Sistema Nacional de Direitos Humanos.

Nos dias 7 e 8/6/2004, a Casa realizou a 1 Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres, preparatória para a 1 Conferência Nacional de
Políticas para as Mulheres, realizada em Brasília, no mês de julho. Os
dois eventos inseriram-se nas atividades do Ano da Mulher no Brasil
(2004), instituído por decreto do Governo Federal.	 -

A conferência realizada na Assembléia foi a principal contribuição de
Minas para o encontro nacional, em Brasília, e teve os seguintes
objetivos: formular diretrizes das políticas estadual e nacional para as
mulheres; discutir prioridades para os próximos anos e eleger delegadas
para a 1 Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

As palestras e debates do evento centraram-se nos seguintes temas:
Análise da Realidade da Mulher Mineira e Brasileira e Desafios para a
Construção da Igualdade; Avaliação das Ações e Políticas Públicas
Desenvolvidas para as Mulheres nas Instâncias de Governo Municipal,
Estadual e Federal; Proposição de Diretrizes da Política para as Mulheres
e Prioridades para os Próximos Anos.

Para ser mais representativa das realidades e das demandas das
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mulheres em todo o Estado, a conferência foi precedida de encontros
municipais nas diversas regiões mineiras. As propostas tiradas dessa
etapa de interiorização foram incorporadas aos debates dos grupos de
trabalho, que se dedicaram a estes temas: Saúde, Direitos Sexuais e
Direitos Reprodutivos; Violência contra a Mulher; A mulher e a Questão
Étnico-Racial; A Situação da Mulher no Espaço Agrário, Agrícola e
Ambiental; Educação: Formação para a Cidadania, Cultura, Esporte,
Educação Não Sexista; Trabalho das Mulheres - Geração de Emprego e
Renda, Formação para o Mercado, Trabalho Doméstico; Mulher e Poder
Participação Social e Política.

Na sessão plenária final, as participantes aprovaram um documento
com 105 propostas, encaminhadas pelas delegadas eleitas à 1
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

Apoio à cultura e aos esportes
Nos dias 30/8/2004 a 1 0/9/2004, a Assembléia promoveu o Fórum

Técnico Cultura: Política e Financiamento, com os seguintes objetivos:
debater a política pública de cultura em Minas e seus instrumentos legais;
aprimorar a articulação entre as diversas esferas de governo e entre
estas e a sociedade civil, visando à promoção da cultura; debater a
questão dos recursos para a cultura, buscando um sistema integrado de
financiamento para o setor; propor ações para garantir recursos para a
cultura no Orçamento do Estado, no Plano Plurianual e em outras fontes
de financiamento; incentivar as discussões sobre a cultura nas
instituições políticas e empresariais e na sociedade civil.

No primeiro dia do encontro, as exposições e debates giraram em torno
dos seguintes temas: Política Cultural e Financiamento em Minas Gerais;
Articulação União-Estado-Municípios: Imperativos e Reflexos nos
Diversos Segmentos da Cultura (competências, prerrogativas e
obrigações constitucionais de cada ente federativo em relação à cultura;
novos modelos de ação articulada entre as esferas de governo municipal,
estadual e federal; panorama das ações que estão sendo desenvolvidas
pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Estado de Cultura e pelos
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municípios nos principais segmentos da cultura); Articulação Estado-
Sociedade Civil: Compartilhamento de Responsabilidades e Reflexos nos
Diversos Segmentos de Cultura (o papel do Estado e da sociedade civil
na formulação e condução da política pública de cultura; novos modelos
de ação articulada entre as esferas de governo e a sociedade civil
organizada - sistema integrado de cultura, conselhos de cultura,
consórcios culturais, etc.).

No segundo dia, as palestras e debates centraram-se nestes temas:
Financiamento da Política Cultural (a questão do financiamento da
cultura, na perspectiva das ações públicas, privadas ei não
governamentais; ações concretas no que se refere à participação da
cultura no orçamento do Estado e no PPAG, bem como na construção de
alternativas de financiamento à cultura; mecanismos de financiamento à
cultura: leis de incentivo, Lei Robin Hood, Loteria Cultural, ICMS Cultural,
fundos; a participação das empresas no desenvolvimento da cultura;
fontes e alternativas de financiamento da política cultural frente às
responsabilidades de cada instância governamental); A Cultura no
Planejamento das Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais.

Também no segundo dia do encontro, os participantes se dividiram em
grupos de trabalho, analisando e levantando propostas sobre os
seguintes temas: Articulação União-Estado-Municípios; Articulação
Estado-Sociedade Civil; Financiamento da Política Cultural.

Na sessão plenária final do fórum, foi aprovado um documento,
entregue ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado ' Mauri
Torres, e ao Secretário de Estado de Cultura, Luiz Roberto Nascimento e
Silva, com 73 proposições para aperfeiçoamento das políticas públicas
voltadas para a área cultural em Minas.

A Assembléia realizou ainda, no dia 3/12/2004, em parceria com a
Câmara dos Deputados, a Conferência Regional de Minas Gerais do
Estatuto do Desporto. A iniciativa veio atender a uma solicitação da
Comissão Especial criada na Câmara dos Deputados para analisar a
Projeto de Lein° 4.784, que institui o Estatuto do Desporto. Para colher
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subsídios e ter maior respaldo em suas decisões sobre o projeto, a
Comissão resolveu promover conferências regionais nas principais
Capitais do País.

No evento realizado na Assembléia, as exposições e debates
enfocaram os seguintes temas: Políticas Públicas para o Esporte;
Desporto Educacional: Escolar e Universitário; Desporto de Participação:
Saúde, Lazer e Inclusão Social; Desporto de Rendimento: Olímpico e
Paraolimpico; Desporto de Rendimento: Futebol.

Durante a conferência, foram realizadas oficinas de trabalho sobre
estes assuntos: Administração do Desporto e Financiamento Desportivo;
Desporto Educacional e Participação; Desporto de Rendimento: Olímpico
e Paraolímpico; Desporto de Rendimento: Futebol; Legislação Desportiva;
Entidades de Classe e Imprensa Esportiva.

No encerramento do evento, foi aprovado um documento com
propostas para aperfeiçoamento do Estatuto do Desporto, encaminhado
ao Deputado Federal Gilmar Machado, relator da Comissão Especial da
Câmara dos Deputados.

2.3 - Mesa da Assembléia Legislativa
A Mesa da Assembléia Legislativa, no exercício das competências que

lhe são atribuídas pelo Regimento Interno e imbuída do propósito de
contribuir para o reequilíbrio das finanças do Estado, manteve, ao longo
de 2004, uma rigorosa política de contenção de gastos, sem prejuízo do
grau de eficiência e qualidade conquistado nos trabalhos legislativos.

Nesse contexto, entre as principais ações desenvolvidas por
determinação da Mesa, destacam-se:

a) na área de custeio: a licitação para contratação de empresa
prestadora de serviços de telefonia, que proporcionará à Assembléia
economia anual de R$1.800.000,00; o prosseguimento das medidas de
racionalização de uso do telefone e do consumo de energia elétrica e de
água, que já resultaram na redução significativa do valor das faturas
mensais; e a implantação do laboratório de recarga de cartuchos de tinta,
que resultará em economia estimada em R$ 400.000.000,00, ao ano;
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b) na área de processo licitatório: a preferência do pregão eletrônico
nas licitações para aquisição de bens e contratação de serviços, devido
às enormes vantagens que essa modalidade oferece, tanto no aspecto da
economia quanto no da transparência e da agilidade;

.c) na área de informatização: a continuidade da implementação do
"software" livre OpenOifice, que é gratuito, nos computadores da Casa,
em substituição aos programas proprietários, de elevado custo de
aquisição;

d) na área de pessoal: a aplicação do subteto salarial de R$ 13.380,00
e a alteração do plano de carreira dos servidores da Casa, que
possibilitaram expressiva redução nas despesas relativas à folha de
pagamento.

Ressalte-se que, no que concerne às despesas com pessoal, os gastos
da Assembléia Legislativa já estão bem abaixo do limite fixado na Lei de
Responsabilidade Fiscal, que é de 2,2272% da receita corrente líquida do
Estado. Conforme se pode verificar nos relatórios de gestão fiscal,
publicados no "Diário do Legislativo" e também na página da Assembléia
na Internet, a Casa atingiu, incluindo a despesa com inativos, o
percentual de 1,6534% no período de setembro de 2003 a agosto de
2004.

Quanto à participação da Mesa no processo legislativo, destaca-se,
entre as principais normas de sua iniciativa, a Resolução n° 5.216, que
autoriza a Assembléia Legislativa a celebrar, em nome do Estado,
transação judicial e acordo extrajudicial para quitação dos débitos
oriundos da conversão de vencimentos e proventos e da
complementação de pensão em Unidade Real de Valor - URV.
• Outras medidas importantes determinadas pela Mesa foram as
campanhas de vacinação contra a gripe e de controle do colesterol, que
evidenciam a preocupação da Casa com a qualidade de vida e o bem-
estar dos servidores.

Cabe ressaltar, por fim, neste ano, o aprimoramento dos trabalhos da
Comissão de Participação Popular, criada em 2003 por iniciativa da
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Mesa, com as funções de receber propostas de iniciativa popular e
realizar consulta pública de relevante interesse.

Essa Comissão, por meio de reuniões e audiências públicas na Capital
e no interior, realizou ao longo de 2004 um intenso trabalho nas mais
variadas áreas de interesse do povo de Minas, o que tem possibilitado a
participação popular no processo legislativo e contribuído para a eficácia
dos trabalhos do Parlamento.

3 - Secretaria da Assembléia Legislativa
A Secretaria da Assembléia Legislativa, no cumprimento de suas

atribuições institucionais, desenvolveu em 2004 uma série de atividades
visando ao oferecimento de apoio técnico, logístico e operacional às
atividades parlamentares, conforme as diretrizes da Mesa. A seguir,
encontram-se listadas algumas das atividades que foram relevantes ao
longo do ano.

Informatização - Em 2004, a ALMG comemorou 25 anos do início de
seu processo de informatização com o lançamento do Banco de
Pronunciamentos, que permitirá o acesso, por meio da lntemet, a todos
os discursos feitos em Plenário. O Banco é resultado do trabalho conjunto
das Gerências-Gerais de Sistemas de Informações - GSI -, de
Documentação e Informação - GDI - e de Taquigrafia e Publicação - GTP.

Outras novidades foram a instalação de um quarto microcomputador
nos gabinetes, a duplicação da velocidade de acesso à Internet e a
implantação de vários sistemas em outras gerências da Secretaria,
estando prevista ainda a inauguração de mais um computador central
para armazenamento do banco de dados corporativo.

A GSI também deu continuidade à substituição do "software" utilizado
na Casa para edição de texto, planilhas e apresentações, adotando o
OpenOifice em lugar do Microsoft 0ff ice, mudança iniciada em 2002 que
já representou economia de aproximadamente R$1.000.000,00.

Licitação para serviços de telefonia - Visando à redução de gastos e à
incorporação de novas tecnologias, a Casa promoveu, por meio da
Gerência-Geral de Manutenção e Serviços, uma licitação pioneira no
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Estado para contratar empresas prestadoras de serviços de telefonia.
Com isso, haverá uma economia anual de R$1.800.000,00, reduzindo em
43% o valor da conta telefônica. As empresas vencedoras foram a
Embratel (para ligações locais fixo-fixo, de longa distância fixo-móvel e
internacionais fixo-fixo e fixo-móvel) e a Telemar (para as linhas
analógicas usadas para os anexos da Casa). A licitação prevê que a
Embratel use equipamentos de última geração que, após o fim do
contrato, serão incorporados ao patrimônio daAssembléia.

Pregão eletrônico - A adoção, desde o ano passado, do pregão
eletrônico nas licitações feitas pela ALMG tem garantido redução de
gastos, economia de tempo e mais transparência nas contratações. A
média global de dias gastos, no caso do pregão, entre a autorização do
pedido e a homologação da licitação é de 70,54, contra 81,98 para as
demais modalidades. Já o desconto médio-diferença percentual entre o
orçamento e o valor efetivo de aquisição de um bem ou serviço'- é de
9,19%, contra 5,57%. Essa modalidade, preferida a todas as outras, é
aplicada a qualquer valor estimado, exceto nos casos de obras e serviços
de engenharia, locações imobiliárias e alienações.

Outras relevantes iniciativas da Gerência-Geral de Administração de
Material e Patrimônio que também geraram economia aos cofres públicos
foram a implantação do laboratório de recarga para cartuchos HP de tinta
preta e a terceirização para remanufaturar cartuchos de tonalizador das
impressoras a laser. Estima-se que as medidas gerem economia de R$
400.000,00 por ano.

Cobertura das eleições municipais - O grande empreendimento da
Gerência-Geral de Rádio e TV em 2004 foi a cobertura, mais uma vez
-hegemônica, do pleito municipal. Foram exibidas mais de 80 horas de
programação ao vivo, com informações e debates sobre o tema eleitoral
para estimular a reflexão sobre o papel dos agentes políticos e do
parlamento. Também foi dado prosseguimento à expansão da TV, que já
está presente em mais de 180 cidades, tendo sido instalados 28 novos
transmissores neste ano. Os programas da TV foram aperfeiçoados,
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assim como o trabalho de comunicação da rádio interna, que elaborou
uma programação informativa para levar a todas as áreas, em tempo real,
noticias das atividades do Parlamento.

Comunicação institucional - O jornal "Assembléia Informa", publicação
diária da Diretoria de Comunicação Institucional, passou a circular neste
ano, a partir da edição n° 2.500, com novo "layout", mais moderno e
econômico, com melhor aproveitamento de espaço. Passou a estar
disponível também na Internet. O jornal, além de favorecer a
comunicação interna do Legislativo mineiro, leva à sociedade e à
imprensa externa as principais notícias da Assembléia, democratizando a
informação.

Educação para a cidadania - O destaque do programa Educação para a
Cidadania em 2004 foi a expansão para novos públicos, contribuindo para
a reflexão política e a participação consciente do cidadão nas áreas em
que atua.

Com esse fim, foi criada a Rede de Escolas de Formação de Agentes
Públicos de Minas Gerais - Reap-MG -, que visa ao intercâmbio de
experiências entre técnicos que atuam em escolas de governo ou
similares. Também relevantes foram o ciclo de debates "Literatura &
Sociedade: Cultura e Identidade Nacionais na Ficção Brasileira" e o
programa Parlamento Jovem, no qual estudantes do ensino médio e
superior participaram de cursos de formação política, debates sobre
temas da atualidade e simulação de reuniões da Comissão de
Participação Popular da ALMG.

Programas de capacitação - A Escola do Legislativo ofereceu, em 2004,
dois grandes programas de capacitação: "Dinâmica do Processo Eleitoral"
e "Programa de Capacitação em Orçamento Público". Além disso, por
meio de novas parcerias com outras instituições, duas opções de cursos
de pós-graduação "lato sensu" foram inauguradas: Marketing Político e
Marketing e Comunicação Corporativa. Ao mesmo tempo, manteve-se a
oferta do "Curso de Especialização em Poder Legislativo, que já se
encontra em sua sétima turma. O Núcleo de Estudos e Pesquisas da
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Escola do Legislativo - Nepel - selecionou neste ano mais cinco projetos
de pesquisa. Os pesquisadores puderam contar com o programa
Pensando em Minas para apresentar seus trabalhos.

Já a criação do Núcleo de Tecnologias Educacionais veio como
resposta às demandas por educação a distância, numa parceria com o
programa Interlegis, do Senado Federal. O núcleo é responsável pela
tutoria de cursos a distância e pela coordenação local das
videoconferências transmitidas pelo Interlegis.
• A Escola também esteve presente em mais de dez cidades do interior,

onde foi desenvolvido o programa Encontros com a Política, cujo õbjetivo
é despertar políticos e cidadãos para a importância da prática política
democrática.

Capacitação para os servidores da ALMG - Uma iniciativa no âmbito da
formação gerencial foi o curso "Introdução à Metodologia de Indicadores
de Desempenho", resultado de parceria da Escola com a Assessoria de
Gestão de Recursos Humanos, com o objetivo de viabilizar a implantação
do programa de avaliação de desempenho institucional.

O Ciclo de Palestras sobre Poder Legislativo, que passa a ser oferecido
semestralmente, forneceu, neste ano, formação introdutória para 144
estagiários. Foram ofertados ainda 13 cursos para o público interno,
visando atender às demandas setoriais de aperfeiçoamento e
capacitação dos servidores da Casa.

III Semana do Servidor - A terceira edição da Semana trouxe inovações,
como a corrida e a caminhada, que reuniu centenas de participantes e
arrecadou mais de 600 quilos de alimentos para a Associação dos
Leucêmicos de Minas Gerais. As oficinas, palestras, sessões de cinema e
teatro, também foram muito concorridas, garantindo o sucesso do evento.

Solidariedade - A exemplo do sucesso da campanha Alimente um
Sorriso, realizada em 2003 pela Gerência de Documentação e
Informação, a Gerência de Relações Públicas da Casa promoveu duas
edições da campanha Aqueça um Sorriso. O objetivo foi arrecadar,
durante o inverno, roupas, sapatos e cobertores e, na época do Natal,
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brinquedos para as crianças carentes.
Promoção da saúde - Além das atividades rotineiras, como exames

periódicos, atendimentos de emergência, perícias e laudos, a
Coordenação de Saúde e Assistência realizou campanhas para a
promoção da qualidade de vida dos servidores, como a de vacinação
contra a gripe e a de controle do colesterol. A campanha de imunização
contra a gripe, que vem demonstrando eficácia na redução do
absenteísmo, resultou na aplicação de 700 doses de vacina em
parlamentares e servidores ativos e aposentados. Quanto à campanha do
colesterol, 150 dosagens foram realizadas por punção digital, e, conforme
o resultado, o servidor recebia orientações quanto a dietas e
medicamentos.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da 2 a Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante da pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião

os Projetos de Lei n
o
s 233/2003 e 1.893/2004, apreciados na reunião

extraordinária realizada ontem, à noite, bem como as Propostas de
Emenda à Constituição n os 57/2003 e 83/2004 e o Projeto de Lei n°
1.253/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogério Correia,

solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que os Projetos de
Lei n

o
s 1.892/2004 e 1.083/2003 sejam apreciados em último e penúltimo

lugares, respectivamente. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (-
Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum
para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.918/2004, do Deputado
Célio Moreira, que toma obrigatório equipar com aparelho desfibrilador
cardíaco os locais, veículos e estabelecimentos que menciona. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 625/2003, dos Deputados
Adaiclever Lopes e Luiz Fernando Faria, que determina a inclusão de
conteúdo referente à cidadania nos currículos do ensino fundamental. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
•Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
625/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.16812003, do Deputado
Biel Rocha, que cria o projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e
Pesquisa. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 tumo, o Projeto de Lei
n° 1.168/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.328/2003, do Deputado
André Quintão, que cria o Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado, cria o Conselho Gestor do
Programa e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como 5E encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei
n° 1.328/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, queria registrar que esse

projeto, que tramita na Assembléia desde o ano passado, foi uma
reivindicação antiga dos movimentos da área da criança e do
adolescente. Sabemos que vários adolescentes e crianças, em situações
de violação de direitos, como abuso e exploração sexuais, e em razão de
uma trajetória de vida e de destino não muito promissor, são cooptados
pela marginalidade, pelo tráfico. Muitos cometem atos infracionais; são
cumpridores das medidas socioeducativas de internação, de liberdade
assistida, de semiliberdade; voltam à vida social; querem reconstruir o
seu projeto de vida, mas aquele mundo, que lhes fechou as portas, exige
novamente que se incorporem ao tráfico, à marginalidade. Os números
são impressionantes. Muitos são assassinados no primeiro ano em que
retornam do cumprimento das medidas aplicadas pelo Poder Judiciário.

E muito importante que o Estado, que aplica medidas socioeducativas,
também se responsabilize para que esses adolescentes, essas crianças e
suas famílias tenham apoio socioeconômico e psicológico e, nos casos
extremos, até mesmo sejam removidos para outros locais.

Várias adolescentes, meninas, denunciam o abuso sexual e são
ameaçadas, ou mortas. Esse programa é fundamental.

Havia necessidade da lei, porque, se o Estado agisse sem sua
existência, poderia configurar-se até um quadro de seqüestro. Muitas
vezes, adolescentes e crianças são colocados em outros Estados, em
locais sigilosos, até sem comunicação prévia. Logo, o programa é
importante e foi objeto de acordo com o Governo e o Secretário Sapori.
Houve a participação do Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do
Governo. Acolhemos todas as sugestões feitas pelo Governo do Estado
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para que tenha liberdade gerencial e administrativa na regulamentação,
construindo um decreto que possibilite o melhor programa possível.

No Plano Plurianual, aprovamos uma emenda prevendo R$300.000,00
para o início do programa, e R$200.000,00 para o adolescente egresso,
acolhidas também na lei orçamentária relatada pelo Deputado Antônio
Carlos Andrada, que, com certeza, aprovaremos em minutos. O
Deputado João Leite, que presidiu o Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas, sugeriu que não vinculássemos os projetos, o que
acatamos.

Enfim, esse é um projeto de toda a Assembléia, em conjunto com o
Governo do Estado, com recurso garantido no orçamento e ação prevista
no Plano Plurianual. Minas Gerais dará um grande exemplo para que
outros Estados possam adotar iniciativas dessa natureza. Agradeço às
Deputadas e aos Deputados que estão garantindo a vida desses
adolescentes, que já sofreram muito e precisam reconquistar suas
trajetórias. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, registro nossos
cumprimentos a todos que contribuíram para esse projeto, especialmente
seu autor, o nobre Deputado André Quintão, coordenador da Frente em
Defesa da Criança e do Adolescente nesta Casa.

Recentemente, houve uma audiência pública na Câmara Municipal de
Betim, cidade em que moro, com a presença de todos os Deputados que
lá residem - Ivair Nogueira e Pinduca Ferreira - e da Deputada Federal
Maria do Carmo, além de Vereadores, a fim de se discutir a violência
existente no município. A vida está banalizada. A cada final de semana,
até uma dezena de jovens são assassinados. Esse projeto contribuirá
muito para a preservação de vidas. Sabemos que a competência para
legislar é do Governo Estadual, porém, a situação é de tamanha
gravidade que deve haver integração das três esferas. No caso específico
de Betim, sugerimos a criação de uma força-tarefa para reverter o
quadro. Na cidade, é muito alto o índice de homicídios de jovens.

Nesta Casa, criou-se a Frente Antidrogas, por iniciativa do Deputado
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Fahim Sawan, a qual também integramos. É preciso unir esforços para
reverter esse quadro. Mais uma vez, cumprimento o Deputado André
Quintão e todo movimento organizado que se tem preocupado em
preservar a vida dos adolescentes e jovens de Minas, unindo esforços
com o poder público, e nos impulsionando para tomar as iniciativas
necessárias e urgentes.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.686/2004, do Governador do Estado, que dispõe sobre
o exercício da autoridade sanitária nas atividades de vigilância sanitária,
vigilância epidemiológica, auditoria do SUS e regulação de assistência à
saúde e cria funções gratificadas. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em ? turno, com as
Emendas n os 1 a 11, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Esse projeto tramitou, entre outras
comissões, na Comissão de Saúde, presidida pelo Deputado Ricardo
Duarte. Buscamos um diálogo com o Governo, para se fazer respeitar o
Código Estadual de Saúde, que obriga a abertura de concurso para o
cargo de fiscal de saúde. Em vez da criação do cargo por meio de
concurso, o Governo optou por algo que vem sendo denunciado e
criticado pelos militantes da área de saúde, ou seja, a designação do
Fiscal Sanitário. Não conseguimos avançar na negociação com o
Governo, permanecendo numa posição contrária ao projeto.

O Deputado Ricardo Duarte, que preside a Comissão de Saúde, votou
contrariamente ao projeto, em seu 1° turno, elaborando emendas que
possibilitassem a abertura de concurso público. Porém, o Governo optou
pelo processo de designação, que é extremamente problemático e vem-
se repetindo há muito tempo. Ao invés de abrir concurso, contrata
designados, cujo salário é diferenciado e para os quais não há carreira.

Na FEMIG, por exemplo, há uma imensa disputa a favor de abertura de
concurso, terminando com a figura do designado. Na educação, o número
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de designados é uma coisa absurda. O mesmo processo existe para o
caso de Fiscal Sanitário, que é fundamental. Votamos contra no 1° turno
e, em nome das Bancadas do PT e do PCdoB, encaminho o voto
contrário a esse projeto, fazendo-o também em nome do Deputado
Ricardo Duarte, Presidente da Comissão de Saúde.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 11. As Deputadas e

os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 20 tumo, o Projeto de
Lei n° 1.686/2004 na forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas nos
1 a 11. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.814/2004, do Governador
do Estado, que cria o Núcleo de Estudos de Direito Público na Escola de
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do prôjeto na
forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta.

Esta Presidência informa ao Plenário que a emenda encaminhada pelo
Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 325/2004, foi
incorporada ao parecer da Comissão de Administração Pública e será
arquivada nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

,lVemà Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando a
votação destacada do art. 9° do vencido em 1° turno. A Preèidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destáque. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que

solicite a leitura do destaque, para que eu possa encaminhar a sua
votação.
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à leitura do art. 9° do vencido em 1° turno.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada) - (- Lê o ai. 9 0 do
vencido em 1° turno, que foi publicado na edição de 17112/2004.)

O Sr. Presidente - Em votação, o ai. 90 do vencido em 1° turno. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, já havia encaminhado
contrariamente no 1° turno e não vejo nenhuma justificação para o
Governo criar mais um cargo na diretoria da COPASA.

Escutei, por parte de Deputados da Oposição e da Situação, inúmeras
críticas à direção da COPASA e não sei se a criação do cargo de Vice-
Presidente resolverá o problema. Não estabeleceram suas funções nem o
valor do salário. Portanto, estaríamos referendando um novo cargo sem
saber para o que serviria, quais são as reais necessidades e o porquê
desse gasto a mais. Além da Presidência, existem várias diretorias, e não
se justificaria uma Vice-Presidência na Companhia. Portanto, encaminho
contrariamente a esse dispositivo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, essa proposta veio fundamentada pela necessidade, e
as atividades do Vice-Presidente da COPASA vieram definidas de forma
cristalina.

Quero dar aqui meu depoimento não como Deputado, mas como ex-
funcionário de carreira de uma empresa estatal de cujo corpo diretivo tive
a oportunidade de participar. Toda estatal tem, em sua estrutura,
atividades fim, atividades meio e funções de coordenação institucional.
Estas últimas, normalmente, ficam sob a batuta da Vice-Presidência, que
coordena todas as atividades setoriais, sejam atividades meio ou
atividades fim.

Em boa hora, o Governador, com essa iniciativa, resgata o que é
necessário. A COPASA já teve, outrora, a Vice-Presidência e carece
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dessa função importante para ganhar em eficiência e eficácia. Portanto,
encaminhamos favoravelmente à proposta do Governador.

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 9 0 do vencido em 1° turno. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 e 2. As

Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 20 turno,
o Projeto de Lei n° 1.81412004 na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, farei

uma solicitação à CEMIG. Recebi uma comunicação e um pedido de dez
pequenas empresas da área têxtil, que nos relatam que, a partir do dia
.3/1/2005, perderão a concessão de energia especial, a chamada energia
elétrica temporária, de que atualmente usufruem. Tenho a certeza de que
.0 Deputado Aécio Neves, que é sensível, entenderá essa solicitação das
pequenas empresas têxteis. Esperamos que a CEMIG reveja essa
questão e suspenda o decreto. (- Lê:)

"Assunto: Energia Elétrica Temporária. Estávamos trabalhando com
energia temporária adquirida da CEMIG, que nos permitiu trabalhar nos
horários de ponta e também aumento de consumo fora de ponta. Fomos
surpreendidos pela CEMIG, que nos cancelará o fornecimento após
3/1/2005.

Com tal providência, os grandes consumidores - acima de 3MW -
continuarão adquirindo energia elétrica no mercado livre, e nós, as
pequenas, que mais necessitamos de ajuda, estaremos impedidas de
acessar esse mercado e mesmo o de energia especial, pouco mais cara
que a do mercado livre, mas que nos atende.

Considerando que, pelos leilões de energia realizados, fica patente a
sobra de energia no mercado e que, sem energia especial, a nossa
energia, no horário de ponta, custa dez vezes mais que no horário fora de
ponta, solicitamos sua compreensão e intervenção, como também desta

rÃ
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Casa Legislativa, junto à CEMIG, diretamente ou através, se necessário,
da FIEMG, para restabelecimento do fornecimento de energia temporária,
absolutamente necessária para que a indústria mineira continue
competitiva. Em nome das dez empresas, atenciosamente, Companhia
Industrial Itabira do Campo, DIMAVI, Itabirito Industrial, FITECA, Têxtil
Paculdino, COOPETEX, IBATEC, Sertaneja, VELONORTE, São José e
Itabira do Campo."

Da tribuna desta Assembléia Legislativa, solicitamos ao Presidente da
CEMIG e à Diretoria de Distribuição dessa empresa que reveja essa
situação, para não prejudicar as pequenas empresas industriais da área
têxtil, sempre em favor das grandes empresas. Temos de dar condições a
essas pequenas empresas, que são também geradoras de riquezas e de
empregos em nosso Estado. Espero que o Dr. Djalma Morais, assim
como toda a diretoria da CEMIG, seja sensível a essa nossa solicitação
em favor dessas pequenas empresas da área têxtil, que não podem ser
privadas do direito à energia elétrica temporária, concedido às médias e
grandes empresas.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e

15 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.083/2003, do Governador

do Estado, que altera a Lei n° 12.727, de 30112/97. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 o turno, com as Emendas n

o
s 1 a 19, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada,
solicitando a votação destacada das Emendas n os 18 e 19. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques.

rs
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As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 17,

salvo destaques. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a
Emenda n° 18. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 19. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Chico Simões.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Emenda
n° 19, de nossa autoria, foi apresentada porque nem todos os cartórios
gozam da mesma situação. A finalidade do projeto é aumentar ou
atualizar as taxas cobradas pelos cartórios. Sabemos que alguns passam
por dificuldades. Nós, do interior, conhecemos a situação dos cartórios de
registro civil, que são obrigados pelo Estado a realizar determinados
procedimentos gratuitamente. Não sei como muitos deles sobrevivem.
Quando há mais de um cartório na cidade, há concorrência entre eles.

Repito o que falei no ano passado: o cartório de registro de imóveis é
privilegiado, pois não há concorrência nem disputa entre eles. Em Belo
Horizonte, há vários cartórios de registro de imóveis. Cada setor tem um
cartório responsável por atendê-lo. Isso é diferente dos outros. Não
conheço donos de cartórios de registro de imóveis "quebrados", pois
todos ganham muito bem. Aliás, sabemos que não é pouco.

Companheiro Durval Angelo, a finalidade da nossa emenda é justa.
Devemos olhar os cartórios que passam por dificuldade. Porém não
podemos dar instrumentos para enriquecê-los ainda mais. Por isso
congelamos por mais um tempo essa tabela dos cartórios de registro de
imóveis.

Solicito a cada Deputado que acompanhou o nosso trabalho ao longo
deste ano... Esse projeto tramitava nesta Casa com dispositivos para
majorar algumas taxas em até 17.000%. Com esse substitutivo, isso foi
corrigido. Mesmo assim, votamos contra, porque entendemos haver
aumento para o contribuinte.
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Gostaria que a Assembléia Legislativa atenuasse o conjunto das ações
nesse projeto que estamos votando, mantendo a tabela do cartório de
registro de imóveis como está. Esse valor é razoável e mostra que o dono
de cartório pode ter uma vida digna e tranqüila. Além disso, não haverá
necessidade de disputa entre os cartórios.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, essa é a nossa emenda.
Solicito à Assembléia Legislativa que vote a favor dessa emenda. Com
isso, certamente tomaremos justo esse projeto e daremos condições para
que outros cartórios funcionem. Além disso, permitiremos que os donos
de cartórios de registro de imóveis continuem obtendo um lucro razoável,
como sabemos que têm. Solicito que votem a favor da nossa emenda e
não a rejeitem.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 19. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
1.083/2003 na forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 a

17. A Comissão de Redação.
Declarações de Voto

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, terminamos de votar um projeto que diz respeito a uma
atividade importante para a sociedade como um todo. Na qualidade de
Líder da base do Governo, digo que a tranqüilidade do Plenário ao
realizar a votação se deve ao fato de que esse projeto foi estudado
profundamente, com uma dedicação louvável de inúmeros Deputados,
fundamentalmente dos que compõem a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária desta Casa, presidida pelo exemplar
parlamentar Ermano Batista, que se dedicou bastante a essa questão.

Ressalto que o Deputado Chico Simões participou ativamente da
elaboração da proposta aprovada, aliás, a construiu e a aprovou na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Portanto, a nossa
consciência está tranqüila. Fizemos o que é correto, observando o
interesse da sociedade e de um segmento importante dela. Muito

rÃ
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obrigado.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, para esclarecer a nossa

posição, a do Bloco PT-PCdoB, é bom puxarmos um pouco pela
memória. Há um ano, o Governador apresentou a esta Casa vários
projetos aumentando tarifas. Não me recordo bem. Se não me engano,
eram os tarifaços 1, 2, 3, até o 7.

Naquela ocasião, apenas o tarifaço 8 não foi aprovado. Desde aquele
momento, posicionamo-nos contra esse variado aumento de taxas, que
incluía a Taxa de Incêndio, a pior de todas. Ontem, dissemos não à Taxa
de Incêndio residencial, por meio de emenda apresentada pelo Deputado
Weliton Prado, representando nosso bloco e o PMDB.

Hoje, não poderíamos respaldar o tarifaço 8 do Governador, que
infelizmente foi aprovado. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Creio que o Deputado Rogério Correia
não foi muito claro ao voltar a falar em tarifaço com relação a um
processo que teve aquiescência do PT, na medida em que promove a
correção de uma injustiça e de um desserviço que, afinal, praticamente
liqüidavam com os cartórios de registro civil no Estado de Minas Gerais.
Hoje, há uma legislação que garante a gratuidade das certidões de
nascimento e de óbito, e há quem defenda a gratuidade das certidões de
casamento. A maioria dos cartórios já está falida, e alguns titulares que
passaram no concurso recente para cartórios de registro civil sequer
tomaram posse. E curioso, pois há um conceito histórico de que cartório é
uma mina de ouro. Há distorções que esse projeto tenta corrigir, pois
alguns ganham muito, e outros ficam inviabilizados. A população é que
fica penalizada, pois, se, em uma cidade pequena, não há um cartório de
registro civil, não se pode registrar um filho ou tirar uma certidão de óbito.

Não apenas votamos favoravelmente. Trabalhamos junto com o
Deputado Miguel Martini e com outros Deputados desta Casa, desde o
primeiro momento, para garantir que essa distorção absurda fosse
corrigida. Estamos garantindo a criação de um fundo que amenizará essa
situação. Cartórios de registro civil que estão fechando suas portas
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passarão a ser sustentados por aqueles que dão muito lucro.
Ao mesmo tempo, fizemos uma adequação de valores. Destaco um

valor que foi sugestão nossa. O valor para registro da cédula hipotecária
rural é altíssimo, mas conseguimos reduzi-[o. Alguns cartórios estavam
cobrando valores fora dos limites legais. Outro valor que reduzimos
refere-se ao contrato de alienação, cuja tabela é altíssima. Principalmente
no caso de veículos, pois é comum que se comprem veículos financiados,
e há muita alienação. Ao mesmo tempo, fizemos adequação de valores
que, em alguns casos, estavam parados há oito anos, em razão do que
os cartórios vinham sofrendo uma defasagem inaceitável.

Estamos com a consciência tranqüila, pois não se trata de tarifaço, mas
de uma adequação mais justa para os cartórios. Seguramente, há mais
coisas a serem corrigidas, como o número de cartórios em Belo Horizonte
e outras localidades, que deve ser ampliado. Mas isso é matéria para
outro tipo de projeto e para o Tribunal de Justiça. Obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, nosso Líder já declarou os
motivos do voto contrário da bancada ao projeto do Governador.
Aproveito o momento para estender um pouco mais o comentário. Hoje, a
Assembléia retirou da pauta a Proposta de Emenda à Constituição n° 80,
e tenho de vir a este Plenário para fazer declaração. Há sete anos,
apresentei - após encontro de todos os Juízes dos Tribunais de Alçada do
Brasil -, acatando sugestão aprovada nesse congresso, proposta de
unificação da segunda instância em Minas Gerais, a qual é pioneira no
Brasil.

Tivemos muitas dificuldades para que a proposta fosse aprovada,
apesar de que, em dois momentos, somente quatro votos separaram a
nossa proposta da aprovação final. Posteriormente à nossa
apresentação, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul unificaram a
segunda instância, num processo muito mais rápido que o desta Casa.
Neste Plenário, já falei várias vezes - e não vou repetir - sobre as
vantagens que o Poder Judiciário desses dois Estados obteve com a
unificação, restando somente Minas, Paraná e São Paulo para
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concretizá-la.
Nesta luta de sete anos, apresentamos três propostas de emenda à

Constituição que tratavam da questão da unificação da segunda
instância. Houve muita resistência no próprio Tribunal de Justiça, além de
nesta Casa. Inúmeros Presidentes que lá estiveram nestes sete anos,
sistematicamente, fizeram gestões junto a esta Casa para que a proposta
não fosse aprovada. Depois de toda essa luta, no final do primeiro
semestre deste ano, tivemos sucesso nas articulações com o próprio
Tribunal de Justiça e com Deputados desta Casa e conseguimos aprovar,
finalmente, a unificação da segunda instância de Minas Gerais.

Quando a proposta foi relatada pelo Deputado Bonifácio Mourão,
alertei, no 20 turno, na Comissão - está registrado nas notas taquigráficas,
para quem quiser ver -, para o fato de o parecer e uma emenda
apresentada pelo relator serem flagrantemente inconstitucionais e
injustos com o interior do Estado. Esta Casa transformou em entrância
final as comarcas com mais de 200 mil habitantes. A proposta do relator
simplesmente previa que o acesso ao Tribunal de Alçada, ou melhor, ao
novo Tribunal de Justiça unificado só seria permitido a Juízes da Capital,
o que era injusto, porque, de alguma forma, anulava o espírito desta
Assembléia ao criar entrâncias finais no interior de Minas Gerais.

Naquele momento, fiz uma pesquisa, e a emenda apresentada pelo
Deputado Bonifácio Mourão trazia o timbre do Tribunal de Justiça.
Aprofundei-me na pesquisa e vi que um assessor do Presidente do
Tribunal de Justiça havia entregado ao relator a emenda que discriminava
Juízes do interior do Estado. Prestem bem atenção: timbre do Tribunal de
Justiça, um funcionário desse Tribunal, o que não exime da
responsabilidade tanto o relator como esta Casa, por sua aprovação.

Mas eu fiz esse relato. O interessante é que, naquele momento,
lideranças da categoria pediram urgência, como se nós estivéssemos
atrasando. Um grande Juiz de Minas Gerais, o Desembargador Geraldo
Duarte, assistia aos debates de sua casa e chegou a encaminhar
correspondência a este Deputado, falando dessa inconstitucionalidade.
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Houve uma mobilização dos Juizes do interior, que se reuniram no
Salão Nobre com o Presidente e vários Deputados. Assumimos o
compromisso de retirar essa discriminação, inconstitucional e errada. Não
havia interesse público no texto dessa proposta de emenda à
Constituição, que não era de autoria deste relator, ou seja, não era
proposta original deste relator.

Tudo vinha caminhando bem com o compromisso da Casa de colocar a
proposta em votação. Estranho o que acaba de acontecer. Eu estava hoje
em uma atividade da Comissão de Direitos Humanos na cidade de V.
Exa., no salão do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade,
juntamente com a diretoria do sindicato, com o Presidente da Câmara
Municipal, Juninho, e policiais da cidade, para discutir a situação de
opressão que eles estão vivendo - porque a Belgo-Mineira quer impor um
turno diferenciado de trabalho -, quando fiquei sabendo que a Proposta
de Emenda à Constituição n° 80 tinha sido retirada de tramitação.

O mais grave é que essa proposta de emenda à Constituição foi
retirada por intervenção direta do "Mister Maldade", Prof. Anastasia.
Pergunto: onde está a autonomia deste Poder? Onde está a
independência deste Poder? O argumento era de que a emenda geraria
um efeito cascata e produziria aumento para todos os Juízes do Estado.
Ora, há um compromisso firmado, e a partir de janeiro todos os Poderes
terão de impor o teto constitucional. Ao aprovar o orçamento do
Judiciário, estamos fazendo essa recomendação. Ora, se vamos ter o
teto, essa questão do degrau de nada adiantará, porque teremos
reduções salariais que gerarão economia.

Ao analisar o texto da Emenda Constitucional n° 45, de 8/12/2004, que
excluiu os Tribunais de Alçada, fica evidente que a própria extinção dos
Tribunais já elimina o degrau. Se o receio era o aumento em cascata, isso
será evitado pela orientação de Brasília. Mais do que isso, quando vemos
a resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo, que integrou o seu
Tribunal de Alçada á estrutura do Tribunal de Justiça, fica evidente que o
degrau será eliminado.
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Estive hoje no gabinete da Presidência, e sabendo do esforço do
Presidente e do seu compromisso de dirimir a matéria, levei a proposta
de que o primeiro degrau tosse de 10%, o que poderia gerar degraus de
5% nas entrâncias seguintes. Sugeri ainda que se elevasse o Tribunal de
Justiça Militar ao mesmo nível do Tribunal de Justiça, o que de alguma
forma ainda corrigiria uma outra inconstitucionalidade que ficou presente
na lei. Não conseguimos sucesso.

Quem perde hoje não é o Poder Judiciário. Na próxima segunda-feira, a
Associação Nacional dos Magistrados apresentará uma ADIN, que terá
sucesso, porque essa matéria é inconstitucional.

Perde este Poder, que deixou de agir como Poder, que acabou sendo
subserviente, acomodado, e, de alguma forma, ficou em falta com a
magistratura mineira, num momento em que era exigida a nossa
presença para corrigir uma inconstitucionalidade. Trata-se até de uma
questão legal. Se somos nós quem fazemos a lei, que votamos a
Constituição, temos de respeitá-la.

Nessa declaração, quero lamentar o acontecido e dizer que estamos
encerrando uma sessão legislativa com um gol contra tudo de bom e de
positivo que esta Casa fez. Realmente, estamos terminando de forma
melancólica, pois seremos cobrados pelos Juízes mineiros, e com razão,
porque deixamos de agir e de exercer o nosso poder. Sei do esforço da
Presidência. Não quero tentar simplesmente ter uma postura educada. A
Presidência estava sensível.

Temos de deixar bem claro que, se o Sr. Anastasia quiser influenciar
esta Casa, candidate-se a Deputado. Acho que não terá voto nem da
equipe que com ele trabalha. E, se quiser decidir sobre pauta, que venha
a ser Presidente desta Assembléia, se ganhar a eleição para Deputado.
Temos de nos afirmar enquanto Poder. Não podemos permitir que o
"Mister Maldade" interfira aqui como interfere no Governo do Estado.
Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento
Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.892/2004, do
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2005. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1.215, apresentada pelo Governador do Estado, que
contém o Substitutivo n° 1; com as Emendas n

o
s 1 a 3, 84, 95, 97, 106 a

113, 124, 125, 148 a 163, 165 a 167, 169, 170, 172 a 177, 242, 244, 246,
282 a 315, 317, 319 a 321, 323 a 325, 330, 332 a 338, 340 a 352, 357 a
375, 404 a 407, 410, 413 a 420, 424 a 427, 429 a 436, 439, 440, 442, 448
a 453, 483, 485 a 518, 520, 521 a 524, 525 a 528, 622, 625, 626, 626,
630 a 632, 635 a 637, 639, 648, 649, 650 a 654, 665 a 670, 672, 714 a
722, 727 a 736, 788 a 792, 800, 801, 804 a 845, 848 a 853, 893, 894, 895
a 913, 914, 915, 917 a 949, 1.001, 1.003 a 1.011, 1.062 a 1.069, 1.097,
1.103, 1.106 a 1.113, 1.130 a 1.147, 1.183 a 1.188, 1.190, 1.193 a 1.198,
1.200, 1.205 a 1.211, 1.213 e 1.214, apresentadas por parlamentares;
com as Emendas n°5 1.216 a 1.346 e as subemendas que receberam o
n° 1 às Emendas n os 96, 114, 126, 171, 245, 316, 318, 331, 356, 408,
409, 428, 437, 438, 441, 446, 447, 484, 629, 633, 634, 638, 802, 803,
846, 847, 916, 1.002, 1.012, 1.013, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.154,
1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.164, 1.165,
1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.179,
1.181, 1.189, 1.191, 1.192 e 1.203, apresentadas neste parecer; e pela
rejeição das Emendas n

o
s 4,9 a 83,85 a 94,98 a 105, 115 a 119, 121 a

123, 127 a 147, 164, 168, 178 a 241, 243, 247 a 281, 322, 326 a 329,
339, 353 a 355, 376 a 403, 421 a 423, 443 a 445, 454 a 482, 529 a 621,
623, 624, 627, 640 a 647, 655 a 664, 671, 673 a 713, 723 a 726, 737 a
787, 793 a 799, 854 a 892, 950 a 1.000, 1.014 a 1.061, 1.070 a 1.096,
1.098 a 1.102, 1.104, 1.105, 1.114 a 1.123, 1.125 a 1.129, 1.148, 1.153,
1.163, 1.175 a 1.178, 1.182, 1.199, 1.202, e 1.204 a 1.212. Com a
aprovação da Emenda n° 1.215, que contém o Substitutivo n° 1, fica
prejudicado o projeto original; e, com a aprovação das subemendas que
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receberam o n° 1 às Emendas n
o
s 408, 409 e 1.174 e das Emendas nos

789 e 1.223, ficam prejudicadas as Emendas n os 411, 412, 1.124, 1.180 e
1.201. As Emendas n

o
s 5, 6, 7, 8, 120 e 519 foram retiradas pelos

autores. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Manifesto meus agradecimentos e
expresso minha satisfação de poder compartilhar da Mesa da
Assembléia, representando o conjunto dos parlamentares da Assembléia
Legislativa do Estado. Tenho a honra e a satisfação de ter representado
V. Exas., na condição de 2°-Vice-Presidente, por dois anos. Nossas
diferenças serviram para o enriquecimento das decisões, que sempre
foram tratadas numa relação dialógica, com respeito e harmonia.
Deputados George Hilton, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria, Antônio
Andrade, Rêmolo Aloise e Mauri Torres, foi uma grande alegria ter
trabalhado com V. Exas. Agradeço-lhes profundamente.

Não sei se chegamos onde queremos ou onde a Assembléia deve
chegar, mas avançamos bastante. Por meio da Mesa, conseguimos
organizar melhor a Assembléia. Hoje podemos dizer que, se existem
distorções salariais nesta Casa, elas persistem por decisão judicial. As
decisões da Mesa permitiram estabelecer relações saudáveis. Por meio
das licitações eletrônicas, constituiu-se uma metodologia transparente
extremamente salutar do ponto de vista da otimização dos investimentos
na estruturação e na melhoria da qualidade.

O plano de carreira instituído para os servidores públicos foi outro
avanço significativo. Desejo sucesso aos novos Deputados que comporão
a diretoria. Apesar de haver um corpo técnico extremamente profissional
e capacitado, a Assembléia carece de concursados. Os servidores da
Consultoria e da assessoria da Assembléia têm trabalhado
exaustivamente. Com a incorporação de novos profissionais, por meio do
concurso público, esta Casa ficará mais serena. Constantemente, tenho
ouvido esse desejo, esse clamor.

Esta Casa tem sido um grande exemplo do ponto de vista da eficiência
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e da transparência. A Assembléia tem realizado diversos fóruns e
seminários e tem acolhido parlamentares de outros países, recentemente
do MERCOSUL, para fazer uma discussão cada vez mais importante,
avançada e atual, para constituirmos os povos da América Latina, uma
nação ou uma federação, que se constroem por meio do diálogo e da
democracia. A Assembléia tem dado contribuição significativa, e estou
orgulhoso de ter participado de sua história.

Nesta oportunidade, quero saudar todos os meus colegas e desejar a
todos um Natal muito feliz, cheio de saúde e prosperidade, que possa ser
realizado em família, junto à sua comunidade, com muita alegria.

Desejo também aos servidores da Casa um Natal muito próspero.
Esperamos que possam receber uma contribuição mais generosa. O
Presidente, assim como todos os componentes da Mesa, nos tem
manifestado sua disposição de avançar o mais rápido possível no sentido
de podermos saudar uma dívida antiga. Certamente, com esforço e
dedicação, vamos ver também os servidores bem-atendidos.

Tratarei, neste primeiro momento, da lei orçamentária em si mesma.
Queremos discutir a lei orçamentária - e muitos parlamentares têm
manifestado essa preocupação -, não como uma lei autorizativa, pois,
enquanto tiver esse aspecto, veremos frustradas muitas de nossas
proposições e encaminhamentos e não cumpridos muitos dos artigos aqui
colocados. Tanto os Deputados Federais quanto os Estaduais, cada vez
mais, estão convencidos da necessidade de avançarmos na elaboração e
na votação de uma lei que seja deliberativa - feita para ser executada -, e
não apenas autorizativa. A lei deve ser feita para ser cumprida em sua
integralidade, e, enquanto isso não ocorrer, infelizmente teremos
dificuldades de fazer valer aqui nossos propósitos, a ação coletiva, a
decisão dos representantes do povo, os parlamentares.

O pedido de discussão dessa lei está fundamentado principalmente na
questão do cumprimento dos fundamentos constitucionais. Todos nós, ao
tomarmos posse, fizemos o compromisso de cumprir e defender a
Constituição e as leis da República. Infelizmente, sucessivos Governos
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têm deixado de cumpri-Ias, e, no momento em que a Assembléia
Legislativa do Estado aprova uma proposição com falhas institucionais, o
parlamento está ferindo seu compromisso institucional.

A questão posta aqui não é do PT nem de qualquer outro partido; não é
do Bloco PT-PCd0B nem de nenhum outro bloco; é uma questão nossa.
Muitas vezes, já fui ao Ministério Público Estadual e ao Federal, já
busquei outras instâncias para fazer valer a lei; entretanto seria muito
bom que o valor da lei e os fundamentos constitucionais fossem
defendidos por nós mesmos. Antes de requerer o apoio do Ministério
Público, a própria Assembléia de Minas deveria tomar as decisões nesse
sentido, sendo a primeira a defender as leis e a Constituição. Estamos
convencidos de que a construção do Estado democrático de direito e de
justiça está fundamentada nas ordens legal e constitucional da República.

O fortalecimento da Federação está no respeito às leis e à nossa
Constituição. Fico constrangido, mas não deixarei de tomar os caminhos
necessários para defender a Constituição da República e os fundamentos
que votamos, aprovamos e defendemos, pelo menos, em teoria. E a
Constituição Federal define um valor mínimo de aplicação para a saúde.
Pretendo tratar disso.

A Constituição Estadual, há muito tempo, desde a sua origem, definiu
um mínimo de aplicação de recursos para a ciência e a tecnologia. Todos
nós, Deputados e Deputadas presentes, estamos convencidos de que o
investimento em ciência e tecnologia é fundamental para o fortalecimento
do Estado, do País, da nossa gente e do Brasil, nas relações
internacionais. No entanto, sistematicamente, os Governos, ano após
ano, deixam de cumprir o mínimo constitucional. E a ordem constitucional
vigente determina que os recursos deveriam ser liberados em
duodécimos: a cada mês uma fração dos recursos previstos na
Constituição.

Para o nosso lamento e tristeza, na prática, quando chega o final do
ano, os Governos, incluindo o de Aécio Neves, não tendo aplicado os
recursos previstos na lei orçamentária definidos na Constituição, inserem
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uma quantidade de recursos na conta da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, e, certo dia, ou uma semana depois, são ressarcidos aos
cofres públicos, fazendo-se nenhum investimento, ou muito pouco, nessa
área tão importante e vital para as universidades, para as empresas de
pesquisa e para o desenvolvimento do Estado e do País. Isso tem
ocorrido sistematicamente, e a prática do atual Governo não foge à regra.

De acordo com esse entendimento, teríamos de, preventivamente,
exigir não apenas que fosse proposto no orçamento o mínimo
constitucional, mas também que os recursos definidos para a ciência e a
tecnologia, para a educação e para a saúde, fossem definitivamente
aplicados.

No que diz respeito à saúde, há uma proposição, na realidade muito
mais para atender a um jogo de contabilidade do que para praticar as
ações fundamentais na promoção da saúde, na defesa da vida e na
garantia de melhores condições para o povo de Minas.

Uma das variáveis, talvez a mais significativa, que permitiu ao Governo
fazer essa propaganda do déficit zero, foi a sonegação da aplicação dos
recursos no setor da saúde. Na realidade, houve um desvio muito
significativo, da ordem de R$400.000.000,00 a R$500.000.000,00.
Logicamente, isso pode gerar o déficit zero, de acordo com a lógica que o
Governo está apresentando, mas o déficit da saúde e das políticas
públicas permanece.

Há uma questão perversa. Se, por um lado, há o esforço do Governo e
algumas ações positivas nesse sentido, trata-se de uma crueldade que o
Governo pratica contra o povo de Minas, principalmente contra os mais
pobres, os desempregados, o pessoal que trabalha na iniciativa privada,
os trabalhadores do campo, as crianças, os idosos, aqueles que não têm
um vínculo com o Estado, ou seja, a grande maioria do povo de Minas.

Esse déficit só serve para ampliar as fronteiras do sofrimento e reduzir
os horizontes da vida das pessoas. Quem não é atendido no tempo
correto por falta de recursos, de remédio e de atendimento digno tem sua
vida comprometida e seu sofrimento prolongado, às vezes



2722

indefinidamente, chegando a uma condição irreversível, mas, quando a
intervenção chegar, as exigências de gastos se tornam maiores e a
recuperação mais difícil. Isso é responsabilidade do atual Governo. Quero
fazer um apelo veemente ao Governador Aécio Neves, que, em seus
discursos sempre manifestou sensibilidade e preocupação em fazer de
Minas um Estado libertário, de inclusão, de prosperidade. E importante,
Sr. Governador, que a prosperidade, a melhoria da qualidade deste
Estado não se faça, como disse seu avô, à custa do sacrifício, do sangue
e do suor do povo de Minas. A saúde não merece ser tratada desse jeito.
Neste instante, quem mais pode fazer o movimento da história de Minas,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva? Não é o Ministério Público, não é o
Ministério Público Federal, não é o Conselho Nacional de Saúde nem o
Conselho Estadual de Saúde, mas sim nós, Deputados Estaduais.
Podemos fazer as correções. Podemos dizer ao Governador e ao
Governo de Minas que não é aceitável que, na sua proposta
orçamentária, haja um estelionato, uma sonegação, uma ofensa à
Constituição da República, no que tange à questão da saúde. Quando
analisamos a proposta orçamentária do Governo, Deputada Ana Maria
Resende, o que encontramos, na realidade, é uma afronta aos valores
expressos pela Emenda à Constituição n° 29 - por todas as análises de
todos os órgãos que tratam de saúde, por todos aqueles que lutamos
pela saúde. Quando batalhamos para haver, na Constituição da
República, um artigo que definisse um mínimo constitucional, fizemo-lo
com a clara convicção de que esses recursos seriam destinados para
promover, recuperar, investir em determinadas áreas, com condições
muito claras e objetivas. Essas condições estão expressas de maneira
objetiva e contundente pelas decisões e pelos pareceres do Conselho
Nacional de Saúde, que ouviu praticamente todos os órgãos que lidam
com a saúde - conferências nacionais, estaduais, municipais, conselhos
estaduais, agentes e todos os atores que lidam com a saúde. O Governo
do Estado de Minas Gerais, de maneira única, faz a interpretação de que,
não regulamentada a Emenda n° 29, pode fazer o que está aqui. Essa
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condição não é aceitável e não é compreensível em um Governo que se
diz compromissado com a vida, o bem e a prosperidade de Minas.

Quero destacar algumas questões. O Governo propõe, na lei
orçamentária, aplicação de mais de 50% de todos os valores destinados
à saúde, Deputada Maria Tereza Lara, pouco mais de 52%, na COPASA,
no Hospital da Polícia Militar, no IPSEMG, para o IMA cuidar dos animais.

Talvez, numa primeira análise, poder-se-á dizer que os trabalhadores
de Minas, os servidores públicos da Polícia Militar, os aposentados que
têm a previsão de aplicar recursos e o cuidado com os animais são
importantes para a saúde. Não tenho dúvidas.

Construímos - e o Sebastião também participou dessa luta - uma
política de saúde para este Estado, fundamentada nos valores da
igualdade, da eqüidade e da universalidade. Ninguém poderá dizer que é
justo destinar recursos para setores privados, em detrimento daqueles
que não têm sequer a oportunidade de um emprego, um trabalho, ou
seja, condições mínimas de assistência às suas necessidades
fundamentais. Esse é o problema que se discute.

Aqui todos nós entendemos, muito claramente, que é importante
valorizarmos, protegermos, ampararmos e cuidarmos da saúde daqueles
que trabalham no Estado, assim como cuidamos da nossa. Existe a
preocupação de cuidar da saúde em todas as instituições. Mas o
fundamento da aplicação dos recursos na lógica do Estado democrático
de direito e de justiça, do Estado que desejamos construir por meio da
saúde, dos fundamentos constitucionais e do Sistema único de Saúde,
está relacionado com os princípios da eqüidade, da universalidade e da
igualdade de oportunidade para todos. E disso não podemos abrir mão.

Entretanto, lamentavelmente, se analisarmos todos os recursos aqui
disponíveis, verificaremos que, para os mais pobres, para os
desempregados, Deputada Jã Moraes, que não têm o amparo do Estado,
que não têm vínculos, e para aqueles que estão vivendo lá no campo, o
que sobra é muito pouco. Uma parte muito pequena. Tão pequena que
ficam expostos a uma espera interminável, que nunca chega, para que
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sejam atendidos com dignidade e para que a saúde deles possa ser
recuperada, a fim de viverem numa situação plena de vida, com
dignidade e saúde. E esse o problema.

Não deveríamos apelar para ninguém, pois temos o poder para fazer
essa mudança aqui e agora. Temos poder para discutir, dialogar e
construir uma lei que esteja inteiramente de acordo com o fundamento
constitucional. Temos poder para isso, e vamos abrir mão dele?

Muitas discussões já foram feitas, envolvendo outras leis e outros
referenciais. Mas essa vem para nos provocar, para desafiar. Vamos
perder a oportunidade - enquanto um Poder da República, enquanto um
Poder do Estado, que avançou muito na elaboração de leis e no
aprimoramento do Estado - de dar um sentido a esse fundamento
constitucional, pelo qual tanto lutamos e durante tanto tempo? Desde os
anos 70, desde o período da ditadura, aqueles que batalharam pela
saúde a colocaram como um direito. E foi em 1988, na Constituição da
República, que a saúde foi incorporada e reconhecida, em razão de uma
luta que se iniciou no período da ditadura. E reconhecida
constitucionalmente como um direito de todos e um dever do Estado.

Somente em setembro de 2000, para atender a esse fundamento do
direito constitucional, é que garantimos o mínimo - ainda muito pouco. E o
que a Constituição pede, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é o mínimo. O
que a Constituição aponta que os governos apliquem é o mínimo, o
mínimo para a saúde em Minas. E esse mínimo, que pode e deve ser
aplicado, significa melhorar a estrutura da saúde, a estrutura dos nossos
hospitais, valorizar os recursos humanos - hoje tão pouco valorizados -,
aumentar a disponibilidade de medicamentos, atender com mais presteza
e agilidade aqueles que estão doentes. E o que é possível fazermos.

Está em nossas mãos, hoje, darmos esse voto, que é por Minas, e é
fundamental para aqueles que mais precisam, aqueles que estão
desamparados, desempregados, para os que vivem no campo, para os
pobres, para os idosos e para as nossas crianças.

Não tenho dúvida de que, se o Governo de Minas aplicar mais
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R$500.000.000,00, mais R$600.000.000,00 ou R$700.000.000,00 na
saúde, poderemos dizer que a saúde aumentou, que evoluiu, que a
situação melhorou, que o número de crianças que morrem diminuiu. E
essa aplicação significa muito mais, significa que poderemos reduzir
ainda mais a mortalidade infantil, a mortalidade das mulheres, a
mortalidade das nossas crianças, enfim, que podemos melhorar o
atendimento. Repetindo o que disse inicialmente, poderemos diminuir as
fronteiras do sofrimento e ampliar os horizontes da vida plena, da saúde
plena das pessoas de Minas.

Por isso venho aqui discutir, encaminhar e defender que a Assembléia
de Minas vote cumprindo o que cada um de nós fez no primeiro dia ao
ingressar aqui: cumprir os fundamentos da Constituição da República e
do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, para
discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pretendo ser rápido. Quero apenas
destacar algumas emendas em que pediremos a votação em separado,
pela discordância que temos do orçamento enviado e o final do
orçamento a ser aqui votado.

Os aspectos centrais já foram abordados da tribuna pelo companheiro
Adelmo. Falou muito bem S. Exa. mostrando a incoerência do orçamento
no que tange aos investimentos passados, em especial na área da saúde.

Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer uma análise mais global da
questão orçamentária do Estado de Minas Gerais. O Governo resolveu-se
por uma linha, ultimamente, de alardear pela imprensa que teria
conseguido um tal de déficit zero no orçamento, e que isso tinha sido
fruto de um esforço descomunal de enxugamento da máquina
administrativa, da diminuição do seu próprio salário, e blablablá na
imprensa para lá e para cá. Chegou até mesmo a fazer inauguração de
placa de déficit zero. Tínhamos placas em Belo Horizonte e no Estado
afora anunciando o déficit zero em Minas Gerais. O Brasil inteiro achou
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estranho essa história.
E preciso nos debruçarmos na realidade do que é esse orçamento. Não

pretendo alongar-me muito nisso, mas a imprensa acabou não divulgando
uma carta do ex-Governador Itamar Franco, enviada ao Governador
Aécio, contestando os números apresentados de déficit zero. E claro que
o ex-Governador Itamar Franco colocará coisas que diz que fez no
Governo, e que foram extremamente úteis ao Estado de Minas Gerais.

E interessante analisarmos os números. Os dados apresentados pelo
ex-Governador Itamar Franco contradizem os anunciados pelo
Governador Aécio Neves.

O ex-Governador Itamar Franco diz que, em 1995, havia um déficit no
orçamento de R$1.300.000,00; em 1996, de R$196.000.000,00; em 1997,
de R$1.600.000.000,00; e, em 1998, de R$1.1 00.000.000,00.

Segundo ele, ao assumir o Governo, conseguiu em 1999 um superávit
de R$841.000.000,00; em 2000, de R$461.000.000,00; em 2001, de
R$161.000.000,00; e, em 2002, de R$519.000.000,00. Portanto, esses
dados contestam um suposto déficit de R$2.400.000.000,00, herdado
pelo Governo Aécio Neves.

Há dados e dados. Aliás, muitas vezes os dados são trabalhados para
mostrar uma ou outra realidade. Alguns números são fatos. Quando se
diz que o Estado projetou um déficit zero, as pessoas pensam que ele
está saneado, que não há dívidas; o que não é verdade. Em 1999, o ex-
Governador Eduardo Azeredo realizou uma negociação da dívida, cujo
valor era em torno de R$17.000.000.000,00. No final do Governo Itamar,
essa dívida já era de R$34.000.000.000,00. Hoje ela está na faixa de
R$37.000.000.000,00, embora o Estado já tenha pago o equivalente a
R$8.000.000.000,00. Estima-se que, no final do Governo Aécio Neves, a
dívida chegará a aproximadamente R$42.000.000.000,00. Então, está
claro que o Estado não zerou a dívida, sem falar na dos precatórios e na
verba retida. Com certeza, o Estado se encontra endividado. Não existe o
déficit zero.

Para conhecermos o déficit orçamentário, pegamos os números da
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arrecadação e da despesa. No caso do orçamento, vimos que os
números apresentados pelo ex-Governador Itamar Franco o desmentem,
na carta enviada ao Governador Aécio Neves. A resposta do Governador
não veio. Ele se calou e continuou afirmando que o déficit encontrado foi
aquele.

Quanto a esse orçamento, o Governador Aécio Neves enviou a esta
Casa uma previsão de déficit orçamentário de R$610.000.000,00, que
nos foi enviado no final de setembro. Quem pegar a peça orçamentária
verá que havia essa previsão. No início de dezembro, chega a esta Casa
uma emenda do próprio Governador, anunciando, por meio do
Substitutivo n° 1, que zerou o déficit, acrescentando ao orçamento mais
R$916.750.000,00. Ou seja, do final de setembro ao início de dezembro,
o Governador encontrou quase R$1.000.000.000,00. A sua justificativa
também desmente a propaganda feita.

Ele disse que a partir do aumento do ICMS de agosto de 2004, esse
aumento veio para cá. Além disso, que não havia feito os cálculos de que
o ICMS cresceria nessa proporção e que, portanto, o Estado não teria
mais déficit, pelo aumento do ICMS. Vejam que não há nada de choque
de gestão. Evidentemente o aumento do ICMS é oriundo da maior
arrecadação do Estado e da melhoria das condições econômicas do País,
que cresceu este ano mais de 5% devido ao sucesso da política
econômica nacional.

Como se subestimou o crescimento econômico, a arrecadação do ICMS
promoveu um aumento do orçamento de todos os Estados, como o de
Minas Gerais. Na sua justificativa, o Governador diz ainda que houve um
acréscimo de receita de dividendos na CEMIG, relativos ao contrato de
financiamento da conta de resultado a compensar e às alterações no
cálculo de distribuição de dividendos. Segundo o Governador, esses dois
fatores aumentaram de setembro até dezembro num valor de
R$916.750.000,00, que zeravam o déficit que ele próprio previu de
R$610.000.000,00.

E bom ressaltar que não se cobriu tal déficit com o choque de gestão ou
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coisa parecida, mas sim, segundo as próprias explicações, com o
aumento de arrecadação do ICMS, dos dividendos e da negociação na
própria CEMIG.

O Governo poderia não ter remetido essa emenda e poderia anunciar
no ano que vem que as expectativas foram outras e que havia acrescido
um determinado valor no orçamento. Por que então o fez agora? Parece-
me que foi uma logística de "marketing" exatamente para anunciar essa
possibilidade de déficit zero.

E preciso ressaltarmos outros aspectos do orçamento que também
devem ser analisados. O importante não é se o déficit está zerado. Na
estimativa de receita e de gasto, zera-se dependendo do que se gastará
e da arrecadação. O mais importante é discutirmos como se adapta a
arrecadação.

O Adelmo levantou muito bem a questão da saúde. O cálculo elaborado
pelo Governo estima que há um gasto na saúde de 13,19% de verbas
próprias do Governo do Estado. Portanto, segundo o Governo Aécio
Neves, estamos ultrapassando os 12% necessários da Emenda
Constitucional n° 29 e promovendo a aplicação de 13,19% na saúde.

Se analisarmos esses valores à luz do que é considerado aplicação na
saúde, teremos surpresas que, no meu entender, não se encaixam no
que os Conselhos Nacional e Estadual de Saúde e o próprio orçamento
da União e o movimento de saúde, em nível nacional, entendem como
aplicação no Sistema único de Saúde - SUS. Portanto apresenta-se
como uma forma de burlar os índices da Emenda Constitucional n° 29.

O Governo alega que isso não foi regulamentado. O próprio PSDB,
PFL, os militantes da área da saúde e o próprio PT contestaram o
Governo Federal no primeiro orçamento, dizendo, por exemplo, que o
gasto com saneamento básico, em empresas estatais realizando obras,
não poderia ser computado como verba do SUS. E óbvio que gasto com
saneamento é verba para saúde pública. O que devemos indagar é se
isso é considerado pelo Conselho Nacional de Saúde como aplicação no
SUS. Podemos fazer uma análise. Nas operações de crédito da



2729

COPASA, os recursos para esgoto sanitário são da ordem de
R$547.374.000,62.

Essas aplicações da COPASA são consideradas verbas destinadas ao
SUS. Somase a isso o gasto com benefícios para os servidores públicos
que não são do SUS, o que resulta R$145.000.000,00. Mais
R$202.000.000,00 provenientes do IPSEMG, da FEAM e do IPSM. Feitos
os descontos, a aplicação real no sus é de apenas 6,3%. Há uma
defasagem de R$774.078.424,52. Não é justo que o orçamento esconda
uma realidade com uma aplicação que não é destinada a uma emenda à
Constituição. Apresentamos uma emenda, que não foi acolhida,
transferindo o valor de R$774.078.424,52 de outras áreas para a saúde.
A emenda não foi acatada, mas esperamos que seja aprovada.

Em outra emenda, definimos qual número real do gasto com o SUS
deveria constar no orçamento, que não é 13,19%, mas 6,3%. O
orçamento deve revelar o que realmente está sendo gasto com o SUS em
Minas Gerais. Essa é uma emenda que devemos destacar, por isso não
podemos aprovar o orçamento sem destaques ou ressalvas.
Especialmente nesse caso da saúde.

Há outras emendas que revelam um orçamento conservador, que é
zerado apenas no discurso e no 'marketing" político. A indenização às
vítimas de tortura é uma bandeira nacional. Muito se cobra do Governo
Federal. O Governo do Estado também fez constar essa indenização no
orçamento, mas o valor é de R$30.000,00. Fizemos uma emenda
propondo, pelo menos, R$5.000.000,00, a fim de que seja feita uma
análise correta da indenização das vítimas de tortura. Essa é uma outra
forma de dizer que o déficit está zerado, fingindo que se está indenizando
vítimas de tortura.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - E um absurdo, pois com
R$30.000,00 o Governo indenizará uma vítima de tortura. Quero saber
como ficará o Presidente Deputado Mauri Torres, pois apenas em João
Monlevade há 70 indenizações aprovadas, referentes a trabalhadores
metalúrgicos torturados na Belgo-Mineira por forças policiais e presos
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arbitrariamente a pedido da empresa. Em outra cidade em que o
Presidente da Assembléia é majoritário, , Barão de Cocais, há 35 pedidos.
E o Governo indenizará apenas um. E evidente que isso é mais uma
violência contra os torturados da época do regime militar. Há um senhor
de 92 anos que está esperando por essa indenização. Na última reunião
do Conselho de Direitos Humanos, registramos vários casos de pessoas
que já faleceram durante o Governo Aécio Neves. Isso mostra claramente
como o déficit está sendo zerado. Trata-se de "marketing", pois jogaram
R$30.000,00 apenas para dar uma aparência de que o déficit foi
reduzido.

Aproveito para lembrar o que estamos verificando em Barão de Cocais
e em João Monlevade. No Natal, os moradores dessas cidades podem
mandar telegramas para o Presidente da Assembléia Legislativa,
perguntando-lhe: "E as indenizações, Sr. Presidente? Como vão ficar?".
Espero que o Presidente da Assembléia vote conosco a emenda que
amplia para R$5.000.000,00. Se agir assim, talvez receba, ao invés de
telegramas malcriados, indignados, a felicitação de um bom Natal.

O Deputado Rogério Correia - Nesse caso, seria melhor falar em
indenização zero, e não em déficit zero. O Deputado Adelmo falou da
saúde, e complementei com alguns dados. Outra marca é zerar o
orçamento com indenizações fictícias, com a não-aplicação dos recursos
da saúde conforme determina a emenda constitucional.

Existem outras. Também destacamos o que é destinado à UEMG. O
Governo destinou a essa instituição R$15.844.000,00. Ou seja,
corresponde a muito menos do que gastou com "marketing" político no
ano passado. Depois falarei do gasto orçamentário.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - E bom que se diga que já era
pouco o que se gastava com a UEMG durante os Governos passados. O
Aécio conseguiu fazer o milagre. Não multiplicou, mas reduziu o pão.
Diminuiu as aplicações da UEMG. Entendo que, no tocante ao ensino
superior do Governo Aécio Neves, a educação também é zero. Com  toda
certeza, para tomar uma medida dessas, foi assessorado pelo "Mister
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Maldade" Anastasia.
O Deputado Rogério Correia - Deputado Durval Angelo, no programa

Ensino de 3° Grau, o gasto é de R$2.417.492,00. Então, para o ensino de
30 grau, destinou menos de R$2.500.000,00. Estamos apresentando uma
emenda com a proposta de R$15.000.000,00 para que a UEMG possa,
pelo menos, respirar, sobreviver. Dessa forma, poderemos evitar que
venha a falecer e se transforme em UEMG zero no próximo ano.

Todavia, é preciso tratar da questão do auxilio ao assentamento da
reforma agrária. O valor destinado pelo Governo ao Instituto de Terras -
ITER - é de R$2.489.000,00, isto é, menos de R$2.500.000,00 para o
assentamento da reforma agrária. Logo, temos assentamento zero
também. Estamos fazendo uma emenda com o valor de
R$10.000.000,00. Já temos saúde zero, UEMG zero, indenização zero,
reforma agrária zero. Todavia, há mais zeros. Resèalto, ainda, o salário
zero dos funcionários, plano de carreira sem tabela, tabela zero, além de
outros. Não vou me alongar.

Para gastos publicitários, o orçamento previa R$10.000.000,00, mas
foram gastos R$34.500.000,00. Houve uma suplementação orçamentária
de 373% para a publicidade do Governo, sem incluir o que a CEMIG, a
COPASA e a CODEMIG gastaram com publicidade. Conforme se vê,
houve uma suplementação de 373%. Gastou-se com publicidade muito
mais do que se gastou com qualquer outro item. A UEMG foi
contemplada com R$11.300.000,00; a FAPEMIG, com R$25.400.000,00;
a FEAM, com R$13.300.000,00; a assistência social, com
R$32.500.000,00; a cultura, com R$29.600.000,00; a habitação, com
R$3.100.000,00; o saneamento, com R$10.800.000,00; e o esporte e o
lazer, com R$7.400.000,00.

O Governo Aécio gastou mais com publicidade, no ano passado, que
com todas essas áreas sociais e se propõe agora a gastar
R$10.000.000,00. Para que não venha a pedir suplementação de 373%,
apresentamos emenda, até mesmo para colaborar com o déficit zero,
entre aspas. Se o Governador quiser suplementação orçamentária para
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informe publicitário, que peça à Assembléia. Não poderá tirar o valor dos
10%, mas sim pedir mais verbas a esta Casa, que analisará o tipo de
publicidade para verificar se é essencial para o Estado a fim de viabilizar,
ou não. Do contrário, o déficit zero acabará ficando menos real ainda.

Em suma, Presidente, temos estudo feito a partir do balanço geral do
Estado de Minas Gerais, por meio do Tribunal de Contas. Aliás, o
Tribunal de Contas é completamente neutro, entre aspas, nessa questão,
porque, quanto à saúde, ele já era condescendente com o Governador,
dizendo: "Aprovamos as contas, com ressalva da emenda em ressalvar a
saúde". Mas aprovava o que já era errado. No Governo Aécio, nem
ressalva às emendas houve mais, nem na FAPEMIG nem na saúde,
embora os erros tenham sido exatamente os mesmos em ambos os
Governos.

Mas fazendo-se o cálculo, percebemos que, nas áreas de educação,
segurança e saúde, houve queda de investimentos. Segundo o mapa,
somente os benefícios tributários cresceram, e bastante. O benefício
tributário não é zero, mas, quanto ao resto, houve diminuição. Os dados
comparativos são de 2001 a 2003. Posso passar cópia aos nobres
parlamentares.

O Deputado Ermano Batista (em aparte) - Agradeço a gentileza de me
conceder a palavra para participar, com V. Exa., de debate de tamanha
envergadura. Observo suas considerações, de muito conteúdo.
Realmente V. Exa. estudou profundamente o orçamento. Não fosse a
obstinação tendenciosa de exercer a Oposição, com certeza o discurso
seria um pouco diferente. Parece que seu partido e V. Exa., em razão da
orientação recebida, foram acometidos pela síndrome do abutre, ou seja,
não gosta de boa notícia, o que é um mal, porque o Governo Aécio Neves
é digno de elogio porque equilibrou as finanças do Estado. Isso seria
motivo de aplausos, mas parece que o PT mineiro não aplaude nem
mesmo o Governo Lula quando obtém vitórias da mesma natureza.

Quanto ao âmbito federal, acho até que o PT tem razão em calar-se,
porque, ao elogiar os acertos do Lula, poderia provocar no Sr. Fernando
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Henrique Cardoso um estímulo para que cobrasse direitos autorais, uma
vez que o único ponto positivo do Governo Federal diz respeito ao que
herdou do Governo FHC, relativo ao setor econômico.

V. Exa. questiona a questão dos valores da Educação e da saúde.
Também sou Executivo, pois fui Prefeito por duas vezes.

Sei que V. Exa. é um homem inteligente, competente, dedicado às
causas que defende ou acusa.

Nem sempre é o volume de dinheiro que garante o resultado do
trabalho. Isso é muito mais uma questão de gestão. O grande mérito do
Governo Aécio Neves está nisto: aplicar menos e obter melhor resultado,
tanto na educação, como na saúde, no setor de obras, impedindo
licitações, nem sempre condizentes com os valores reais da obra a ser
executada. E nisso que está o valor de uma boa administração. Não
discutiremos valores, mas conseqüência, resultado. E isso que precisa
ser feito. A educação melhorou? Inegavelmente. Só cego não quer ver
isso, somente uma mentalidade recrudescida pelo processo oposicionista
ou acometida de delírio persecutório pode, na verdade, questionar o
comportamento de um Governador da estirpe de Aécio Neves.

Elogio V. Exa. na questão do conteúdo. E repito, não fosse a questão
da necessidade de se mostrar como Oposição, V. Exa. estaria elogiando
o Governo, e não o condenando, como eu elogio o Governo Lula. Aliás,
quem não deve elogiá-lo e poderia, talvez, até questioná-lo e contestá-lo
pelo mau uso de uma boa idéia é o Fernando Henrique, porque o
processo econômico poderia estar ainda melhor, fosse exercitado de
forma mais competente, como vinha sendo feito no Governo anterior.
Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Ermano Batista.
Compreendo as suas palavras de defesa do Governo Aécio Neves,
embora não possa concordar com a premissa. Vim à tribuna para discutir
orçamento. E evidente que haveria de falar de valores. Não posso falar
de gestão em uma discussão orçamentária. Aliás, os dados do orçamento
foram apresentados pelo próprio Governo.
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Estou fazendo uma análise de dados, de números. Procurei demonstrar
inclusive que o déficit não foi zerado. Aliás, o Governador Aécio Neves
deve uma resposta ao Governo Itamar Franco, que também mostrou
números dizendo que o déficit era inexistente. Até hoje, o Governador
Aécio Neves não respondeu. Mas é preciso mostrar e demonstrar o
orçamento com números. Há uma aplicação menor em setores
fundamentais e sociais, como o da reforma agrária, da saúde, da UEMG,
do tratamento de vítimas de tortura. Apresentei números, dados, não há
nenhum delírio persecutório. Não posso fazer uma discussão
orçamentária sem discutir valores.

Compreendo que V. Exa. faça a defesa do Governo Aécio Neves. E seu
dever fazê-lo, já que é da base do Governo, embora não tenha sentido
firmeza na apresentação dos números, talvez por faltar ao Governador a
apresentação de dados e lhe sobrar "marketing" põlítico. De fato, nisso
temos uma diferença.

Essa diferença também ocorre em relação ao Governo Lula. Com
dados, ele apresenta melhorias para o Brasil: um crescimento de 5,3%,
superior a qualquer ano do Governo Fernando Henrique Cardoso. Os
dados são importantes para se observar o crescimento. Neste ano, foram
criados 1.800.000 de empregos com carteira assinada, número superior a
qualquer ano do Governo FHC. As próprias pesquisas de opinião pública
revelam que o Governo Lula é muito melhor que o Governo passado.

Mas apenas isso não nos basta. Nós, petistas, de fato, somos
exigentes. As vezes, cobramos do nosso Governo, porque queremos
divisão de renda em nosso País, melhorias. Temos de ser exigentes com
os nossos governantes, de uma maneira geral, embora não tenhamos a
menor dúvida de que o Governo Lula tem feito um excelente governo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Para analisarmos se
um gestor é bom, podemos usar um exemplo. O órgão mais importante
da execução orçamentária da saúde deveria ser, para qualquer governo
sério, o Fundo Estadual de Saúde. Nele havia R$318.000.000,00. Vamos
analisar os dados de 2003 para ver se temos um bom gestor: até meados
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de novembro de 2003, dos R$318.000.000,00, foram gastos
R$34.000.000,00. No período de janeiro a dezembro, a prestação de
contas chegou a R$198.000.000,00, ou seja, esse Governo, que cuida da
saúde dos mineiros, gastou, em dez meses, R$34.000.000,00, o que
significa que aplicou, em dois meses, R$160.000.000,00. Podemos
chamá-lo de um bom gestor?

Se analisarmos as áreas de ciência e tecnologia, a história se repete.
Ciência e tecnologia vivem a míngua, com uma tutaméia, até outubro,
novembro. Quando chega o mês de dezembro, recebem muito dinheiro
sem projetos e sem programas. Vão falar que esse Governo é um bom
gestor? Essa é uma discussão que faremos passo a passo, em todos os
setores, no próximo ano.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Já citei as emendas que destacamos. Nossa principal crítica se
refere à saúde. Não é um problema apenas desse Governo, mas o
orçamento desse setor tem sido falseado. Se não se gasta com a saúde o
previsto pela emenda à Constituição, deixa-se de fazer muitas melhorias.
Os funcionários e militantes da área têm reclamado muito. Aprovaremos o
orçamento com ressalvas, até porque não aprová-lo seria deixar o Estado
sem ele e sem uma possibilidade de cobrança.

Para não deixar de citar os investimentos do Governo, lembro que a
CEMIG e a COPASA programaram, para o ano passado,
R$1.400.000.000,00 de investimentos em obras para 2004, o que
significa mais da metade dos R$2.290.000.000,00 previstos para obra no
orçamento. Ou seja, caso ambas não existissem, praticamente não
teríamos investimentos. Felizmente, elas não foram privatizadas. O
processo de privatização no Brasil foi barrado após a vitória do
movimento popular e da eleição do Presidente Lula. As duas demonstram
que é possível fazer um bom gerenciamento de empresas públicas para
que garantam obras importantes de infra-estrutura. Felizmente, estamos
livres do processo de privatização no Brasil, e esperamos que não haja
retrocesso. O próprio orçamento do Governador demonstra que as únicas
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capazes de investir são as duas empresas estatais que não foram
privatizadas graças à emenda à Constituição aprovada nesta casa, da
qual fui o relator. A iniciativa foi do Governador Itamar Franco, e o
Deputado Alberto Pinto Coelho também colaborou muito para sua
aprovação.

Com a emenda, qualquer empresa, para ser privatizada, terá de contar
com o voto de 3/5 dos Deputados da Assembléia Legislativa e com o
referendo popular. Portanto estamos livres desse processo de
privatização, que tão caro nos custou. O grosso da nossa dívida foi
causado exatamente na época do Governo Azeredo, quando o BEMGE, o
CREDIREAL e a CEMIO foram vendidos, proporcionando um respaldo e
um poder de veto aos sócios minoritários dessa última. E o Estado entrou
em um processo profundo de endividamento. Isso mostra que o que
aconteceu antigamente não foi e não é bom para o Brasil.

Parabenizo os nossos colegas pelos trabalhos realizados durante este
ano. A Assembléia Legislativa cumpriu o seu papel por meio de cada
Deputado, pois todos nós, Situação e Oposição, trabalhamos muito. Não
poderia deixar de desejar a todos um feliz Natal e um ano novo muito
produtivo em prol do povo da nossa terra. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Não há outros oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Rogério Correia, solicitando a votação
destacada das Emendas nos 423, 1.114, 1.115, 1.119, 1.122, 1.123,
1.126, 1.127 e 1.182, e Leonardo Moreira, solicitando a votação
destacada das Emendas n os 115 a 119.

O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Antônio
Carlos Andrada, solicitando a votação em bloco das Emendas n

o
s 115 a

119. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, contido na Emenda
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n° 1.215, salvo emendas, subemendas e destaques. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as emendas e subemendas que receberam
parecer pela aprovação, salvo destaques. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação das subemendas que receberam o n° 1, ficam
prejudicadas as Emendas n os 96, 114, 126, 171, 245, 316, 318, 331, 356,
408, 409,428, 437, 438, 441, 446, 447, 484, 629, 633, 634, 638, 802,
803, 846, 847, 916, 1.002, 1.012, 1.013, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152,
1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.164,
1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174,
1.179, 1.181, 1.189, 1.191, 1.192 e 1.203. Com a aprovação das
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas nos 408, 409 e 1.174, e
das Emendas n os 789 e 1.223, ficam prejudicadas as Emendas n os 411,
412, 1:124, 1.180 e 1.201. Em votação, as emendas que receberam
parecer pela rejeição, salvo destaques. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura das

Emendas nos lisa 119.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, complementando a

solicitação do ilustre Deputado Rogério Correia, peço que seja anunciado
o nome do parlamentar que propôs os destaques.

O Sr. Presidente - Deputado Alberto Pinto Coelho, as emendas foram
destacadas a requerimento do Deputado Leonardo Moreira. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura das Emendas
nos lisa 119.

O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas n
o
s 115 a 119, que foram

publicadas na edição do dia 10/12/2004.).
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n os 115 a 119. As

Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. A Presidência solicita ao Sr. Secretário
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que proceda à leitura da Emenda n°423.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 423, que foi publicada na edição

do dia 01/12/2004.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 423. Com a palavra, para

encaminhar a votação, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Em nome do nosso companheiro

Deputado Ricardo Duarte e do nosso bloco, encaminho pela aprovação
dessa emenda. São R$300.000,00 para a UEMG. Já tivemos duas
comissões especiais nesta Casa, uma na legislatura anterior, da qual fui
Presidente, e outra nesta legislatura, cujo relator foi o Deputado Ricardo
Duarte. A Emenda n° 1.115, do nosso bloco, também diz respeito à
UEMG. Na oportunidade, detalharei mais os dados.

Mas sabemos da necessidade de investimento, de se priorizar o ensino
superior no Estado de Minas Gerais. Por isso é muito importante a
aprovação dessa emenda.Completaremos as informações no
encaminhamento da Emenda n°1.115.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 423. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 1.114. Com a palavra, para
encaminhar a votação, a Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - É absolutamente inexplicável que essa
emenda não tenha sido acolhida pela relatoria. Cumprir um cronograma
de pagamento é um compromisso público do Governador feito às famílias
de vítimas da tortura do Estado ditatorial brasileiro. O Deputado Durval
Angelo já disse aqui que se trata apenas de uma janela para indenizar as
vítimas da tortura. São mais de 300 processos que estão em andamento.
Há praticamente um número de 200 aprovados.

Não conseguimos entender que o Estado de Minas Gerais cometa esse
absurdo de repetir e reproduzir as torturas, deixando à míngua os
familiares; por isso solicitamos a aprovação dessa emenda, que destina a
essa questão R$5.000.000,00.

No ano passado foi feito um acordo com o Governador do Estado.
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Recordo-me muito bem de uma emenda que foi acolhida pelo Governo do
Estado, pactuada com ele no orçamento passado, dando oportunidade a
alguns familiares de recuperar o tempo sofrido e doado na luta pela
liberdade.

Diante disso, solicito a aprovação dessa emenda, que recupera, neste
momento, o compromisso do Estado de Minas Gerais e desta Casa com
a luta pela liberdade e pela democracia.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Gostaria de ressaltar que, em que
pese a sermos sensíveis à matéria em questão, neste momento em que a
emenda estabelece uma cifra, na realidade não podemos concordar nem
votar favoravelmente à proposta, porque escapou a oportunidade de
conversarmos a respeito da questão, pelo menos a Liderança do
Governo. Então, nesta oportunidade, minha orientação é não aprovarmos
a matéria, mas deixar explícito o compromisso de gestões da base do
Governo junto ao Governador, que será sensível a essa questão, para
que possamos construir uma solução ao longo do exercício de 2005.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1.114. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 1.115. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Como disse, completando as
informações sobre a UEMG, essa emenda do Bloco PT-PCdoB determina
mais R$15.000.000,00 para essa instituição.

No atual orçamento enviado pelo Governador para 2005, são
estabelecidos R$15.844.000,00, o que corresponde a 0,07% do
orçamento. Para a UNIMONTES, foram destinados R$50.805.000,00, o
que corresponde a 0,21% dos recursos.

Não somos contra a UNIMONTES, pelo contrário, se destinássemos 1%
do orçamento à UEMG e 1% à UNIMONTES, teríamos
R$250.000.000,00, companheiro Rogério Correia e nosso bloco, para
cada uma das universidades. E o que a Comissão Especial, aliás, propôs
nesta Casa, quando discutiu a questão do ensino superior no Estado de
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Minas Gerais.
Não estamos propondo o valor de R$250.000.000,00, equivalente a 1%.

Propomos mais R$15.000.000,00, o que somará R$30.000.000,00.
Peço ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, que se

comprometa não apenas com a Oposição, mas também com todos os
Deputados, de, no próximo ano, conseguir aumentar os recursos para a
UEMG. Tenho a certeza de que todos os parlamentares desejam isso.
Por muitas vezes, o próprio Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder do
Governo, e o Deputado Domingos Sávio discutiram o assunto.

Não quero simplesmente fazer oposição questionando os gastos do
Governador com a divulgação do déficit zero. Quero que as universidades
estaduais recebam os recursos, o que será um avanço para o Estado. No
Estado de São Paulo, o investimento nas universidades é muito maior. Há
anos, vários parlamentares lutam para que possamos investir no ensino
superior do Estado.

O Governo Federal está investindo num programa de bolsas para
estudantes de fundações e universidades particulares, como também nos
ensinos médio e profissionalizante, contribuindo para que o Governo
Estadual aumente os recursos da UEMG. Com certeza, os professores,
os alunos e a direção da UEMG ficarão felizes por ter conquistado este
direito: o compromisso do Governo em investir mais no ensino superior.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, o nosso Líder, Deputado
Alberto Pinto Coelho, teve a atenção de me solicitar que trouxesse uma
palavra à Oposição, até porque ele conhece a luta que travamos, desde o
início do mandato, em prol da UEMG. Lutamos pela UEMG e pela
UNIMONTES não apenas na Comissão Especial da UEMG, mas também
na frente parlamentar, cuja criação lideramos e que foi acolhida por
nossos pares. Defendemos pontualmente a UEMG, porque tem a
expectativa de ser uma universidade descentralizada, atendendo a todo o
Estado.
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Por outro lado, é importante esclarecermos que, diante da situação que
se apresenta, temos de estabelecer um orçamento em sintonia com as
receitas previstas. Não teríamos a menor possibilidade de, neste
momento, estabelecer tudo aquilo que a UEMG precisa e merece.
Aproveito este encaminhamento para firmar o compromisso de continuar
esforçando-me por que tenhamos o reconhecimento e a valorização da
UEMG.

O Deputado Ricardo Duarte tem sido nosso parceiro num trabalho que
não se interrompeu com a entrega do relatório da UEMG. Ontem, quinta-
feira, estive com o Sr. Eduardo Santa Cecília, Assessor do Secretário
Bilac Pinto, e fechamos um documento a ser entregue ao Governador,
em que se estabelece a proposta de criação de um fundo para o
programa Estuda Minas, o qual financiará o estudante carente. O
programa, semelhante ao da Mendes Pimentel, servirá ao aluno que,
embora estude gratuitamente na UEMG, tem dificuldades em se manter
na Capital, e financiará também a pesquisa e principalmente a
implantação do "campus" em Belo Horizonte, definindo os recursos que
podem surgir da parceria público-privada e de financiamentos de
organismos internacionais. São propostas que se materializam. Tenho a
absoluta convicção de que o Governador irá não somente acolhê-las,
mas também pô-las em prática. Em recente conversa, falávamos da
UEMG. Ele tem consciência de que um dos seus compromissos, que
ainda não pôde implementar, de maneira plena e vigorosa, é o
desenvolvimento da UEMG. Não abriremos mão dessa bandeira.

Estamos muito tranqüilos por entender que esses objetivos se
constroem passo a passo, votando pela rejeição dessa emenda. Embora
a respeitemos, desejamos muito mais que isso. Um gesto maior estamos
estabelecendo com o próprio Secretário Bilac Pinto. O Deputado Ricardo
Duarte, do PT, participa comigo dessa gestão.

Acredito que, no ano que vem, teremos ações concretas do Governo do
Estado para fortalecer a LJEMG, a exemplo do projeto de lei sobre o
ensino superior. Aliás, tive oportunidade de apresentar-lhe emenda,
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garantindo alguns benefícios aos professores da UEMG que me
procuraram. O Governo do Estado a acolheu, mostrando que está
sensível a essas questões.

Sr. Presidente, portanto encaminhamos contra a votação da emenda.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1.115. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.

Questão de Ordem
O Deputado Jayro Lessa - Prezados colegas do parlamento, não tenho

na vida uma lucrativa carreira política e muito menos pretendo iniciar
uma. Tenho sim, pela graça de Deus, a oportunidade de chegar a idade
alcançada, podendo dedicar bastante tempo de serviço ao público. Faço
isso com muita seriedade e, mais ainda, com devoção.

Ao decidir participar da vida política, as minhas primeiras gestões foram
relativas às minhas possibilidades de sucesso e, com mais atenção, às
regras e às leis a serem observadas, condições necessárias para
alcançar o intento almejado. Obedeci a todas. Não contestei nenhuma e
não as coloquei a meu serviço. As diretrizes encontradas por todos e para
todos, sem nenhuma exceção, foram rigorosamente cumpridas por mim.

Já eleito Deputado, se algum poder recebi ou adquiri com isso, a
criação, a educação que recebi, e o comportamento pessoal que criei e
possuo não me permitem estar acima de qualquer regra instituída.
Senhores, podem estar certos de que nenhum cargo de indicação, de
comissão ou em Mesa administrativa desta Casa, supera o que ocupo na
representatividade de minha gente, da minha região e até de um só
particular eleitor.

Estou eleito Deputado a uma Casa onde se criam leis. Estou por um
período Deputado, em uma centenária Assembléia, que historicamente
marcou sua presença junto à Nação brasileira, na defesa da legalidade e
da democracia das representações. Esta instituição, por onde agora
passo, é exemplo para todas as outras do País e sempre foi assim.

Nós, mineiros, somos reconhecidos como mestres das artes e da
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política, cuja invenção aconteceu exatamente para acomodar vontades,
desejos e tendências, pretendendo-se assim evitar a discórdia e a
imposição dos mais fortes ou daqueles que ocupam cargos que lhes dá
direito a exercício de poder sobre os demais.

Nossa política sempre foi o grande alicerce da organização do Estado
brasileiro. Por isso, devemos preservar seus principais dogmas, que é a
estrita obediência às suas regras.

Minas, por meio de seus homens, sempre se fez presente na vida
nacional, até nas duras horas em que surgiram naturais
desentendimentos entre Estados irmãos.

Por isso, em nenhum momento no passado, percebeu-se o desrespeito
ou a chamada ordem legal, para que fosse constrangida em seu
comportamento jurídico ou constitucional.

Minas é séria e é tradição. Minas sempre foi ordem e lei. Não podemos
pretender ficar acima disso e muito menos para nosso momentâneo
benefício.

Os recentes acontecimentos embalados por vaidade e ambições
pessoais, sem nenhum precedente na história legal, não somente deste
Estado mas também de todo o País, retiram de todos nós a segurança da
legitimidade.

Deixamos de existir como causa legisladora para exercer a causa do
egoísmo comum, tão peculiar à defesa do benefício próprio. Encontro-me
sempre a consultar meu íntimo, preocupado com o que sou e o que
desejo ser e fazer com as responsabilidades públicas que assumi. Meu
maior desejo é cumprir a lei de meu Pais e obedecer às justas regras
que, como disse e reafirmo, foram feitas na intenção da razão e para a
melhor convivência de todos.

Os particulares usos do poder e do mandato sempre causam a
sensação de constrangimento e vergonha. Sente-se a quebra do decoro
e de estar sendo obscurecido o comportamento, que deveria ser de
inteira transparência. Que se registre minha insatisfação e a manifestação
contrária à forma eletiva da Mesa e da composição dos poderes internos
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desta Assembléia.
Fica, com isso, implantado aqui um perigoso vírus de raciocínios

voltados tão-somente aos interesses pessoais, que será sempre difícil de
ser debelado. Mais lamentável é que acaba por produzir uma doença de
também difícil cura.

O caminho que procurei, buscando o retorno à limpa lei: deverá ser
entendido pelo que é, apenas isso, e jamais como uma pessoal questão
aos colegas de outro pensar, a quem respeito e prezo. Não pretendo
apenas ser envergonhado ou envergonhar-me do que sou.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, farei a leitura da
decisão judicial deferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, Sr. [salino Lisboa, registrando o meu
agradecimento ao rigoroso cumprimento da lei: "Frente ao deduzido,
concedo a liminar e autorizo a suspensão dos efeitos da eleição do Sr.
Deputado Elmiro Nascimento para o cargo de 3 0-Secretário da Mesa da
Assembléia de Minas Gerais, até que seja apreciado por Corte Superior.".
Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1.119. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, no Governo anterior, foi criado
o ITER. Esse Governo iniciou com a criação da Secretaria Especial para
Assuntos de Reforma Agrária. Hoje, faz 27 dias da chacina de Felisburgo.
Essa emenda destina R$10.000.000,00 para infra-estrutura de reforma
agrária. A Secretaria Especial para Assuntos de Reforma Agrária
depende de recursos para executar um bom trabalho. A chacina de
Felisburgo é o símbolo de tantos conflitos no Estado. Meu apelo aos
nobres colegas é que aprovemos essa emenda que destina
R$10.000.000,00 para a reforma agrária.

O acesso à terra é uma necessidade do nosso povo. Assim,
garantiremos dignidade às pessoas, visto que poderão trabalhar,
deixando de ser exploradas, como acontece com grande parte das
cidadãs e cidadãos mineiros. Apelo aos nobres colegas que aprovem

ri



2745

essa emenda. É uma questão de bom-senso. Estejam certos de que
estaremos dando condições ao nosso colega Neider Moreira, Secretário
Especial para Assuntos de Reforma Agrária, bem como ao colega Luís
Chaves, que está fazendo um excelente trabalho à frente do ITER. Este
tem como missão regular as terras devolutas, destinando-as a quem, de
fato, irá usá-las para a agricultura familiar. Ou seja, não as destinará para
as grandes reflorestadoras, que não as utilizam.

Hoje, até concordo com o plantio do eucalipto. Já estamos
regulamentando essa questão. Todavia, temos a certeza de que, na
agricultura familiar, as pessoas produzirão alimentos e garantirão, de fato,
a liberdade. Dessa forma, haverá alimentos não só nas mesas dos
mineiros, mas também de todos os brasileiros. Esse é o apelo que faço
ao Líder do Governo, colega Alberto Pinto Coelho. Peço-lhe que oriente
sua bancada, pois esse é o apelo do Estado. A reforma agrária é de
competência do Governo Federal, mas também é uma responsabilidade
nossa, do Governo e desta Casa. Por isso mesmo, o Governo do Estado
possui dois instrumentos. Se o assunto não fosse competência do
Governo Estadual, não existiriam dois instrumentos para cuidar dessa
política pública: a Secretaria de Reforma Agrária e o ITER. Ademais, esse
assunto é de competência do Governo Municipal. Logo, as três instâncias
devem colaborar, agilizando, assim, a reforma agrária no Estado de
Minas Gerais. E um compromisso do Governo; é um compromisso desta
Casa.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n°1.119. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 1.122. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, a
emenda feita pela bancada do PT já foi muito bem explicada pelo
companheiro e médico Adelmo Carneiro Leão. Ele mostrou a esta Casa,
por meio de números, como o Governador do Estado está desrespeitando
a Emenda à Constituição Federal n° 29.
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Faço um apelo ao Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, a
todos os Deputados, especialmente à bancada da saúde, ao Vice-
Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, que também é médico e conhece a
situação de penúria em que se encontra a saúde no Estado de Minas
Gerais. Propusemo-nos a fazer com que o Governo do Estado cumpra a
lei a fim de evitar dor de cabeça no futuro. Se o cidadão, ao cometer um
ato que diga respeito à lei, se sentir ofendido, deverá procurar o
Judiciário. Podemos ter algo como o que presenciamos há poucos
minutos.

Como tenho certeza de que todos nós, como bons mineiros que somos,
desejamos o melhor possível ao nosso Governador, assim como o melhor
para a saúde dos mineiros, gostaria de contar com o apoio da bancada
do Governo para que pudéssemos fazer com que o orçamento do Estado
de Minas Gerais, além de todas as qualidades enaltecidas pela base,
cumprisse também dispositivo legal.

Estamos subtraindo recursos da reserva de contingência e de alguns
projetos de menor importância. Estamos tirando R$10.000.000,00 da
divulgação governamental. O Governador fala, a todo momento, que
zerou o déficit, até com diminuição de seu próprio salário. Estamos
tirando R$10.400.000,00 de divulgação, e ainda sobrará muito dinheiro. A
forma mais concreta de divulgação é a percepção de que a ação está
sendo presente. O cidadão mineiro que está doente e sem assistência
não acreditará em propaganda. Sabemos como está a saúde, com
enormes filas nos postos, assim como a dificuldade de obter
medicamentos. Vejam as condições de nossos hospitais. Não adianta
propaganda se não há ação efetiva.

Suplico à base do Governo que façamos uma reflexão e nos
preocupemos com o dom maior que Deus nos deixou, ou seja, a vida.
Tiramos, conscientemente, recursos de determinados programas e
projetos, porque temos certeza de que não farão falta. Ao contrário, a
não-destinação de R$700.000.000,00, R$800.000.000,00 para a saúde
provocará prejuízo muito grande a cada mineiro, o que não queremos.
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Ninguém aqui quer que, amanhã, possamos ter a dúvida de que algumas
pessoas perderam a vida por falta, por exemplo, de medicação.

Conhecemos a experiência do Deputado Antônio Carlos Andrada não
só como parlamentar. Ele sabe o que é ensinar medicina e todas as
atividades da área médica. Gostaria que esse Deputado tivesse a
sensibilidade de acolher as emendas. Talvez em outro momento, entre
quatro paredes, não tenha conseguido raciocinar bem. No entanto, este
ambiente faz com que nossas idéias se tornem claras, graças aos
debates e às discussões. Desejamos que tenha sensibilidade e acolha
essas emendas não em nome do Deputado, mas em nome do povo
mineiro, que precisa de saúde pública de boa qualidade.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1.122. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 1.123. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 1.126. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Deputado Ermano Batista, o Filósofo Kant
já nos dizia que o número é o critério último e definitivo de verdades.
Penso que poderíamos muito bem fazer esse discurso comparando o
Governo FHC com o Governo Lula, e o Governo Lula com o próprio
Governo Aécio. Com toda certeza, os números que teríamos para
divulgar e anunciar mostrariam a certeza e a clareza desse teorema de
Kant.

E aqui quero valer-me dos números para mostrar qual a verdadeira face
do Governo Aécio Neves,

A Emenda n° 1.126, em seu § 20, diz expressamente sobre a questão
da suplementação: "A autorização concedida pelo 'caput' deste artigo ao
programa 193 - Divulgação Governamental.", O Governo Aécio, no
orçamento anterior, fez uma previsão de gastos com divulgação
governamental de R$10.000.000,00. Teve aqui a maior suplementação:
373%, gastando R$35.500.000,00. E olha que não tivemos o que houve

rÀ



2748

este ano: todo o festival de gastos em revista de circulação nacional com
o Governo zero. Agora, com todos os gastos que tivemos na grande
mídia nacional com esse Governo, ficaremos surpresos ao discutir, no
próximo ano ou a partir de março, a prestação de contas do Governo.

E interessante que, enquanto o Governo aplicou R$35.000.000,00 em
divulgação governamental, gastou, de fato, ano passado,
R$34.700.000,00 em assistência social. A divulgação governamental
superou todo o gasto com assistência social, o que mostra claramente
que este é um Governo de faz de conta, da mídia, de uma imagem
projetada e vendida pelos setores dominantes deste Estado, para
quererem, de alguma forma, criar, para daqui a seis anos, alternativas em
relação ao projeto democrático popular.

Mas não fica só nisso, Sr. Presidente e Deputados. Em trabalho, função
11, o Governo gastou R$5.000.000,00; em cultura, R$30.100.000,00; em
direitos da cidadania, R$2.100.000,00. Daí entendemos que o Governo
faz previsão de gastar apenas R$30.000,00 em pagamento de
indenização aos torturados pelo regime político da ditadura militar. E
interessante notar que, no primeiro ano do Governo Aécio Neves, não foi
paga uma indenização. Hoje existem cerca de 250 processos aprovados
pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos; somente 35, este ano.
Foram gastos efetivamente R$2.100.000,00 em todo o ano passado com
direitos da cidadania, de onde deveria sair verbas para o pagamento de
indenização aos anistiados.

Há pouco dizia que o Presidente, nesta passagem de ano, terá muita
dificuldade, porque quase 70 anistiados são de João Monlevade,
trabalhadores metalúrgicos barbaramente torturados na época da
ditadura militar, em um coluio da repressão com a empresa Belgo-
Mineira. Aliás, hoje tivemos uma audiência pública da Comissão de
Direitos Humanos no Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade,
pois a mesma empresa está querendo aumentar três horas de trabalho•
dos metalúrgicos daquela unidade. O Presidente também terá dificuldade,
em Barão de Cocais, em relação a 35 metalúrgicos torturados na época
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da ditadura militar, pois não terá recurso para fazer o pagamento das
indenizações. Não terá por quê? Porque a prioridade do Governo é a sua
imagem, a construção da sua imagem, como a máxima do governo
hitlerista, que repetiu uma mentira 100 vezes, até que ela se tornasse
verdade.

Mas não pára aí. Em habitação, função 16, o Governo gastou
R$3.100.000,00; em saneamento, R$11.700.000,00, no ano passado.
Este ano gastará mais, porque o Governo Federal emprestou, o BNDES
liberou. Então, haverá mais investimento, porque, em relação ao Governo
Federal desses últimos 15 anos, é este o Governo que tem o maior gasto
com saneamento básico. Em organização agrária, R$4.200.000,00. Daí
entendemos tragédias, como a de Felisburgo e tantas outras que ocorrem
neste Estado. Em esporte e lazer, R$16.000.000,00. E inaceitável darmos
ao programa Divulgação Governamental possibilidade de o Governo fazer
suplementação.

Com toda certeza, enquanto vemos recursos não aplicados em área
social, em áreas essenciais à população, constatamos que, se isso for
permitido, ocorrerá o mesmo que o ano passado: de 10 milhões para 35
milhões, uma suplementação de 373%. Aí está a grande diferença,
Deputado Ermano Batista. O Governo Federal ampliou de
R$2.800.000.000,00 para R$8.000.000.000,00 os gastos em programas
sociais. Vemos um Governo que ampliou de 3 bilhões para 7 bilhões os
investimentos no PRONAF, que atende a pequena agricultura familiar.

Essa emenda objetiva moralizar, impedir que tenhamos um festival de
governo faz-de-conta, que vende uma imagem irreal para a sociedade.
Os maiores gastos de publicidade da COPASA e da CEMIG, em três
décadas, foram este ano, no Governo Aécio Neves. Hoje, em Minas
Gerais, as duas estatais estão entre os maiores anunciantes em todos os
órgãos da imprensa. Eu e o Bloco PT-PCdoB entendemos, ao apresentar
essa emenda, que pretendemos moralizar e destinar os gastos ao que
interessa à população, ao que interessa ao progresso, ao
desenvolvimento e ao atendimento aos mais pobres, companheiro
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Deputado Pinduca Ferreira.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1.126. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 1.127. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, companheiros do Bloco PT-PCdoB, se eu não tivesse alguma
esperança de que votassem essa emenda, desistiria de participar do
encaminhamento. Infelizmente, todas as proposições tiveram voto
contrário, por mais convincentes e legítimas que tenham sido as defesas.

Respeito e entendo a posição, mas, inconformado com a decisão da
Assembléia, que significa, em alguns aspectos, uma verdadeira
sabotagem da Emenda n° 29 à Constituição Federal, buscaremos outros
espaços de luta. Não estamos conformados. Não é possível admitir que a
Constituição da República sofra uma agressão do tamanho da oferecida
pela proposta orçamentária para o Estado de Minas Gerais,
principalmente no que se refere à questão da vida, da saúde e do bem-
estar da população de Minas. Isso é absolutamente inaceitável.

A Emenda n° 1.127 trata da correção daquilo que se propõe na emenda
à Constituição. No Congresso Nacional existe uma lei que busca a
regulamentação da Emenda n° 29, que está sendo defendida por
parlamentares de todos os partidos, sob liderança de um parlamentar do
PSDB, José Rafael Guerra, que foi Secretário de Saúde em Minas
Gerais. Quando o Governo Lula apresentou ao Brasil uma proposta
orçamentária cujos recursos destinados à saúde eram previstos para o
combate à fome e ao saneamento, todos, todos, liderados pelo Guerra,
reagiram, dizendo que não era aceitável que a emenda à Constituição
pudesse ser afrontada por esses recursos, que, embora nobres,
destinados a uma causa importante para atender a condicionantes da
saúde, não poderiam ser aceitos, porque aquela emenda fora votada para
sustentar minimamente os recursos necessários para atender às
pessoas, de acordo com princípios estabelecidos na sua proposição de
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lei, nas ações do Conselho Nacional de Saúde. É importante que isso
seja do conhecimento de todos.

Nem tratarei de outras questões, pois o mais legítimo para V. Exas. não
seria ninguém mais do que o Dr. José Rafael Guerra, que insere em sua
proposta de regulamentação os seguintes dados e a seguinte orientação:
"Das ações  dos serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos
recursos mínimos estabelecidos nesta lei, considerar-se-ão despesas
com ações e serviços públicos de saúde as voltadas à promoção, à
proteção e à recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos
princípios estatuídos no art. 70 da Lei n° 8.080, de 19/9/90, e às seguintes
diretrizes: sejam destinadas às ações e aos serviços de acesso universal,
igualitário e gratuito; estejam em conformidade com objetivos e metas
explicitados nos planos de saúde de cada ente da Federação; sejam de
responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com
despesas relacionadas com outras políticas públicas que atuam sobre
determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as
condições de saúde". E o art. 3 0 reza o seguinte: "Sem prejuízo do
disposto no art. 20, para efeito da apuração da aplicação dos recursos
mínimos estabelecidos nessa lei, considerar-se-ão despesas com ações
e serviços públicos de saúde as referentes à vigilância à saúde, à
atenção integral e universal à saúde em todos os níveis e à capacitação
do pessoal da saúde". Depois de listar uma série de dados, diz ainda:
"Para fins de apuração dos recursos mínimos de que trata a lei
complementar, não serão computadas as despesas com...".

Por isso, estamos propondo retirar dos dados oferecidos para o
cumprimento da Emenda n° 29 o que está na Proposta n° 1.127. Os
recursos destinados a pagamento de inativos e pensionistas têm sentido?
Cumprindo a Emenda n° 29, pagando a previdência, seja dos militares,
seja dos servidores da Policia Militar, seja do IPSEMG, seja do Instituto
Mineiro de Agropecuária, seja qualquer serviço, isso está incluído, como
estes outros serviços: pessoal ativo da área de saúde, quando em
atividade não inerente à respectiva área; serviços de saúde não
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integrados no SUS; merenda escolar; ações de saneamento realizadas
com recursos provenientes de taxas ou tarifas, que é o que está sendo
destinado, na ordem de R$500.000.000,00, para a COPASA. E essa
empresa não presta contas a esta Casa, à Comissão de Saúde e a quem
quer que seja, como serviço de saúde. Ninguém prestou contas até hoje.
E os recursos destinados, com essa rubrica, que não é reconhecida pelo
Conselho Nacional de Saúde, pelos conselhos estaduais, pelas
conferências, pelo José Rafael Guerra e por todos os que lutam pela
saúde, corresponde hoje ao que está posto aqui. Por isso, consideramos
isso uma sabotagem, ou seja, R$936.000.000,00, 52,23% de todos os
recursos da saúde. Desejamos que seja limpa, clara e transparente a
ação governamental em favor da saúde. Realmente o que se está
aplicando na saúde em Minas Gerais não é nada mais do que 6,22%. E
isso o que estamos propondo.

Não estamos dizendo que não tenha que pagar aos inativos, que não
tenha que cuidar da saúde animal. Isso é importante. Estamos dizendo
que isso não pode ser alocado nem computado para justificar o mínimo
de 12% que o Estado tem que cumprir para defender a vida e promover a
saúde do povo de Minas Gerais, principalmente dos mais pobres, dos
excluídos, daqueles que não têm amparo, que não têm vínculo
empregatício com o Estado. Gostaria muito de ver a Assembléia
Legislativa assumir a defesa da Constituição, aquela que no dia em que
tomamos posse nos comprometemos a defender. Se não é possível,
inconformados com a decisão da principal estrutura de poder do Estado
de Minas Gerais, vamos recorrer aos outros órgãos - Ministério Público
Estadual, Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Saúde -, ao
companheiro da Frente Nacional em Defesa da Saúde, já que aqui em
Minas Gerais não funciona. Vamos recorrer a todos os órgãos, para que o
povo de Minas Gerais possa ter saúde, pelo menos no limite do mínimo
que oferece a Constituição brasileira.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1.127. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
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Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 1.182. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Como co-autor do requerimento que
instalou a Comissão Especial da Fruticultura, juntamente com o Deputado
Padre João e o Deputado Ricardo Duarte e como Presidente dessa
Comissão Especial, gostaria de falar sobre a importância dessa emenda.
Queria aproveitar, Sr. Presidente, para mais uma vez reconhecer
publicamente a estrutura da Assembléia colocada a serviço da nossa
Comissão. Pudemos ver e comprovar o potencial de Minas Gerais para a
produção e o consumo de frutas. Podemos produzir aqui frutas próprias
de vários países, devido aos nossos vários tipos de climas: temperado,
tropical, seco. Hoje fala-se muito em segurança alimentar, em alimentos
que têm valor nutricional, no Projeto Fome Zero, na produção familiar,
que permite a permanência das famílias no campo com qualidade de
vida. Fizemos visitas e audiências públicas. A produção de frutas gera
emprego e renda. Há pequenas indústrias caseiras de doces, compotas,
geléias. Isso favorece também o uso correto do solo, a preservação das
matas de topo, das matas ciliares, das nascentes de água, tão
necessárias para a nossa vida e o meio ambiente em geral. Favorece a
permanência de abelhas para a produção de mel, de própolis, traz outros
animais para a fauna. Há o embelezamento, o turismo ecológico, o
turismo rural. Só há motivos bonitos e positivos para produzirmos cada
vez mais frutas. Temos terra suficiente e de qualidade apropriada,
trabalhadores, mão-de-obra e demanda. E incrível, mas 70% das frutas
consumidas em Minas Gerais vêm de fora, vêm da Argentina e de outros
Estados.

O Chile, com todas as dificuldades geográficas e de clima, produz mais
frutas que Minas Gerais.

Estamos numa época de frutas de Natal, que poderiam, tranqüilamente,
ser produzidas no Brasil. O Sul de Minas produz, e muito bem, a
castanha-portuguesa, em Brasópolis, no Sítio Colibri, por exemplo. Há
outras frutas caras que poderiam ser produzidas aqui.
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Temos tudo isso, mas faltam algumas coisas. Falta o incentivo para a
produção, a comercialização e o consumo. Falta orientação técnica e
pesquisa. A emenda da Comissão de Participação Popular é para isso.
Solicita R$75.000,00 para o desenvolvimento da pesquisa para
fruticultura. E pouco dinheiro diante do benefício que poderá advir.
Precisamos de pesquisa para produção de mudas.

Tivemos recentemente a doença sigatoka negra. Aproveito para fazer
aqui um anúncio. No mês de agosto, o IMA detectou a sigatoka negra lá
no Sul de Minas, em Piranguçu. Foram feitos exames laboratoriais em
Manaus e outros lugares. Comprovou-se que não era a sigatoka negra.
Os produtores daquelas cidades tiveram grandes prejuízos. Deverão
entrar na justiça para receber indenizações e ressarcimento porque, na
verdade, não era essa doença. Agora, ela está em outras regiões do
Estado. Portanto, é necessário pesquisa para a produção de mudas, etc.

A importância é tão grande que propusemos programa estruturador.
Passou uma parte dele, para o vale do rio São Francisco. E importante e
necessário, mas por que não fazê-lo para o Estado todo, se há potencial
para isso?

Um outro argumento é o de que já temos, constitucionalmente, 1% da
arrecadação que deve ser destinado à FAPEMIG e não tem sido
repassado. Há projetos propostos pela FAPEMIG que não passam. Na
área de fruticultura, depois que fizemos algumas visitas no interior foram
feitos projetos pela EMATER e pela EPAMIG. Com relação à FAPEMIG,
disseram que não havia recursos. Já ouvimos nesta tribuna que sobra

0
	dinheiro. Não é verdade, pois os recursos não são liberados e,

conseqüentemente, não são repassados para as pesquisas.
Trata-se, então, de uma questão de bom-senso, pois argumentos nós

temos de sobra. Contamos com o bom-senso de todos para aprovar
R$75.000,00 para a pesquisa na área de fruticultura.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1.182. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
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1.892/2004 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°5 1 a 3, 84,
95, 97, 106 a 113, 124, 125, 148 a 163, 165 a 167, 169, 170, 172 a 177,
242, 244,246,282 a 315, 317, 319 a 321, 323 a 325, 330, 332 a 338, 340
a 352, 357 a 375, 404 a 407, 410, 413 a 420, 424 a 427, 429 a 436, 439,
440, 442, 448 a 453, 483, 485 a 518, 520, 521 a 524, 525 a 528, 622,
625, 626, 628, 630 a 632, 635 a 637, 639, 648, 649, 650 a 654, 665 a
670, 672, 714 a 722, 727 a 736, 788 a 792, 800, 801, 804 a 845, 848 a
853, 893, 894, 895 a 913, 914, 915, 917 a 949, 1.001, 1.003 a 1.011,
1.p62 a 1.069, 1.097, 1.103, 1.106 a 1.113, 1.130 a 1.147, 1.183 a 1.188,
1.190, 1.193 a 1.198, 1.200, 1.205 a 1.211, 1.213 e 1214, 1.216 a 1.346
e com as Subemendas n°1 às Emendas n

o
s 96, 114, 126, 171, 245, 316,

318, 331, 356, 408, 409, 428, 437, 438, 441, 446, 447, 484, 629, 633,
634, 638, 802, 803, 846, 847, 916, 1.002, 1.012, 1.013, 1.149, 1.150,
1.151, 1.152, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161,
1.162, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170 1 1.171, 1.172,
1.173, 1.174, 1.179, 1.181, 1.189, 1.191, 1.192 e 1.203. A Comissão de
Redação.

A Presidência verifica, de plano, que persiste a falta de quórum para
votação de proposta de emenda à Constituição.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final das Propostas de
Emenda à Constituição n° 57/2003, da Comissão Especial do Tribunal de
Contas e outros, que modifica o art. 124 da Constituição Estadual, que
dispõe sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e
acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; e n° 83/2004, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
que acrescenta parágrafo único ao art. 38 da Constituição do Estado (A
Promulgação.); do Projeto de Lei Complementar n° 54/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
Advocacia-Geral do Estado e dá outras providências, e dos Projetos de
Lei nos 233/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que altera as Leis nos

rÀ



2756

6.763, de 26/12/75, 11.396, de 6/1/94, 15.219, de 7/7/2004, 15.292, de
7/8/2004 e dá outras providências; 625/2003, dos Deputados Adalclever
Lopes e Luiz Fernando Faria, que determina a inclusão de conteúdo
referente à cidadania nos currículos do Ensino Fundamental; 1.168/2003,
do Deputado Biel Rocha, que cria o Projeto Núcleos Esportivos de
Treinamento e Pesquisa; 1.253/2003, do Deputado Gilberto Abramo, que
dispõe sobre o pagamento com cheque em estabelecimento comercial e
dá outras providências; 1.324/2003, da Deputada Maria Tereza Lara, que
institui a política estadual de educação preventiva contra a hanseníase e
de combate ao preconceito no Estado; 1.328/2003, do Deputado André
Quintão, que acrescenta dispositivos à Lei n° 13.188, de 20/1/99;
1.337/2003, do Governador do Estado, que institui as carreiras do Grupo
de Atividades de Saúde do Poder Executivo; 1.083/2003, do Governador
do Estado, que altera a Lei n° 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por serviços
extrajudiciais e dá outras providências; 1.509/2004, do Deputado Rogério
Correia, que dá nova redação aos arts. 30, 50 e 60 da Lei n° 13.448, de
10/1/2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos; 1.686/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o exercício da autoridade
sanitária nas atividades de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica,
auditoria do SUS e regulação de assistência à saúde e cria funções
gratificadas; 1.814/2004, do Governador do Estado, que cria cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas na estrutura do Poder
Executivo e dá outras providências, e 1.893/2004, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2005-2006 e dá outras
providências (A sanção.).

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.892/2004, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as
despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de
2005. Em discussão, o parecer. Com a palavra, para discutir, o Deputado
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Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelino Augusto - Estou cansado, porque me encontrava

na Comissão de Redação. Sou relator deste projeto e ao fazer a redação
final do orçamento, sentimos falta de alguma coisa.

Na redação final de uma lei, gostaria que houvesse sempre a
participação da sociedade que, ao final das contas, é quem paga tudo
isso, ou seja, a estrutura desta Casa. Além disso, pagará cada item no
orçamento e os que serão executados ou não.

Faço uma observação, discutindo a redação final da qual fui relator.
Manifesto o desejo de grande parcela da sociedade em participar. Aliás,
já realizamos audiências públicas no interior do Estado. Houve época em
que ocorreu o orçamento participativo. Esse é o nosso desejo.

Grande parte da sociedade manifestou desejo de participar. No nosso
mandato pró-cidadania, elaboramos emendas participativas. Tínhamos
R$600.000,00 para elaborar emendas em benefício do nosso povo. Isso é
muito pouco diante da grande demanda. Houve mais de 5 milhões de
reais de pedidos. Realizamos audiências públicas em Caxambu e região,
Pouso Alegre e região, Itajubá e região. Aliás, no Sul de Minas, onde a
nossa presença é maior, até pela presença família. Quem sabe
poderíamos realizá-la em todo o Estado?!

E nosso desejo realizar audiências públicas e que haja orçamento
participativo, para que todos participem da redação final, ou seja, o
produto final da lei orçamentária que estipula onde será colocado o
dinheiro suado do trabalho do nosso povo mineiro.

Como dizia o nosso Deputado Adelmo, questionando, muitas vezes é
uma peça fictícia. Autorizamos gastar esse dinheiro nas determinadas
obras e atividades. Devemos caminhar para que o orçamento seja uma
peça que determine e delibere onde se colocará esse dinheiro. Isso seria
interessante.

Tenho uma observação a fazer. Tanto o orçamento deste ano quanto o
do ano passado não observam alguns preceitos constitucionais, como,
por exemplo, os 13% da área da saúde. Na discussão do orçamento e no
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encaminhamento das emendas, discutiu-se muito bem sobre isso,
manifestando-se o desejo da sociedade de participar e de que o dinheiro
seja, de fato, empregado na educação e na saúde. Enfim, que seja bem
usado.

Há outro item a destacar. Sr. Presidente, este foi o primeiro ano em que
observei a execução de um orçamento, votado no ano passado. Houve
grandes dificuldades do Governo. Havia necessidade de promover
negociação, etc. O senhor se prontificou e ajudou muito para que as
nossas emendas, não somente da nossa bancada, mas também de todos
os Deputados, fossem realmente realizadas. Percebemos também, na
prática, grande dificuldade nas Prefeituras, como falta de papel, de
certidões negativas de débito e de boa-vontade dos Prefeitos. Havia
casos muito difíceis de resolver. Em algumas cidades para onde
enviamos emendas, alguns Prefeitos não queriam assiná-las, por
questões ideológicas e partidárias. Como este foi um ano eleitoral, parece
que não se podia aceitar tais emendas. Como, se esse dinheiro é
público?

Aqui, neste Plenário, muitos me cumprimentaram por enviar dinheiro
para Prefeitos adversários em ano eleitoral. Disse-lhes, com o coração
aberto, que não enviei nenhum tostão para Prefeito algum. O dinheiro é
público, não fui eu quem enviei, o dinheiro é do povo e foi enviado para o
povo. Nenhum Prefeito pode deixar de receber uma verba orçamentária
para o benefício do povo. Tanto em Caxambu quanto em Itajubá os
jornais publicaram charges dizendo que Prefeitos correm atrás de
Deputados para pedir verba de orçamento, mas que nunca viram um
Deputado correr atrás do Prefeito para que aceite verbas de orçamento. E
bom contar isso para criarmos uma consciência crítica e aperfeiçoarmos
o orçamento. A democracia representativa é importante, estamos
representando a sociedade e votando o orçamento. Mas precisamos
crescer na democracia participativa, aprimorar os órgãos de controle do
chamado poder. Os conselhos paritários devem controlar as verbas
orçamentárias no município.
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Este é um momento importante para fazer essa reflexão. Ficamos mais
um ano sem votar o Projeto de Lei Complementar n° 6, desarquivado, que
estabelece que o Tribunal de Contas exija que os conselhos municipais
de acompanhamento do FUNDEF façam um parecer circunstanciado a
respeito do uso do dinheiro do FUNDEF nos municípios. Isso ajudará no
controle social e na democracia participativa, além de funcionar como
auxiliar do Tribunal de Contas, que terá mais facilidade para dar seu
parecer após receber o parecer do conselho do FUNDEF.

Infelizmente, ainda não foi possível votar questões que não foram
entendidas. Temos uma intuição de que são os Prefeitos que não
querem. No ano passado, revistas nacionais publicaram matéria
denunciando desvio de dinheiro público da ordem de
R$20.000.000.000,00 por ano nas Prefeituras, a maior parte pelo
FUNDEF. Faço esse comentário como relator do parecer final que
estamos votando agora.	 -

Trabalharemos para melhorar os conselhos paritários nos municípios. E
importante que pensem nisso. Trabalharemos também para que o Estado
faça seminários dos quais o povo participe e - quem sabe? - volte a fazer
audiências públicas regionais para receber propostas e ouvir as principais
demandas da população, fazendo-as constar no orçamento.

Agradeço a todos a amizade e a compreensão. Agradeço à Mesa, que
colocou a estrutura da Assembléia à disposição das comissões. Não
tenho do que reclamar. A Comissão de Fruticultura pôde fazer viagens
para fora do Estado, e outras comissões também. A Assembléia tem uma
estrutura muito boa, que está sendo colocada à disposição da
comunidade.

Desejo que todos os senhores e senhoras e suas famílias participem
intensamente da fecundidade libertadora do Natal de Jesus, que é feliz
para todos aqueles que assumem um projeto da vida, e que 2005 seja
ano de conquista de cidadania, de muita saúde e paz. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
sanção.

Declaração de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, cumprimentamos nossos pares e agradecemos mais um ano
nesta Casa, mais um orçamento votado e, como sempre, neste sexto
ano, ficamos até o último minuto para encerrar os trabalhos do processo
legislativo do Plenário e de comissões. Agradeço o apoio que tive dos
meus colegas parlamentares, dos companheiros do PDT; agradeço
também à assessoria técnica da Mesa, que tão pacientemente nos
auxilia, ajudando nosso Presidente interino, Deputado Rêmolo Aloise, e
os demais componentes; agradeço aos assessores da Comissão de
Segurança Pública, da qual tive a honra de ser Presidente durante estes
dois anos, uma comissão que me honrou muito, por ser seu primeiro
Presidente, já que ela foi instalada em 2002. Fica aqui, Sr. Presidente, no
encerramento dos nossos trabalhos, nosso agradecimento.

Aproveito o momento para convidar nossos companheiros
parlamentares para a promulgação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 83, nesta segunda-feira, às 14 horas, no Salão Nobre,
juntamente com a Chefia da Polícia Civil, com a presença do Delegado
Otto Teixeira Filho, do Delegado Adjunto, Jairo LeIlis, do
Superintendente-Geral, Delegado Arcebispo, e também dos Presidentes
dos sindicatos e das associações dos servidores da Polícia Civil. Nosso
Presidente, Deputado Mauri Torres, de forma muito atenciosa, abriu esse
espaço para nós. Essa promulgação será uma forma de o Poder
Legislativo contemplar solenemente o fechamento do ano concedendo
aos policiais a aposentadoria aos 30 anos de serviço. Fica aqui o convite
a todos os Deputados e Deputadas desta Casa, mais uma vez.

Sr. Presidente, V. Exa. está aqui no quarto mandato, acostumado com
os embates, e estamos aqui aprendendo esse processo. Tivemos vários
embates no campo político, tivemos momentos difíceis, e V. Exa. nos
ajudou muito com sua paciência, pois entende melhor do que eu que isso
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faz parte do processo político.
Aqui encerramos, agradecendo a V. Exa. toda a paciência, a atenção

que nos tem dado, apesar de termos confronto de idéias no campo
político. Agradecemos ao nosso Líder, Deputado Alberto Pinto Coelho,
que também nos proporcionou momentos de alegria nesta Casa, quando
conseguimos apresentar propostas viáveis, que foram aprovadas com a
orientação do nosso Líder do Governo. E que possamos confraternizar-
nos, no espírito de Natal, com Deus e com as nossas famílias.
Desejamos a todos um bom Natal, um feliz ano-novo, renovador de
esperanças e energias para que novamente possamos dar nossa
contribuição ao povo de Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência encerra

a reunião, desconvocando as reuniões extraordinárias de logo mais, às
20 horas, de sábado, dia 18, às 9, às 14 e às 20 horas, e de domingo, dia
19, às 9, às 14 e às 20 horas, e convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião solene de hoje, logo após a apreciação do
Projeto de Lei n° 1.892/2004, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 158 LEGISLATURA, EM 17/12/2004
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Declaração de encerramento - Suspensão e reabertura da reunião - Ata -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as seguintes Deputadas e os seguintes os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
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Antônio Genaro - Antônio Júlio - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico
- Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos Fernandes - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20 horas, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se a reunião ao encerramento da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 15' Legislatura.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,

declaro encerrada a 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15& Legislatura.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 5
minutos para que seja redigida a ata desta reunião. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com  a palavra,
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o Sr. Secretário, para procederá leitura da ata da reunião.
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura da
ata desta reunião, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os Deputados, à
imprensa, aos telespectadores, ao corpo de servidores desta Casa e,
principalmente, a todos os mineiros os seus votos de um feliz 2005, cheio
de realizações.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/8/2004
Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Antônio

Júlio, membro da supracitada Comissão. Registra-se, também, a
presença do Deputado Doutor Viana. O Presidente, Deputado Antônio
Júlio, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dando-a por aprovada e solicita ao Deputado presente que a
subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a debater, em audiência pública, o último
reajuste aplicado ao plano de saúde da Fundação de Seguridade Social
de Minas Gerais - PREVIMINAS -, especialmente no que se refere aos
funcionários e servidores da extinta MinasCaixa, fundadores da
PREVICAIXA. O Presidente, Deputado Antônio Júlio, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: do Deputado Federal Dr. Hélio
(publicada no Diário do Legislativo em 5/8/2004); do Sr. Jairez Elói de
Souza Paulista, Assessor da Ministra de Minas e Energia (publicada no
Diário do Legislativo em 18/8/2004); do Sr. Antônio Aureliano Sanches de
Mendonça, Presidente da COHAB-MG, atendendo a pedido de
informação contido no Requerimento n° 2.891/2004, desta Comissão; do
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Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador-Geral do Procon Assembléia,
em resposta a requerimento desta Comissão solicitando elaboração de
estudo técnico sobre aumento aplicado às mensalidades do Curso de
Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais para o ano
de 2004, e encaminhando reclamação feita ao Procon Assembléia sobre
o reajuste do Plano de Saúde da PREVIMINAS; do Sr. Paulo Sérgio
Campos Gomide, ex-funcionário da MinasCaixa, denunciando o aumento
abusivo de 135% do Plano de Saúde da PREVIMINAS; do Sr. Silviano
Cançado Azevedo, Secretário-Geral da PREVIMINAS, informando que
por motivo de força maior, o Sr. Leopoldo Bessone e o Sr. José Maria da
Silva Lopes, respectivamente, Presidente e Diretor de Seguridade Social
da PREVIMINAS, serão representados pelo Sr. Sebastião Rabelo
Generoso, Gerente Assistencial da PREVIMINAS, na reunião do dia
25/8/2004; do Sr. Luiz Carlos Pinheiro, ex-Diretor Financeiro da
PREVICAIXA, informando que por motivo de viagem, será representado
pelo Sr. Roberto José de Paiva, ex-Conselheiro da PREVIMINAS, na
reunião dodia 25/8/2004. O Presidente acusa o recebimento do Projeto
de Lei n° 95/2003 e informa que o Deputado Roberto Carvalho foi
designado relator da matéria no 2 0 turno. Os Pareceres para o 1° Turno
dos Projetos de Lei n os 1.361/2004 (relatora: Deputada Lúcia Pacifico) e
1.652/2004 (relator: Deputado Roberto Carvalho) deixam de ser
apreciados por falta de quórum. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos senhores:
Sebastião Rabelo Generoso, Gerente Assistencial da PREVIMINAS;
Roberto José de Paiva, ex-Conselheiro da PREVIMINAS; Amantino Cruz,
Representante dos ex-servidores da MinasCaixa; e Homero Dias Lopes,
ex-Gerente da MinasCaixa, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Viana, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Registra-se a presença dos
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Deputados Doutor Ronaldo (substituindo este a Deputada Vanessa
Lucas, por indicação da Liderança do PSDB) e Maria Tereza Lara
(substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por indicação da Liderança
do PT). Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Doutor Viana solicitando
encaminhar ao Presidente da PREVIMINAS questionamentos referentes
a transferência de valores e à administração do Fundo de Assistência e
Saúde da Previcaixa à PREVIMINAS. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e
demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária que será realizada hoje, dia 25, às 14h45min, no
Plenarinho II, com a finalidade de se apreciarem os Projetos de Lei n°s
1.341 e 1.652/2004, ambos no 10 turno, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente - Antônio Júlio - Maria Tereza Lara.

ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/8/2004
Às 14h49min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara (substituindo esta ao Deputado
Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do PT) e o Deputado
Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria
Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
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o parecer pela aprovação da Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1
apresentado no 10 turno, ao Projeto de Lei n° 1.361/2004 (relatora:
Deputada Vanessa Lucas, em virtude de redistribuição). O parecer sobre
o Projeto de Lei n° 1.652/2004, no 1° turno (relatora: Deputada Maria
Tereza Lara, em virtude de redistribuição), deixa se ser apreciado por ter
sido solicitado prazo regimental pela relatora. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente.
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 10/12/2004
Às 1 0h08min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Lúcia

Pacífico e Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio, Roberto
Carvalho e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do. Deputado
Roberto Carvalho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o registro de pedido que menciona,
formulado pelo Sr. Antônio Pereira da Rocha Neto, por meio do serviço
Fale com as Comissões. A Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Lei n° 1.91412004 e informa que designou o Deputado Roberto Carvalho
relator da matéria, em turno único. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Roberto Carvalho, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.71312004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Fábio Avelar. Após
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discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.768/2004 no 1° turno (relatora: Deputada Vanessa Lucas).
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
Antônio Júlio, solicitando seja realizada audiência pública desta Comissão
para ouvir os integrantes da força-tarefa encarregados de investigar a
emissão de notas fiscais frias no Estado, bem como para ouvir algumas
empresas envolvidas nesse esquema de fraudes; e do Deputado João
Leite, solicitando seja realizada audiência pública desta Comissão com a
finalidade de debater os problemas pelos quais vêm passando os lojistas
credenciados da Telemig Celular. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Roberto Carvalho - Leonardo

Moreira - Fábio Avelar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.342/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.342/2003, de autoria do Governador do Estado,

que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n os 1 a 3
ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.342/2003
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Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social do Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. V - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do

Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder
Executivo:

- Auxiliar de Serviços Operacionais;
II - Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
III - Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
IV - Professor de Ensino Médio e Tecnológico;
V - Auxiliar de Atividades Operacionais;
VI - Auxiliar de Metrologia e Qualidade;
VII - Agente de Gestão Administrativa;
VIII - Fiscal de Metrologia e Qualidade;
IX - Analista de Gestão Administrativa;
X - Analista de Metrologia e Qualidade;
XI - Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial;
XII - Técnico de Gestão e Registro Empresarial;
XIII - Analista de Gestão e Registro Empresarial;
XIV - Auxiliar de Gestão Lotérica;
XV - Técnico de Gestão Lotérica;
XVI - Analista de Gestão Lotérica;
XVII - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;
XVIII - Assistente Administrativo de Telecomunicações;
XIX - Analista Administrativo de Telecomunicações;
XX - Gestor de Telecomunicações;
XXI - Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social;
XXII - Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social;
XXIII - Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;
XXIV - Auxiliar de Administração de Estádios;
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XXV - Assistente de Administração de Estádios;
XXVI - Analista de Administração de Estádios.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua

área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Ari. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades do Poder
Executivo:

- na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - SEDRU -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico - SEDE -, na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR -,
na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
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SEAPA -, na Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente
- CAADE - e na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais - UTRAMIG -, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar de Serviços Operacionais;
b) Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
c) Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento;
II - na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -

UTRAMIG -, cargos da carreira de Professor de Ensino Médio e
Tecnológico;

III - no Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -
IPEM -, cargos das carreiras de:

a) Auxiliar de Atividades Operacionais;
b) Auxiliar de Metrologia e Qualidade;
c) Agente de Gestão Administrativa;
d) Fiscal de Metrologia e Qualidade;
e) Analista de Gestão Administrativa;
1) Analista de Metrologia e Qualidade;
IV - na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -,

cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial;
b) Técnico de Gestão e Registro Empresarial;
c) Analista de Gestão e Registro Empresarial;
V - na Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG -, cargos das

carreiras de:
a) Auxiliar de Gestão Lotérica;
b) Técnico de Gestão Lotérica;
c) Analista de Gestão Lotérica;
VI - no Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas

Gerais - DETELJMG -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;
b) Assistente Administrativo de Telecomunicações;
c) Analista Administrativo de Telecomunicações;
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d) Gestor de Telecomunicações;
VII - no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - IDENE -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social;
b) Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social;
c) Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;
VIII - na Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

ADEMG -, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Administração de Estádios;
b) Assistente de Administração de Estádios;
c) Analista de Administração de Estádios.
Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por

esta lei são as constantes no Anexo II.
Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras

instituídas por esta lei serão definidas em regulamento.
Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos

quadros de pessoal dos órgãos e entidades a que se refere o art. 3 0 será
definida em decreto e fica condicionada à anuência dos órgãos e das
entidades envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da
Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente
serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput"
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
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instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social terão carga horária semanal de trabalho de:

- trinta horas para os cargos das carreiras de Assistente Administrativo
de Telecomunicações, Analista Administrativo de Telecomunicações,
Gestor de Telecomunicações, Assistente de Administração de Estádios e
Analista de Administração de Estádios;

II - quarenta horas para os cargos das carreiras de Agente de Gestão
Administrativa, Fiscal de Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão
Administrativa, Analista de Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão
Lotérica, Analista de Gestão Lotérica, Técnico de Desenvolvimento
Econômico e Social e Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;

III - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso
público, para os cargos das carreiras de Assistente de Gestão e Políticas
Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e Políticas Públicas
em Desenvolvimento, Técnico de Gestão e Registro Empresarial e
Analista de Gestão e Registro Empresarial;

IV - vinte e quatro ou trinta horas, conforme definido em edital de
concurso público, para os cargos da carreira de Professor de Ensino
Médio e Tecnológico.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Art. 10— O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de comprovação de habilitação mínima em:
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- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento,
Professor de Ensino Médio e Tecnológico, Analista de Gestão
Administrativa, Analista de Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão e
Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica, Analista Administrativo
de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações, Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social e Analista de Administração de
Estádios;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em
Desenvolvimento, Agente de Gestão Administrativa, Fiscal de Metrologia
e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico de
Gestão Lotérica, Assistente Administrativo de Telecomunicações, Técnico
de Desenvolvimento Econômico e Social e Assistente de Administração
de Estádios.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;

II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços
Operacionais, Auxiliar de Atividades Operacionais, Auxiliar de Metrologia
e Qualidade, Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de
Gestão Lotérica, Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Auxiliar de
Desenvolvimento Econômico e Social e Auxiliar de Administração de
Estádios.

Art. 12— O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
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II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho.
Art. 13 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 12;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
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Art. 14— O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá perceber
a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 15 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 16 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§ 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
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requisitos:
- encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no
mesmo nível;

III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades.

§ 2 0 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 18 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso
na carreira.

Art. 19 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho
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- ADE.
Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,

no período aquisitivo:
- sofrer punição disciplinar em que seja:

a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 22 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere inciso
IV do "caput" do art. 12 e as atividades de formação e aperfeiçoamento a
que se refere o inciso V do § 1° do art. 17 serão desenvolvidos em
parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias E Finais

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental de
escolaridade ou com requisito de escolaridade correspondente à 4 série
do ensino fundamental lotados na SEDESE, na SEDE, na SEDRIJ, na
SEAPA, na CAADE e na UTRAMIG na data da publicação desta lei ficam
transformados em cento e noventa e cinco cargos de provimento efetivo
de Auxiliar de Serviços Operacionais, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatrocentos e noventa cargos de Agente de Administração;
II - um cargo de Agente de Serviços da Saúde;
III - um cargo de Agente do Trabalho, da Assistência Social, da Criança
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e do Adolescente;
IV - vinte e quatro cargos de Telefonista;
V - seiscentos e oitenta e cinco cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
VI - cento e dezesseis cargos de Motorista;
VII - doze cargos de Oficial de Serviços Gerais;
VIII - sete cargos de Oficial do Trabalho, da Assistência Social, da

Criança e do Adolescente;
IX - um cargo de Oficial de Serviços de Manutenção;
X - doze cargos de Agente de Serviços de Manutenção;
XI - dois cargos de Agente de Comunicação Social;
XII - um cargo de Agente em Comunicação Social;
XIII - quinze cargos de Agente em Agropecuária.
Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, previsto
no Anexo 1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário de
escolaridade lotados na SEDESE, na SEDE, na SEDRU e na SEAPA na
data da publicação desta lei transformados em novecentos e oitenta e
quatro cargos de provimento efetivo de Assistente de Gestão e Políticas
Públicas em Desenvolvimento, na forma da correlação estabelecida no
Anexo IV;

II - ficam criados sessenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento.

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, previsto no Anexo 1,
são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior de
escolaridade lotados na SEDESE, na SEDE, na SEDRU, na SEAPA e na
UTRAMIG na data da publicação desta lei transformados em seiscentos e
quarenta e quatro cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão e
Políticas Públicas em Desenvolvimento, na forma da correlação
estabelecida no Anexo IV, ressalvados os cargos de Professor lotados na

rÃ'



2779

UTRAMIG;
II - ficam criados cento e cinqüenta e quatro cargos de provimento

efetivo de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento.
Art. 26— Para a obtenção do número de cargos da carreira de Professor

de Ensino Médio e Tecnológico, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Professor lotados na
UTRAMIG na data da publicação desta lei transformados em dez cargos
de provimento efetivo de Professor de Ensino Médio e Tecnológico;

II - ficam criados vinte cargos de provimento efetivo de Professor de
Ensino Médio e Tecnológico.

Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista, Oficial de Serviços Gerais, Agente de Administração e
Telefonista lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam
transformados em vinte e três cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Atividades Operacionais, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- oito cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - três cargos de Oficial de Serviços Gerais;
III - quatro cargos de Telefonista.
Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo de Agente Metrológico

lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam transformados em
vinte cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Metrologia e Qualidade,
ressalvados trinta e quatro cargos vagos de provimento efetivo de Agente
Metrológico, que ficam extintos.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Agente
de Gestão Administrativa, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo
lotados no IPEM na data de publicação desta lei transformados em vinte
e seis cargos de provimento efetivo de Agente de Gestão Administrativa;

II - ficam criados treze cargos de provimento efetivo de Agente de
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Gestão Administrativa.
Art. 30 - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Metrologista

lotados no IPEM na data da publicação desta lei ficam transformados em
cem cargos de provimento efetivo de Fiscal de Metrologia e Qualidade.

Art. 31 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão Administrativa, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
e de Analista de Apoio Técnico lotados no IPEM na data de publicação
desta lei transformados em dezessete cargos de provimento efetivo de
Analista de Gestão Administrativa;

II - ficam criados quatorze cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão Administrativa.

Art. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Metrologia e Qualidade, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Metrologista e
Químico lotados no IPEM na data de publicação desta lei transformados
em doze cargos de provimento efetivo de Analista de Metrologia e
Qualidade;

II - ficam criados quatorze cargos de provimento efetivo de Analista de
Metrologia e Qualidade.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais
e Agente de Administração lotados na JUCEMG na data da publicação
desta lei ficam transformados em noventa e cinco cargos de provimento
efetivo de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatro cargos de Oficial de Serviços Gerais;
li - trezentos e vinte e cinco cargos de Agente de Administração.
Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico

de Gestão e Registro Empresarial, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:
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- ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico Administrativo
lotados na JUCEMG na data de publicação desta lei transformados em
dezessete cargos de provimento efetivo de Técnico de Gestão e Registro
Empresarial;

II - ficam criados cento e trinta e três cargos de provimento efetivo de
Técnico de Gestão e Registro Empresarial.

Art. 35 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão e Registro Empresarial, previsto no Anexo 1, são realizados os
se•guintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
e Analista de Direito Comercial lotados na JUCEMG na data de
publicação desta lei transformados em cinqüenta e seis cargos de
provimento efetivo de Analista de Gestão e Registro Empresarial;

II - ficam criados dezessete cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão e Registro Empresarial.

Art. 36 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista e Oficial de Serviços Gerais lotados na LEMG na data
da publicação desta lei ficam transformados em quatro cargos de
provimento efetivo de Auxiliar de Gestão Lotérica, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- um cargo de Ajudante de Serviços Gerais;
II - quatro cargos de Motorista.
Art. 37 - Os cargos de provimento efetivo de Assistente Administrativo,

Assistente de Operação Lotérica, Assistente de Operações, Auxiliar
Administrativo e Técnico Administrativo lotados na LEMG na data da
publicação desta lei ficam transformados em oitenta cargos de
provimento efetivo de Técnico de Gestão Lotérica, ressalvados doze
cargos vagos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, que ficam
extintos.

Art. 38 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Gestão Lotérica, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:
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- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
e Analista de Apoio Técnico lotados na LEMG na data de publicação
desta lei transformados em três cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão Lotérica;

II - ficam criados quarenta cargos de provimento efetivo de Analista de
Gestão Lotérica.

Art. 39 - Os cargos de provimento efetivo de Motorista, Ajudante de
Serviços Gerais, Agente de Administração e Agente de
Telecomunicações lotados no DETEL/MG na data da publicação desta lei
ficam transformados em dezessete cargos de provimento efetivo de
Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatro cargos de motorista;
II - onze cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
111—dezenove cargos de Agente de Administração;
IV - trinta cargos de Agente de Telecomunicações.
Art. 40 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,

Técnico Administrativo e Técnico em Telecomunicações lotados no
DETELJMG na data da publicação desta lei ficam transformados em
cinqüenta e um cargos de provimento efetivo de Assistente Administrativo
de Telecomunicações.

Art. 41 - Os cargos de provimento efetivo de Analista de Apoio Técnico
e Analista da Administração lotados no DETELJMG na data da publicação
desta lei ficam transformados em oito cargos de provimento efetivo de
Analista Administrativo de Telecomunicações.

Art. 42 - Os cargos de provimento efetivo de Analista de
Telecomunicações lotados no DETEL/MG na data da publicação desta lei
ficam transformados em treze cargos de provimento efetivo de Gestor de
Telecomunicações.

Art. 43 - Os cargos de provimento efetivo de Motorista, Ajudante de
Serviços Gerais e Telefonista lotados no IDENE na data da publicação
desta lei ficam transformados em três cargos de provimento efetivo de
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Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatro cargos de motorista;
II - quatro cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
III - um cargo de Telefonista.
Art. 44 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Técnico

de Desenvolvimento Econômico e Social, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico de Desenvolvimento Sócio-Econômico
lotados no IDENE na data de publicação desta lei transformados em vinte
e seis cargos de provimento efetivo de Técnico de Desenvolvimento
Econômico e Social;

II - fica criado um cargo de provimento efetivo de Técnico de
Desenvolvimento Econômico e Social.	-

AI. 45 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Desenvolvimento Econômico e Social, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
e Analista de Desenvolvimento Sócio-Econômico lotados no IDENE na
data de publicação desta lei transformados em vinte e quatro cargos de
provimento efetivo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social;

II - ficam criados cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social.

AI. 46 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Agente de Administração e Telefonista
lotados na ADEMG na data da publicação desta lei ficam transformados
em vinte e cinco cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Administração de Estádios, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- setenta e dois cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
11 - dezesseis cargos de Oficial de Serviços Gerais;
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III - seis cargos de Agente de Administração;
IV - dois cargos de Telefonista.
Art. 47 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Assistente de Administração de Estádios, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e
Técnico Administrativo lotados na ADEMG na data de publicação desta
lei transformados em vinte e oito cargos de provimento efetivo de
Assistente de Administração de Estádios;

II - ficam criados dois cargos de provimento efetivo de Assistente de
Administração de Estádios.

Art. 48 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Analista
de Administração de Estádios, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
lotados na ADEMG na data de publicação desta lei transformados em oito
cargos de provimento efetivo de Analista de Administração de Estádios;

II - ficam criados dois cargos de provimento efetivo de Analista de
Administração de Estádios.

Art. 49 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do IPEM, os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo:

- cinco cargos de Vigilante;
II - dez cargos de Agente de Administração;
III - dez cargos de Agente Fiscal.
Art. 50 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da JUCEMO, os

seguintes cargos vagos de provimento efetivo:
- vinte cargos de Ajudante de Serviços Gerais;

li - um cargo de Motorista;
III - três cargos de Telefonista.
Art. 51 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da LEMG, os seguintes

cargos vagos de provimento efetivo:
- seis cargos de Auxiliar de Serviços;
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II - quatro cargos de Mecanógrafo;
III - três cargos de Recepcionista/Telefonista;
IV - um cargo de Auxiliar de Marketing;
V - dois cargos de Supervisor de Vendas;
Vi - dois cargos de Técnico de Contabilidade;
VII - quarenta cargos de Auxiliar de Operações.
Art. 52 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do DETELJMG, três

cargos vagos de provimento efetivo de Oficial de Serviços Gerais.
Art. 53 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do IDENE, quatro

cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Administração.
Art. 54 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da ADEMG, dois cargos

vagos de provimento efetivo de Motorista.
Art. 55 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 56 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos ou entidades
relacionados no art. 3 0 serão enquadrados na estrutura estabelecida no
Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Art. 57 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos ou entidades a que se
referem os incisos 1, II, III, IV, V e VI do art. 3 0 será concedido o direito de
optar por não ser enquãdrado na estrutura das carreiras instituídas por
esta lei, observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser formalizada
por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão ou da
entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "capuf' deste artigo será de
noventa dias contados da data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento.

§ 1 1 - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.



2786

§ 21 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 58— Na ocorrência da opção prevista no art. 57, a transformação do
cargo ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1,
nos termos dos arts. 23 a 48 desta lei, somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 59 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 56, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 57, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 60 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

§ 1° - O vencimento básico dos cargos das carreiras instituídas por esta
lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária de
trabalho do servidor.

§ 20 - Poderão ser incorporados, nas tabelas de vencimento básico a
que se refere o "caput", o abono de que trata a Lei Delegada n° 38, de 26
de setembro de 1997, e a Parcela Remuneratória Complementar de que
trata a Lei Delegada n° 41, de 7 de junho de 2000, desde que haja
disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 61 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 56 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 60, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data da publicação do decreto a que se refere o "caput" deste
artigo.
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§ 1 O - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 2 0 - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 62 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
56 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela
de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem como do
decreto a que se refere o art. 61.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 3° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do titular da
Secretaria na qual o cargo de provimento efetivo estiver lotado ou à qual
estiver vinculado o órgão autônomo ou entidade e do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 63 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado será transformado
em cargo de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
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deste artigo serão extintos com a vacância.
§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste

artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 56 e61.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e posicionamento
a que se referem os arts. 56 e 61 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - O quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 30 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 64 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 57 com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 65 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
instituídas por esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.
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§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de:

- trinta horas para os servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo lotado nos órgãos e entidades a que se referem os incisos 1, VI e
VIII do art. 30;

II - quarenta horas para os servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo lotado nas entidades a que se referem os incisos III e
VII do art. 30;

III - trinta ou quarenta horas para os servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo lotado nas entidades a que se referem os incisos IV e
V do art. 30 , conforme a situação de cada servidor na data de publicação
desta lei.

§ 30 - Fica vedada a opção de que trata o art. 18 da Lei Delegada n°
38, de 26 de novembro de 1997.

Art. 66— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino Augusto.

Anexo!
(a que se referem os arts. 1°, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45,

47, 48, 56, 58 e 60
da Lei n

o
, de de de 2004)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento
Econômico e Social

1.1 - SEDESE, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA, CAADE e UTRAMIG
1.1.1 - AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.1.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.	-	 -
1.1.2 - ASSISTENTE DE GESTÃO E POLITICAS PUBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1. 1.2 foi publicada na edição do "Diário do

WiL
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Legislativo" de 24.12.2004.	-	-
1.1.3 - ANALISTA DE GESTÃO E POLITICAS PUBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.1.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.2 - UTRAMIG
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO
Carga horária semanal de trabalho: 24 ou 30 horas
* A tabela referente ao item 1.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.3 - IPEM
1.3.1 - AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
- A tabela referente ao item 1.3.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.3.2 - AUXILIAR DE METROLOGIA E QUALIDADE
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* A tabela referente ao item 1.3.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004. -
1.3.3 - AGENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* A tabela referente ao item 1.3.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.3.4 - FISCAL DE METROLOGIA E QUALIDADE
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
- A tabela referente ao item 1.3.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.3.5 - ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
- A tabela referente ao item 1.3.5 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
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1.3.6 - ANALISTA DE METROLOGIA E QUALIDADE
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* A tabela referente ao item 1.3.6 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.4 - JUCEMG
1.4.1 - AUXILIAR DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.4.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.4.2 - TÉCNICO DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.4.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.4.3 - ANALISTA DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.4.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.5 - LEMG
1.5.1 - AUXILIAR DE GESTÃO LOTÉRICA
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.5.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.5.2 - TÉCNICO DE GESTÃO LOTÉRICA
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* A tabela referente ao item 1.5.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.5.3 - ANALISTA DE GESTÃO LOTÉRICA
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
- A tabela referente ao item 1.5.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.6 - DETELJMG
1.6.1 -AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇÕES
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Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.6.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.6.2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇOES
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
- A tabela referente ao item 1.6.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.	 -
1.6.3 - ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇOES
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.6.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.6.4. GESTOR DE TELECOMUNICAÇOES
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.6.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.7 - IDENE
1.7.1 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* A tabela referente ao item 1.7.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.7.2 - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

A tabela referente ao item 1.7.2 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.12.2004.

1.7.3 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
•.. A tabela referente ao item 1.7.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
l.8—ADEMG
1.8.1 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

A tabela referente ao item 1.8.1 foi publicada na edição do "Diário do

rÁ



2793

Legislativo" de 24.12.2004.
1.8.2 - ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
* A tabela referente ao item 1.8.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.	-
1.8.3 - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

A tabela referente ao item 1.8.3 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.12.2004.

Anexo II
(a que se refere o art. 4 0 da Lei n°, de de de 2004)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de
Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo

11.1 - SEDESE, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA, CAADE E UTRAMIG
11.1.1 - AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Prestar serviços de suporte e manutenção operacional.
Executar, sob orientação, rotinas administrativas básicas de

preparação, organização, arquivamento e encaminhamento de
documentos e materiais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

11.1.2 - ASSISTENTE DE GESTÃO E POLITICAS PUBLICAS EM
DESENVOLVIMENTO

Executar atividade administrativa de pessoal, patrimonial, material,
financeira, produção e prestação de serviços, classificando, conferindo e
controlando documentos.

Executar procedimentos administrativos de preparação, organização,
arquivamento, digitação de documentos, atendimento ao público interno e
externo em suas respectivas áreas de atuação.

Acompanhar e avaliar o correto funcionamento dos equipamentos de
computação segundo padrões técnicos previamente definidos.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo,, conforme
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necessidade do serviço e orientação superior.
11.1.3 - ANALISTA DE GESTÃO E POLITICAS PUBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO
Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua

habilitação legal em todas as atividades desenvolvidas.
Integrar equipes multiprofissionais, participando da definição,

implantação e supervisão de programas e planos necessários.
Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de

atuação.
Representar o órgão ou entidade em reuniões e eventos.
Planejar ações visando ao cumprimento da missão institucional da

entidade e dos órgãos abrangidos pela carreira.
Acompanhar os processos institucionais promovendo ajustes e

correções necessários, com vista a assegurar a efetividade do
planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e capacidades técnicas
disponíveis para consecução dos objetivos institucionais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

11.2 - UTRAMIG
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO
Desempenhar as atividades relacionadas predominantemente ao

ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da UTRAMIG.
11.3 - IPEM
11.3.1 - AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Executar, conforme instruções pormenorizadas, as atividades de

zeladoria, vigilância, portaria e conservação, conforme as competências
de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

Executar atividades administrativas e de apoio logístico, de menor
responsabilidade e complexidade, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.3.2 - AUXILIAR DE METROLOGIA E QUALIDADE

kA
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Auxiliar o Fiscal de Metrologia e Qualidade, no exercício de suas
atribuições, executando os ensaios, perícias ou exames necessários nos
instrumentos de medição, medidas materializadas ou produtos objeto de
fiscalização, conforme regulamentação técnica específica, informando os
resultados obtidos, conforme as competências de sua respectiva área de
atuação, sob coordenação. -

11.3.3 - AGENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Auxiliar e/ou executar atividades administrativas e de apoio logístico,

conforme as competências de sua respectiva área de atuação, sob
coordenação.

11.3.4 - FISCAL DE METROLOGIA E QUALIDADE
Exercer a defesa do consumidor, executando nas áreas da Metrologia e

Qualidade, a fiscalização, a verificação metrológica e a calibração nos
instrumentos de medição, medidas materializadas e produtos, tanto
interna quanto externamente à Autarquia, nos estabelecimentos
comerciais, industriais, laboratoriais ou de outros prestadores de serviços,
tomando as medidas administrativas cabíveis em relação à legislação
vigente; acompanhar e orientar as atividades do Agente de Metrologia e
Qualidade; orientar e esclarecer os usuários e fiscalizados em assuntos
relativos à Metrologia e Qualidade, conforme as competências de sua
respectiva área de atuação, sob coordenação.

11.3.5 - ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Propor, coordenar, elaborar e executar programas, projetos e atividades

administrativas, conforme as competências de sua respectiva área de
atuação, sob coordenação.

Desempenhar tarefas administrativas, técnicas e de apoio às atividades
jurídicas da Advocacia-Geral do Estado e da Procuradoria da Autarquia.

11.3.6 - ANALISTA DE METROLOGIA E QUALIDADE
Desempenhar atividades de apoio à direção da Autarquia; de

coordenação, organização, planejamento, execução, controle e avaliação
das atribuições e responsabilidades técnicas inerentes ao IPEM e
supervisão, orientação e treinamento de equipes de fiscalização,

WC
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conforme as competências de sua respectiva área de atuação, sob
coordenação.

11.4 - JUCEMG
11.4.1 - AUXILIAR DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL
Desempenhar atividades logísticas de apoio, de nível fundamental,

relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo
da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

11.4.2 - ASSISTENTE DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL
Auxiliar o Analista de Gestão e Registro Empresarial no exercício de

suas atribuições, bem como desempenhar as atividades administrativas e
logísticas de apoio, de nível intermediário, relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais.

11.4.3 - ANALISTA DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL
Examinar e relatar os processos submetidos ao registro público de

empresas mercantis e atividades afins, bem como desempenhar as
atividades administrativas, jurídicas e logísticas, de nível superior,
relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo
da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

11.5 - LEMG
11.5.1 - AUXILIAR DE GESTÃO LOTÉRICA
Desempenhar todas as atividades de caráter básico relativas ao

exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Loteria do
Estado de Minas Gerais.

11.5.2 - TÉCNICO DE GESTÃO LOTÉRICA
Desempenhar todas as atividades de caráter técnico, de nível

intermediário, relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo da Loteria do Estado de Minas Gerais, bem como auxiliar o
Analista de Gestão Lotérica, no exercício de suas atribuições.

11.5.3 - ANALISTA DE GESTÃO LOTERICA
Desempenhar todas as atividades técnicas e logísticas de nível superior

relativas às competências constitucionais e legais a cargo da Loteria do

rÁ
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Estado de Minas Gerais.
11.6 - DETEL
11.6.1 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇÕES
Exercer tarefas auxiliares nas áreas de administração e engenharia de

radiodifusão e telecomunicações, bem como executar tarefas de apoio
operacional nas áreas de administração, serviços gerais e transportes.

11.6.2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇOES
Exercer atividades de apoio técnico-administrativo nas áreas de

administração e engenharia de radiodifusão e telecomunicação. -
11.6.3 - ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇOES
Exercer atividades de administração gerencial voltadas ao suporte dos

projetos de desenvolvimento, coordenação, organização, planejamento,
execução, controle e avaliação de projetos e programas nas áreas de
Administração, Direito, Ciências Contábeis e Econômicas e
Comunicação.	 -

11.6.4 - GESTOR DE TELECOMUNICAÇOES
Exercer atividades de gestão, planejamento, elaboração, análise,

execução, coordenação e controle técnico de programas e projetos de
engenharia de radiodifusão e telecomunicações.

11.7 - IDENE
11.7.1 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Desempenhar atividades administrativas e logísticas de apoio de nível

básico relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a
cargo do IDENE.

11.7.2 - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Desempenhar todas as atividades de nível intermediário relativas ao

exercício das competências constitucionais e legais a cargo do IDENE,
bem como auxiliar o Analista de Desenvolvimento Econômico e Social no
exercício de suas atribuições.

11.7.3 - ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Desempenhar todas as atividades de caráter técnico, administrativas e

logísticas de nível superior relativas ao exercício das competências

rÀ
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constitucionais e legais a cargo do IDENE.
11.8 - ADEMG
11.8.1 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS
Prestar serviços de suporte e manutenção operacional no âmbito da

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.
Executar, sob orientação, rotinas administrativas básicas de

preparação, organização, arquivamento e encaminhamento de
documentos e materiais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

11.8.2 - ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS
Executar atividade administrativa de pessoal, patrimonial, material,

financeira, produção e prestação de serviços, classificando, conferindo e
controlando documentos.

Executar procedimentos administrativos de preparação, organização,
arquivamento, digitação de documentos, atendimento ao público interno e
externo em suas respectivas áreas de atuação.

Acompanhar e avaliar o correto funcionamento dos equipamentos de
computação segundo padrões técnicos previamente definidos.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

11.8.3 - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS
Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua

habilitação legal em todas as atividades desenvolvidas.
Integrar equipes multiprofissionais, participando da definição,

implantação e supervisão de programas e planos necessários.
Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de

atuação.
Representar a ADEMG em reuniões e eventos.
Planejar ações visando ao cumprimento da missão institucional da

ADEMG.
Acompanhar os processos institucionais promovendo ajustes e
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correções necessários, com vista a assegurar a efetividade do
planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e capacidades técnicas
disponíveis para consecução dos objetivos institucionais.

Executar outras atividades correlatas inerentes ao seu cargo, conforme
necessidade do serviço e orientação superior.

Anexo III
(a que se refere o § 5° do art. 63 da Lei n° , de de de 2004)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo

de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social
111.1 - SEDESE, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA, CAADE E UTRAMIG
*, A tabela referente ao item 111.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
111.2 - UTRAM!G
- A tabela referente ao item 111.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
111.3 - IPEM

A tabela referente ao item 111.3 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.12.2004.

111.4— LOTERIA
•.. A tabela referente ao item 111.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
111.5 - DETEL
*, A tabela referente ao item 111.5 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
111.6 - IDENE
* A tabela referente ao item 111.6 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
111.7 - ADEMG
* A tabela referente ao item 111.7 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
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Anexo IV
(a que se referem os arts. 23, 24, 25, 56, 63 e 64 da Lei n°, de de de

2004)
Tabelas de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social
IV.1 - SEDESE, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA, CAADE E UTRAMIG
* A tabela referente ao item lV.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
IV.2 - UTRAMIG
* A tabela referente ao item IV.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
IV.3 - IPEM
* A tabela referente ao item IV.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
IV.4 - JUCEMG
- A tabela referente ao item IV.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
IV.5 - LEMG
*, A tabela referente ao item IV.5 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
IV.6 - DETEL
* A tabela referente ao item IV.6 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
IV.7 - IDENE
- A tabela referente ao item IV.7 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
IV.8 - ADEMG
* A tabela referente ao item IV.8 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.345/2003

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 1.345/2003, de autoria do Governador do Estado,
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que institui e estrutura as carreiras da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - SETOP, do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e do Departamento de
Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do
art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI l'J° 1.345/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Transportes e Obras

Públicas do Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 10 - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras do
Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas do Poder
Executivo:

- Ajudante de Transportes e Obras Públicas;
II - Auxiliar de Transportes e Obras Públicas;
III - Agente de Transportes e Obras Públicas;
IV - Gestor de Transportes e Obras Públicas.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo sua
área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus,
escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições da
carreira;
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III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos, em
lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei
complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de
provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo
nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras instituídas por esta lei são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgão e entidades do Poder Executivo:

- Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP;
II - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG;
III - Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais -

DEOP.
Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por

esta lei são as constantes no Anexo II.
Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras

instituídas por esta lei serão definidas em regulamento.
Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei nos

quadros de pessoal do órgão e das entidades a que se refere o art. 30
será definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão e das
entidades envolvidas e à aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da
Administração.

Parágrafo único - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade,
a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
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da SEPLAG.
Art. 6° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de

servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo somente
serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput'
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da legislação
vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira
a que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 8 0 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira do Grupo de Atividades de Transportes e Obras
Públicas terão carga horária semanal de trabalho de quarenta horas.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 9°— O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-
se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

Art. lo - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei depende
de comprovação de habilitação mínima em:

- nível superior, conforme definido no edital do concurso, para a
carreira de Gestor de Transportes e Obras Públicas;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para a
carreira de Agente de Transportes e Obras Públicas.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior, que compreende

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação;
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II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Ajudante de Transportes
e Obras Públicas e Auxiliar de Transportes e Obras Públicas.

Art. 12 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- provas, ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
Parágrafo único - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital que conterá, tendo em vista as especificidades das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
Art. 13 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a

nomeação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação
e ao prazo de validade do concurso.

§ 10 - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data de
sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

-
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§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 12;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 14—O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira do
Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais,
gratificações e vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo
de carreira instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de
vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à
revisão geral da remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput" deste
artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o art. 118 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 15 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 16 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no
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mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressãó anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence.

§10 - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual

satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual
pretende ser promovido;

V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades.

§ 2 0 - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido
dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao
percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 18 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso
na carreira.

Art. 19 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio probatório,
desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão
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ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela
exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada
com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto
no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho
- ADE.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções especificas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "capuf' deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 22 - O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
inciso IV do "caput" do art. 12 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1° do art. 17 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais lotados na SETOP e no DER-MG, de Motorista lotados na SETOP
e de Oficial de Serviços Gerais lotados no DER-MG na data da
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publicação desta lei ficam transformados em dois mil quatrocentos e
quarenta e cinco cargos de provimento efetivo de Ajudante de
Transportes e Obras Públicas, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- cinco mil seiscentos e cinqüenta e nove cargos de Ajudante de
Serviços Gerais, sendo trinta e nove lotados na SETOP, nove lotados no
DEOP e cinco mil seiscentos e onze lotados no DER-MG;

II - quatrocentos e cinqüenta e seis cargos de Oficial de Serviços
Gerais, sendo um lotado na SETOP, dois lotados no DEOP e
quatrocentos e cinqüenta e três lotados no DER-MG;

III - quinze cargos de Motorista lotados na SETOP.
Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de Administração

lotados na SETOP e no DER-MG, de Agente de Obras Viárias lotados no
DER-MG e de Agente de Serviços de Manutenção lotados na SETOP e
no DER-MG na data da publicação desta lei ficam transformados em
novecentos e setenta e seis cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Transportes e Obras Públicas, ressalvados os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, que ficam extintos:

- cento e treze cargos de Agente de Administração, sendo oitenta e
seis lotados na SETOP, cinco lotados no DEOP e vinte e dois lotados no
DER-MG;

II - cento e noventa e dois cargos de Agente de Obras Viárias lotados
no DER-MG;

III - dois mil oitocentos e setenta e três cargos de Agente de Serviços
de Manutenção, sendo um lotado na SETOP, vinte e seis lotados no
DEOP e dois mil, oitocentos e quarenta e seis lotados no DER-MG.

Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo
lotados na SETOP, no DER-MG e no DEOP, de Técnico Administrativo
lotados na SETOP, no DER-MG e no DEOP, de Técnico de Manutenção
lotados no DER-MG, de Técnico de Obras Públicas lotados na SETOP e
no DEOP e de Técnico de Obras Viárias lotados no DER-MG na data da
publicação desta lei ficam transformados em mil e seiscentos cargos de
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provimento efetivo de Agente de Transportes e Obras Públicas,
ressalvados oitocentos e cinqüenta cargos vagos de provimento efetivo
de Auxiliar Administrativo lotados no DER-MO, que ficam extintos.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
lotados na SETOP, no DER-MO e no DEOP, de Analista da Cultura
lotados na SETOP, de Analista de Apoio Técnico lotados no DER-MO e
no DEOP, de Analista de Obras Públicas lotados na SETOP e no DEOP,
de Analista de Planejamento lotados na SETOP e de Analista de Sistema
Viário lotados no DER-MO na data da publicação desta lei ficam
transformados em novecentos cargos de provimento efetivo de Gestor de
Transportes e Obras Públicas, ressalvados sessenta e cinco cargos
vagos de provimento efetivo de Analista da Administração lotados no
DER-MO, que ficam extintos.

Art. 27 - Ficam extintos oito cargos vagos de provimento efetivo de
Telefonista, sendo cinco lotados na SETOP e três lotados no DEOP.

Art. 28 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 29 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem
ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 3 0 desta lei serão enquadrados na
estrutura estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação
constante no Anexo IV.

Art. 30 - Ao servidor que, na data da publicação desta lei, for ocupante
de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas entidades
relacionados no art. 3 0 desta lei será concedido o direito de optar por não
ser enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei,
observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser formalizada
por meio de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão ou da
entidade de lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" deste artigo será de
noventa dias contados da data de publicação do decreto que estabelecer
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as regras de posicionamento.
§ l - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste

artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 31 - Na ocorrência da opção prevista no art. 30, a transformação,
nos termos dos arts. 23 a 26 desta lei, do cargo ocupado pelo servidor em
cargo de carreira constante no Anexo 1 somente se efetivará após a
vacância do cargo original.

Art. 32 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas carreiras
instituídas por esta lei, nos termos do art. 29, bem como ao que fizer a
opção de que trata o art. 30, o direito previsto no art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Art. 33 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por
esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras
instituídas por esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
carga horária de trabalho do servidor.

Art. 34 - As regras de posicionamento decorrentes do enquadramento a
que se refere o art. 29 serão estabelecidas em decreto, após a publicação
da lei de que trata o art. 33, e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado por
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido pelo
servidor na data da publicação do decreto a que se refere o "capuf' deste
artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
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remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do decreto
que as estabelecer.

§ 2° - O texto do decreto que estabelecer as regras de posicionamento
ficará disponível, para consulta pública, na página da SEPLAG na
intemet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à data de sua
publicação, após notícia prévia no órgão oficial de imprensa do Estado.

Art. 35 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo decorrentes do enquadramento de que trata o art.
29 somente ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem
como do decreto a que se refere o art. 34.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
somente produzirão efeitos após sua publicação.

§ 2 0 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de posicionamento
de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor do vencimento
básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei na data de publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento, acrescido das vantagens previstas na
legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo
serão formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 36 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a Lei
n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado em
decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, será transformado
em cargo de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo IV.

§ 1 ° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 21 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" deste
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artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os
arts. 29 e 34.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e posicionamento
a que se referem os arts. 29 e 34 e mantida a identificação como "função
pública", com a mesma denominação do cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo será extinta com
a vacância.

§ 50 - o quantitativo dos cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
das funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 37 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma da correlação constante no Anexo IV,
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao
nível e ao grau em que for posicionado, observadas as regras de
posicionamento estabelecidas para os servidores ativos, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à opção
de que trata o art. 30 com as mesmas regras estabelecidas para o
servidor ativo.

Art. 38 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos de provimento
efetivo das carreiras instituídas por esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores que,
na data de publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput" deste
artigo é de:

Wik



2813

- trinta horas para os ocupantes de cargos lotados na SETOP;
II - trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no

DER-MG, conforme a situação de cada servidor na data de publicação
desta lei;

III - trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados no
DEOP, conforme a situação de cada servidor na data de publicação desta
lei.

Art. 39— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Vanessa Lucas.

Anexo 1
(a que se refere o parágrafo único do art. 1 o e os arts. 29, 31 e 33 da Lei

n° , de de de 2004)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Transportes e Obras

Públicas
SETOP - DER-MG - DEOP

1.1- CARREIRA DE AJUDANTE DE TRANSPORTES E OBRAS
PÚBLICAS

Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.2- CARREIRA DE AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS

PÚBLICAS
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
* A tabela referente ao item 1.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.3- CARREIRA DE AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS

PÚBLICAS
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
1.4- CARREIRA DE GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS
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PÚBLICAS
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas semanais
- A tabela referente ao item 1.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
Anexo II

(a que se refere o art. 40 da Lei n° ,de de de 2004)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Transportes e Obras Públicas
SETOP - DER-MG - DEOP

11.1. CARREIRA DE AJUDANTE DE TRANSPORTES E OBRAS
PÚBLICAS

11.1.1. Executar trabalhos rudimentares relacionados com construção,
melhoramento, restauração, conservação de estradas e obras de artes
especiais e edificações.

11.1.2. Executar trabalhos gerais de ronda, vigilância, copa, cozinha,
limpeza e jardinagem.

11.1.3. Executar tarefas auxiliares de oficina mecânica, manutenção em
veículos e máquinas.

11.1.4. Confeccionar, montar e reparar peças e estruturas de madeira e
outros materiais.

11.1.5. Executar serviços gerais de pintura.
11.1.6. Executar serviços de alvenaria, concreto armado e de instalações

hidráulico-sanitárias.
111.7. Executar serviços de implantação, manutenção e reparo de

sistemas elétricos e telefônicos e de móveis e instalações em geral.
11.1.8. Desenvolver atividades relacionadas à reprografia e às artes

gráficas.
11.1.9. Executar serviços de portaria, zeladoria e de recebimento, guarda

e distribuição de correspondências, processos, expedientes, materiais e
outros.

11.1.10. Executar tarefas afins, quando solicitado.
11.2. CARREIRA DE AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS
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PÚBLICAS
11.2.1. Conduzir veículos automotores de carga e de passageiros e

operar máquinas rodoviárias e outros equipamentos.
11.2.2. Executar atividades relacionadas com a utilização de veículos

oficiais, mediante preenchimento de guias, requisições e outros
impressos.

11.2.3. Executar trabalhos de manutenção e reparação elétrica e
mecânica de veículos, máquinas rodoviárias e outros equipamentos.

11.2.4. Executar trabalhos na área de sondagem.
11.2.5. Executar trabalhos auxiliares de topografia, laboratório e desenho

técnico.
11.2.6. Executar atividades de recepção, operação de elevadores e de

mesa telefônica.
11.2.7. Executar tarefas auxiliares de escritório, almoxarifado, protocolo,

arquivo, microfilmagem, digitação, atendimento de partes e operação de
sistemas corporativos correlatos.

11.2.8. Executar tarefas afins, quando solicitado.
11.3- CARREIRA DE AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS

PÚBLICAS
11.3.1. Executar tarefas de escritório, almoxarifado, protocolo, arquivo,

microfilmagem, digitação, atendimento de partes e operação de sistemas
corporativos correlatos.

11.3.2. Executar trabalhos auxiliares de contabilidade.
11.3.3. Preparar atas, relatórios, agendas e pautas de reuniões.
11.3.4. Desenvolver tarefas ligadas à logística.
11.3.5. Executar as rotinas pertinentes à realização de licitações.
11.3.6. Realizar tarefas auxiliares de gestão e controle de convênios e

contratos.
11.3.7. Efetuar escrituração contábil, preparar balanços e balancetes e

executar tarefas de registro, controle e conferência nos sistema
financeiro, orçamentário e patrimonial.

11.3.8. Criar, depurar e documentar programas para processamento
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eletrônico de dados, bem como orientar sobre a utilização e dar
manutenção técnica aos programas e sistemas de informação.

11.3.9. Instalar, manter e reparar aparelhos de telecomunicação,
balanças de pesagem de veículos e outros equipamentos eletrônicos e de
informática.

11.3.10. Executar trabalhos auxiliares de engenharia na área de obras de
infra-estrutura civil e rodoviária, de edificações, topografia e
aerofotogrametria.

11.3.11. Realizar e desenvolver trabalhos nas áreas de patrimônio e
logística, recursos humanos e tecnologia da informação.

11.3.12. Realizar tarefas de suporte em gestão e controle de convênios e
contratos.

11.3.13. Executar tarefas afins, quando solicitado.
11.4- CARREIRA DE GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS

PÚBLICAS
11.4.1. Executar, na sua área de competência, atividades específicas e

privativas de profissão regulamentada.
11.4.2. Realizar estudos e pesquisas relacionadas à sua área específica

de atuação.
11.4.3. Executar tarefas afins, quando for solicitado.

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 36 da Lei n° , de de de 2004)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 491200 1 e de Funções Públicas não Efetivadas do Grupo

de Atividades de Transportes e Obras Públicas
- A tabela referente ao Anexo III foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.
Anexo IV

(a que se referem os arts. 29, 36, "caput", e 37 da Lei n° , de de de 2004)
Tabela de Correlação das Carreiras do Grupo de Atividades de

Transportes e Obras Públicas
lV.1. AJUDANTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
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- A tabela referente ao item IV.1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 24.12.2004.

IV.2. AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
* A tabela referente ao item IV.2 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.	 -
IV.3. AGENTE DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
- A tabela referente ao item IV.3 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.	 -
IV.4. GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
* A tabela referente ao item lV.4 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 24.12.2004.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d",

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a EMATER-MG pelos 56 anos de sua fundação,

comemorados em 6/12/2004 (Requerimento n° 3.525/2004, da Deputada
Ana Maria Resende);

de aplauso à Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira pelo
anúncio do investimento de mais de R$40.000.000,00 no Estado
(Requerimento n° 3.608/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira S.A. pelo
recebimento do Prêmio Programa Global de Qualidade de Vida
(Requerimento n° 3.638/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o DER-MG pelo Prêmio Sinaenco 2004 na
categoria Cliente de Engenharia Consultiva (Requerimento n° 3.676/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a comunidade de Galiléia pelo transcurso do 560
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.677/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Coroaci pelo transcurso do
560 aniversário de emancipação político-administrativa desse, município
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(Requerimento n° 3.678/2004, do Deputado Márcio Passos);
de congratulações com a comunidade de Itanhomi pelo transcurso do

560 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.679/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Virgolândia pelo transcurso do
560 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.680/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Engenheiro Caldas pelo
transcurso do 420 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.681/2004, do Deputado Márcio
Passos);

de congratulações com a comunidade de Frei Inocêncio pelo transcurso
do 42° aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.682/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Bertópolis pelo transcurso do
420 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.683/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de São Geraldo da Piedade pelo
transcurso do 420 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.684/2004, do Deputado Márcio
Passos);

de congratulações com a comunidade de Santa Helena de Minas pelo
transcurso do 90 aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.68512004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Bugre pelo transcurso do 90
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.68612004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Crisólita pelo transcurso do 9°
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.687/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Padre Paraíso pelo transcurso
do 420 aniversário de emancipação político-administrativa desse
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município (Requerimento n° 3.688/2004, do Deputado Márcio Passos);
de congratulações com a comunidade de Matias Lobato pelo transcurso

do 420 aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.689/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Jacinto pelo transcurso do 610
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.690/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Caputira pelo transcurso do
420 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.691/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Cajuri pelo transcurso do 420
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.69212004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Santa Rita do Itueto pelo
transcurso do 420 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.693/2004, do Deputado Márcio
Passos);

de congratulações com a comunidade de Paulistas pelo transcurso do
51 0 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.694/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Aguas Formosas pelo
transcurso do 660 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 3.69512004, do Deputado Márcio
Passos);

de congratulações com a comunidade de Miradouro pelo transcurso do
66° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.696/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Tarumirim pelo transcurso do
660 aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.697/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Palma pelo transcurso do
114° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
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(Requerimento n° 3.696/2004, do Deputado Márcio Passos);
de congratulações com a comunidade de Itueta pelo transcurso do 56°

aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.699/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de Cuparaque pelo transcurso do
9° aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.700/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a comunidade de São João da Lapa pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.723/2004, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade de Serranópolis de Minas pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.724/2004, da Dôputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade de São João das Missões pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.725/2004, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade de Verdelândia pelo transcurso
do aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.72612004, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Luislãndia pelo transcurso do
aniversário de emancipação político-administrativa desse município
(Requerimento n° 3.727/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Indaiabira pelo
transcurso do aniversário de emancipação político-administrativa desse
município (Requerimento n° 3.728/2004, da Deputada Ana Maria
Resende);

de aplauso ao jornal "O Tempo" pelas comemorações de seus 8 anos
de fundação (Requerimento n° 3.734/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Superintendente da CBTU pelo trabalho
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desenvolvido à frente dessa Companhia (Requerimento n° 3.73612004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o jornalista Márcio Fagundes pelos 8 anos de
sua coluna no jornal "O Tempo" (Requerimento n° 3.740/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o jornalista Fagundes Murta pelos 25 anos de
sua coluna no jornal "Diário da Tarde" (Requerimento n° 3.741/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Deputada Maria José Haueisen por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Teófilo Otõni (Requerimento n°
3.742/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Alberto Bejani por sua eleição para o
cargo de Prefeito Municipal de Juiz de Fora (Requerimento n°3.743/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Sidiriho do Ferrotaco por sua eleição para
o cargo de Prefeito Municipal de São João dei-Rei (Requerimento n°
3.744/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Chico Simões por sua eleição para o cargo
de Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano (Requerimento n°
3.745/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Marília Campos por sua eleição para o
cargo de Prefeito Municipal de Contagem (Requerimento n° 3.746/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Anderson Adauto por sua eleição para o
cargo de Prefeito Municipal de Uberaba (Requerimento n° 3.747/2004, do
Deputado João Bittar);

de congratulações com o Presidente da COPASA-MG pelo recebimento
do Prêmio Mineiro de Qualidade na Faixa Ouro (Requerimento n°
3.748/2004, do Deputado Leonardo Moreira).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.083/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.083/2003
objetiva alterar a Lei n° 12.727, de 30/12197, que dispõe sobre contagem,
cobrança e pagamento de emolumentos devidos por serviços
extrajudiciais e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 4, retoma a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2° turno, cabendo-
nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Durante a discussão do parecer, foram apresentadas emendas, as
quais este relator não acatou. No entanto, aprovadas por esta Comissão,
foram incorporadas ao parecer.

Fundamentação
A proposição em análise reajusta os valores dos emolumentos

incidentes sobre os serviços de natureza extrajudicial, prestados pelos
Oficiais de Registro, Tabeliães e Juízes de Paz. Pela proposta, os valores
desses serviços, constantes das tabelas dos anexos da Lei n° 12.727, de
1997, passam a ser expressos em Unidade Fiscal do Estado de Minas
Gerais - UFEMG. Em caso de extinção da UFEMG, as referidas tabelas
serão atualizadas monetariamente pela variação do índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-Dl -, da Fundação Getúlio Vargas,
ou de outro índice que vier a substituí-lo.

Pelas alterações apresentadas no 1° tumo, o projeto transformou-se na
proposta de uma nova lei, mais abrangente, em substituição à Lei n°
12.727, de 1997. Entre as inovações destacam-se: as definições de fato
gerador, contribuinte e responsável relativas aos emolumentos e à Taxa
de Fiscalização Judiciária, a distinção mais clara entre os atos relativos a
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situações jurídicas sem conteúdo financeiro e com conteúdo financeiro,
os mecanismos de fiscalização, a previsão de penalidades pelo não-
cumprimento das obrigações tributárias, o ressarcimento às serventias do
registro civil pelos atos gratuitos por elas praticados, e a complementação
da receita mínima das serventias deficitárias e o aperfeiçoamento das
disposições relativas ao selo de fiscalização. A forma de organização das
tabelas foi alterada e seus valores foram convertidos para reais, sendo
prevista a atualização anual pela UFEMG, a partir de janeiro de 2005.

A apresentação do Substitutivo n° 4 se justificou pelo número elevado
de emendas e pela necessidade de se fazerem adequações em virtude
de o projeto não ter sido aprovado em 2003, para vigorar a partir de 2004,
como previsto. Entre as modificações podemos citar a ampliação das
hipóteses de isenção e a transparência dos atos da comissão gestora dos
recursos destinados à compensação dos atos gratuitos e da
complementação de receita às serventias deficitárias. Também foram
realizadas alterações na Tabela 4 do anexo, entre elas, a redução dos
valores relativos à averbação de construção, baixa e habite-se (item 1,
da Tabela 4 do anexo), a determinação de que os emolumentos devidos
pela averbação e pelo registro de cédulas de crédito industrial, de crédito
rural e de produto rural sejam os estabelecidos pela legislação federal,
restabelecendo o proposto no projeto original, e a introdução de faixas de
valores em itens da referida tabela que estabeleciam valores fixos
anteriormente. Foram, ainda, criados mecanismos de controle das
incorporações imobiliárias.

Não obstante o profundo aprimoramento já realizado na proposição,
consideramos ainda necessárias algumas modificações. O objetivo das
emendas é aperfeiçoar o texto, tomando-o mais claro e evitando
redundâncias, promover adequações de alguns dispositivos às
disposições constitucionais, tomar viável a utilização do selo como
instrumento de fiscalização dos atos notariais e registrais e realizar
alterações nas tabelas anexas que irão beneficiar os usuários.

Conclusão

rÁ



2824

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.083/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas nos 1 a 19, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao § 20 do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - .....................................
§ 2° - O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais receberá do

usuário os emolumentos relativos aos atos praticados pelo Juiz de Paz,
obrigando-se a repassar a este a importância correspondente aos
emolumentos, até o próximo dia útil contado do recebimento.".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso II e à alínea "c" do § 3° do art. 10 a seguinte redação,

ficando o referido parágrafo acrescido das seguintes alíneas "o", "p", "q",
'Y, e

"Art. 10- ...................................
II - atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro e

valores fixos, ou fixados mediante a observância de faixas que
estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o
valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de
registro.

§ 30 - ...............................
e) o valor dos bens e direitos, objeto do ato notarial ou registral, utilizado

para fins do recolhimento do imposto sobre transmissão "inter vivos", a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, pôr natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia,
bem como cessão de direitos a sua aquisição, ou do imposto sobre
transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;

o) para registro de contratos de arrendamento, parceria ou qualquer
outro que reúna as mesmas características destes, cujas quantias
venham expressas em percentuais ou em quantidades do produto,
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resultantes do negócio jurídico, far-se-á a sua conversão em moeda
nacional, correspondente ao valor daquele conteúdo financeiro, na data
da realização do registro;

p) o valor da dívida exeqüenda, em registro de penhora, arresto e
seqüestro;

q) o resultado da divisão do valor da dívida exeqüenda, pelo número de
imóveis, nos registros de penhora, arresto e seqüestro, quando dois ou
mais imóveis forem objeto de constrição, estejam ou não situados na
mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor, em relação a
cada um dos registros:

r) o valor do negócio jurídico celebrado, no registro de hipotecas ou
alienação fiduciária, relacionados a contratos firmados por meio de
cédulas e notas de crédito industrial, cédulas e notas de crédito
comercial, de crédito rural e de produto rural;

s) no registro do contrato de locação:
s.1) o valor da soma dos aluguéis mensais, tratando-se de contrato com

prazo determinado;
s.2) o valor da soma de doze aluguéis mensais, tratando-se de contrato

com prazo indeterminado;
s.3) o resultado da multiplicação do índice de reajuste sobre o número

de meses, tratando-se de contrato com cláusula de reajuste.".
EMENDA N°3

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - A cobrança de valores pelos atos relacionados com o Sistema

Financeiro da Habitação deverá ser efetuada observando-se as reduções
estabelecidas em lei federal, ficando a Taxa de Fiscalização Judiciária
reduzida em 50% (cinqüenta por cento).".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 - Relativamente às unidades autônomas decorrentes de

incorporação imobiliária, o oficial de registro de imóveis deverá observar
as disposições da Lei federal n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e
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alterações posteriores, especialmente no que se refere aos arts. 32, 62,
63, 64, 65 e 66.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:
"Art. 23 - O recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária será

regulamentado por ato normativo conjunto da Secretaria de Estado de
Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça, observadas as
necessidades de controle e fiscalização tributária e judiciária da
Secretaria de Estado de Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça,
respectivamente.".

EMENDA N°6
Dê-se à Seção IV do Capítulo II o seguinte título:
"Seção IV
Da Fiscalização Tributária".

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:
"Art. 28 - A fiscalização judiciária relacionada com a prática dos atos

notariais e de registro e o cumprimento, pelo Notário, Registrador e seus
prepostos, das disposições e tabelas desta lei será exercida pela
Corregedoria-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, de
ofício ou mediante requerimento do Ministério Público ou do
interessado.".

§ 1 0 - O selo de fiscalização, de uso obrigatório pelos serviços notariais
e de registro, será aposto nos documentos e papéis expedidos ou
submetidos a exame, quando da prática de seus atos.

§ 21 - O selo de fiscalização destina-se a servir como instrumento de
fiscalização da prática dos atos notariais e de registro e proteger os
interesses dos usuários e da Fazenda Pública.

§ 30 - A utilização do selo de fiscalização será disciplinada por ato
normativo conjunto da Secretaria de Estado de Fazenda e da
Corregedoria-Geral de Justiça, que controlará, diretamente ou mediante
contrato, sua confecção, aquisição, armazenagem, transporte e
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distribuição.
§ 4° - O selo de fiscalização conterá requisitos de segurança que

impeçam sua falsificação e adulteração, e seu valor de aquisição será
deduzido do montante a recolher a título de fiscalização judiciária de seus
atos.".

§ 5° - Poderá ser exigida a utilização de selo de série e cor
diferenciadas, ou outro critério de diferenciação, para o ato notarial e de
registro em razão de sua natureza, espécie, valor ou faixa de valores,
bem como do valor ou faixa de valores da respectiva Taxa de
Fiscalização Judiciária.".

EMENDA N°8
Suprimam-se as referências à parcela de emolumentos para

compensação da gratuidade (PECG) no texto do projeto e a coluna
relativa à PECG das tabelas constantes do anexo, incorporando-se os
valores da coluna suprimida aos respectivos valores da coluna relativa a
"Emolumentos" e mantendo-se inalterados os valores da coluna relativa a
"Valor Final ao Usuário", e dê-se ao parágrafo único do art. 31 e ao
"capuf' do art. 32 a seguinte redação:

"Art. 31 - ....................................
Parágrafo único - A compensação de que trata o "caput" deste artigo

será realizada com recursos provenientes do recolhimento da quantia
equivalente a 5,66% (cinco vírgula sessenta e seis por cento) do valor
dos emolumentos recebidos pelo Notário e pelo Registrador.

Art. 32 - O recolhimento a que se refere o parágrafo único do artigo
anterior far-se-á mediante depósito mensal em conta específica, aberta
pelo sindicato dos Oficiais do Registro Civil da Pessoas Naturais do
Estado de Minas Gerais - RECIVIL - em Banco oficial e administrada pela
comissão mencionada no art. 33 desta lei.".

EMENDA N°9
Dê-se ao "capuf' do art. 38 a seguinte redação:
"Art. 38 - A comissão gestora a que se refere o art. 33 informará os

valores arrecadados e repassados às serventias, discriminadamente,
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mediante demonstrativos mensais de resultado, a ser m entregues à
Secretaria de Estado de Fazenda, preferencialmente em meio magnético,
até o dia trinta do mês subseqüente ao de referência da prática dos
atos.".

EMENDA N°10
Suprimam-se os arts. n os 51, 52 e 53.

EMENDA N° 11
Dê-se ao art. 54 a seguinte redação:
"Art. 54 - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua

publicação.".
EMENDA N°12

Dê-se aos números 1, 2, 3 e 4 a seguinte redação, acrescente-se a
seguinte letra 'i' ao número 4 da Tabela 1 e dê-se à seguinte redação ao
valor da Taxa de Fiscalização Judiciária referente à faixa de valor "de
420.000,01 até 840.000,00" da letra "e" do número 5 da Tabela 4:

* As tabelas referente a Emenda N° 12 (Tabelas 1 e 4) foram
publicadas na edição do "Diário do Legislativo" de 28.12.2004.

EMENDA N° 13
Dê-se às letras "a" e "b" do número 2 da Tabela 3 do Anexo a seguinte

redação:
A tabela referente a Emenda N° 13 (Tabela 3) foi publicada na edição

do "Diário do Legislativo" de 28.12.2004.
EMENDA N°14

Acrescentem-se as seguintes letra "p" ao número 1, letras "g" e "h" ao
número 5 e Nota IX, e dê-se à letra "c" do número 1 e às Notas III, V, VI,
VII e VIII a seguinte redação, todas na Tabela 4 do Anexo:

* A tabela referente a Emenda N° 14 foi publicada na edição do "Diário
do Legislativo" de 28.12.2004.

EMENDA N° 15
Dê-se às Notas 1 e II da Tabela 5 do Anexo a seguinte redação:
"Nota 1 - Em contrato de "leasing", para efeito de enquadramento nesta

tabela, será considerado o valor da soma das doze primeiras parcelas
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mensais ou do total de meses, quando o prazo for inferior a doze meses.
Nota II - Em contrato de arrendamento, comodato, carta de anuência e

parceria agrícola, envolvendo bens patrimoniais, sem valor declarado, o
registro de que trata o número 5 desta Tabela será cobrado tendo como
parâmetro para enquadramento nesta tabela o valor de R$2.880,00 (dois
mil oitocentos e oitenta reais), caso seja por prazo indeterminado; sendo
por prazo determinado, o parâmetro para enquadramento nesta tabela
corresponderá ao valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais)
multiplicado pelo número de meses de vigência do contrato, até o limite
de R$2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).".

EMENDA N°16
Dê-se aos números 11, 12 e 13 da Tabela 7 do Anexo a seguinte

redação:
* A tabela referente a Emenda N° 16 (Tabela 7) foi publicada na edição

do "Diário do Legislativo" de 28.12.2004.
EMENDA N°17

Dê-se ao parágrafo único do art. 41 a seguinte redação:
"Parágrafo único - Na hipótese de ocorrer o disposto no "caput", o

recolhimento do débito antes da adoção de qualquer medida
administrativa não eximirá o infrator da responsabilização disciplinar
cabível, bem como ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei
Federal n°8.935, de 18 de novembro de 1994, inclusive no que se refere
à perda da delegação.".

EMENDA N°18
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização

Judiciária a prática de atos notariais e de registro de lotes com área até
360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), casas e apartamentos
com área até 75m2 (setenta e cinco metros quadrados), quando
comprovado ser o imóvel objeto do registro o único de propriedade do
usuário cuja renda mensal seja inferior ao limite de isenção do Imposto de
Renda.".
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EMENDA N°19
Dê-se à letra "e" do número 5 da Tabela 4 a seguinte redação:
- A tabela referente a Emenda N° 19 (Tabela 4) foi publicada na edição

do "Diário do Legislativo" de 28.12.2004.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.083/2003

Dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1 0 - A fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro de que trata o art. 277 da Constituição do Estado, o recolhimento
da Taxa de Fiscalização Judiciária e a forma de compensação prevista no
art. 80 da Lei Federal n° 10.169, de 29 de dezembro de 2000,
concernente aos atos sujeitos à gratuidade estabelecida na legislação
federal, obedecerão às disposições desta lei.

Art. 20 - Os emolumentos são a retribuição pecuniária por atos
praticados pelo Notário e pelo Registrador, no âmbito de suas respectivas
competências, e têm como fato gerador a prática de atos pelo Tabelião
de Notas, Tabelião de Protesto de Títulos, Oficial de Registro de Imóveis,
Oficial de Registro de Títulos e Documentos, Oficial de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Oficial
de Registro de Distribuição.

§ 1 0 - Os emolumentos, bem como a parcela destinada à compensação
da gratuidade, e a respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária fixados nas
tabelas anexas a esta lei serão pagos pelo interessado que solicitar o ato,
no seu requerimento ou na apresentação do título.
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§ 20 - Na hipótese de contagem ou cotação a menor dos valores
devidos para a prática do ato notarial ou de registro caberá ao
interessado a sua complementação.

§ 3° - Ao Juiz de Paz são devidos emolumentos pela manifestação em
autos de habilitação e diligência para o casamento.

Art. 30 - A Taxa de Fiscalização Judiciária tem como fato gerador o
exercício do poder de polícia atribuído ao Poder Judiciário pela
Constituição da República, em seu art. 236, § 1°, e legalmente exercido
pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito Diretor do Foro.

Art. 40 - É contribuinte dos emolumentos, bem como da parcela
destinada à compensação da gratuidade, e da Taxa de Fiscalização
Judiciária a pessoa natural ou jurídica usuária dos serviços notariais e de
registro.

Art. 50 - E responsável pelo recolhimento da Taxa de Fiscalização
Judiciária, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 121 do
Código Tributário Nacional, o Tabelião de Notas, o Tabelião de Protesto
de Títulos, o Oficial de Registro de Imóveis, o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e o Oficial de Registro de
Distribuição que praticar ato notarial ou de registro.

Capítulo II
Dos Emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

Seção 1
Normas Gerais

Art. 60 - Os valores dos emolumentos, da parcela de emolumentos para
compensação da gratuidade (PECG) e da Taxa de Fiscalização
Judiciária, expressos em moeda corrente do País, são os fixados nas
Tabelas 1 a 8 anexas a esta lei.

§ 1° - O Tabelião de Notas, o Tabelião de Protesto de Títulos, o Oficial
de Registro de Imóveis, o Oficial de Registro de Títulos e Documentos, o
Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o Oficial de Registro Civil
das Pessoas Naturais e o Oficial de Registro de Distribuição, para a
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prática dos atos de sua competência, cotarão e cobrarão os valores em
conformidade com as Tabelas 1 a 8 anexas a esta lei.

§ 20 - O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais receberá do
usuário os emolumentos, bem como a parcela destinada à compensação
da gratuidade, e respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária relativa aos
atos praticados pelo Juiz de Paz, obrigando-se a:

- repassar a este a importância correspondente aos emolumentos, até
o próximo dia útil contado do recebimento;

II - recolher a Taxa de Fiscalização Judiciária na forma e no prazo
previstos em ato normativo da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 30 - As notas explicativas integram as tabelas.
§ 40 - As tabelas serão afixadas nas dependências do serviço notarial

ou de registro, em local visível, de fácil leitura e acesso ao público.
Art. 70 - Os emolumentos fixados nesta lei, observada a natureza

pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro, incluem:
- o protocolo, os arquivamentos, os traslados, as anotações e as

comunicações determinadas por lei, as diligências e as gestões
essenciais à realização do ato notarial ou de registro;

II - a elaboração e o preenchimento de certidão, carta, ofício,
requerimento, documento de arrecadação e a conferência de cópia ou via
desses documentos;

III - a utilização de sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico
e outros meios de armazenamento e reprodução de dados;

IV - as despesas postais e as publicações, exceto quando
expressamente ressalvadas nas tabelas.

Art. 80 - O Notário e o Registrador fornecerão recibo circunstanciado
dos emolumentos cobrados e cotarão os respectivos valores à margem
do documento a ser entregue ao interessado.

Parágrafo único - Na cotação, faculta-se o uso de carimbo que indique
os valores expressos nas tabelas anexas a esta lei.

Art. 90 - Na hipótese de não se realizar o ato notarial ou de registro, os
valores recebidos serão restituídos ao usuário, deduzidas as quantias
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relativas às certidões porventura fornecidas.
Art. 10 - Os atos específicos de cada serviço notarial ou de registro,

para cobrança de valores, nos termos das tabelas anexas a esta lei, são
classificados em:

- atos relativos a situações jurídicas, sem conteúdo financeiro;
II - atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro e

emolumentos fixados mediante a observância de faixas que estabeleçam
valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o valor constante
do documento apresentado aos serviços notariais e de registro.

§ 1° - A averbação com conteúdo financeiro será assim considerada
quando implicar majoração do valor do contrato ou da dívida, já constante
no registro, em virtude da liberação de um crédito suplementar.

§ 2° - As averbações feitas de ofício e as concernentes ao transporte de
ônus da matrícula e aquelas relacionadas ao encerramento de urna
matrícula em virtude da abertura de outra não estão sujeitas a pagamento
de emolumentos.

§ 3° - Os valores a ser m considerados para fins de enquadramento
nas tabelas, relativamente aos atos classificados no inciso II deste artigo,
serão determinados pelos parâmetros seguintes, prevalecendo o que for
maior:

a) preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas partes;
b) valor do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pelo

município, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, ou pelo órgão federal competente, para efeito
de cobrança de imposto sobre a propriedade territorial rural;

c) o valor dos bens e direitos, inclusive imóvel, utilizado para fins do
recolhimento do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição, ou do imposto sobre transmissão "causa mortis"
e doação, de quaisquer bens ou direitos;

d) o resultado da divisão do valor do contrato pelo número de imóveis,
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nos registros de direitos reais de garantia, quando dois ou mais imóveis
forem dados em garantia, estejam ou não situados na mesma
circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor;

e) para cálculo dos valores devidos por registro de contrato, título e
documento, cujas quantias venham expressas em moeda estrangeira, far-
se-á a conversão em moeda nacional, com a utilização do valor de
compra do câmbio oficial do dia em que for apresentado o documento;

f) o valor do saldo devedor, em registro de contrato de alienação
fiduciária e de reserva de domínio obrigatório para a expedição de
certificado de propriedade;

g) o valor do sinal, em registro de recibos de sinal de compra e venda;
h) o valor da soma das doze primeiras parcelas mensais do contrato ou

do total de meses, em contrato de "leasing", quando o prazo for inferior a
doze meses;

i) o valor do crédito cedido, em cessão de crédito;
j) em contrato de fiança, de caução e de depósito, vinculado a contrato

de abertura de crédito, o registro será cobrado na forma prevista para
averbação, sem conteúdo financeiro;

1) em aditivo de contrato de crédito para substituição de garantia ou para
prorrogação de prazo de pagamento, sem liberação de crédito
suplementar, os atos são considerados sem conteúdo financeiro;

m) a tradução que acompanhar documento em língua estrangeira será
considerada sem conteúdo financeiro;

n) quando integrar a notificação contrato ou documento com conteúdo
financeiro, o registro será feito pelo valor nele expresso.

§ 40 - Na hipótese em que, por força de lei, deva ser utilizado valor
decorrente de avaliação judicial ou fiscal, o parâmetro para a cobrança
dos emolumentos, bem como a parcela de emolumentos para
compensação da gratuidade, e da Taxa de Fiscalização Judiciária será o
valor nela considerado.

Art. 11 - As intervenções ou anuências de terceiros, desde que não
impliquem outros atos, não autorizam acréscimos de valores de
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emolumentos.
Art. 12 - Nos valores de escritura, procuração ou subestabelecimento,

está compreendido o primeiro traslado.
Art. 13 - Os valores devidos pelo registro de penhora decorrente de

ordem judicial serão pagos, na execução trabalhista, a final, pelos valores
vigentes à época do pagamento.

Art. 14 - Os valores devidos pelo registro e pela averbação de cédulas e
notas de crédito rural, de crédito industrial e de crédito comercial, de
cédulas de produto rural e de crédito imobiliário são os estabelecidos nas
tabelas anexas a esta lei.

Art. 15 - A cobrança de valores pelos atos relacionados com o Sistema
Financeiro da Habitação deverá ser efetuada observando-se as reduções
estabelecidas em lei federal.

Art. 16 - E vedado ao Notário e ao Registrador:
- cobrar dos usuários quaisquer quantias não previstas nas tabelas

anexas a esta lei, ainda que sob fundamento de analogia;
II - cobrar dos usuários emolumentos e Taxa de Fiscalização Judiciária

por atos não previstos nos dispositivos e tabelas anexas a esta lei;
III - cobrar dos usuários quaisquer emolumentos por ato retificador ou

renovador em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais
e de registro;

IV - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais e de registro,
transcrição de alvará, mandado, guia de recolhimento ou documento de
arrecadação de tributos, certidões em geral e outros documentos, ou
arquivamento de procuração ou de qualquer outro documento necessário
à prática do ato;

V - cobrar qualquer importância a título de despesa com serviço de
despachante;

VI - cobrar acréscimo por serviço de urgência ou de plantão;
VII - cobrar valores maiores que os previstos nas tabelas anexas a esta

lei;
VIII - conceder desconto remuneratório de emolumentos ou de valores
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da Taxa de Fiscalização Judiciária.
Art. 17 - Cabe ao interessado prover as despesas com condução,

telefonema, fac-símile, telex e as postais, quando expressamente
solicitadas e não previstas no art. 7 0 desta lei.

Parágrafo único - A despesa com publicação de edital pela imprensa
correrá por conta do interessado e deverá ser providenciada pelo serviço
notarial ou de registro competente.

Art. 18 - O incorporador somente poderá negociar unidades autônomas
de uma obra após ter registrado, no cartório competente de registro de
imóveis, os documentos especificados nas alíneas do art. 32 da Lei
Federal n°4.591. de 16 de dezembro de 1964.

§ 1 1 - Cabe ao oficial, nc ato do registro de que trata o "caput" deste
artigo, comunicar:

- à Secretaria da Receita Federal:
a) o valor da avaliação fiscal constante do registro de aquisição do

imóvel e o valor total projetado para a venda das frações ideais do
terreno, bem como o custo de construção calculado de cada unidade;

b) para efeito de cálculo do imposto de renda devido pelo incorporador
ou construtor:

b.1) os valores efetivos de venda das unidades negociadas;
b.2) quando, na fixação do custo unitário por metro quadrado, a parcela

correspondente aos emolumentos devidos por registros e averbações
decorrentes da incorporação, desde o início desta até a baixa da
construção, for superior à efetivamente paga pelo adquirente de unidade
construída;

II - ao Ministério Público, quando identificar infração ao § 30 do art. 32
ou aos arts. 64, 65 e 66 da lei federal mencionada no "caput" deste artigo,
bem como quando contratar pelas datas constantes da documentação e
nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, que houve
negociação de unidades autônomas antes do registro da incorporação em
cartório;

111 - às autoridades competentes, o descumprimento pelo incorporador
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do disposto no art. 62 da lei federal mencionada no "caput" deste artigo.
§ 20 - As informações discriminadas na alínea "a" do inciso 1 do

parágrafo anterior deverão ser comunicadas também à Secretaria de
Estado de Fazenda e à Secretaria de Fazenda ou órgão equivalente do
respectivo município.

Seção II
Das Isenções

Art. 19 - Os órgãos da administração direta do Estado ficam isentos do
pagamento de emolumentos, bem como da parcela destinada à
compensação da gratuidade, e da Taxa de Fiscalização Judiciária pela
prática de atos notariais e de registro de seu interesse.

Art. 20 - Fica isenta de emolumentos, bem como da parcela destinada à
compensação da gratuidade, e da Taxa de Fiscalização Judiciária a
prática de atos notariais e de registro para cumprimento de mandado e
alvará judicial expedido em favor de beneficiário da justiça gratuita,
amparado pela Lei Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e
representado por Defensor Público Estadual ou advogado dativo
designado nos termos da Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999.

Parágrafo único - A concessão da isenção de que trata o "capuf' deste
artigo fica condicionada à menção expressa da existência dos
pressupostos nele exigidos, no texto do respectivo mandado ou alvará
judicial.

Art. 21 - Os declaradamente pobres estão isentos do pagamento de
emolumentos, bem como da parcela destinada à compensação da
gratuidade, e da Taxa de Fiscalização Judiciária:

- pela habilitação do casamento e respectivas certidões;
II - pelo registro de emancipação, ausência, interdição e adoção.
Parágrafo único - Os beneficiários deverão firmar declaração e,

tratando-se de analfabeto, a assinatura a rogo será acompanhada de
duas testemunhas, com ciência de que a falsidade da declaração
ensejará a responsabilidade civil e criminal do declarante.

Art. 22 - O fornecimento de Certidão Negativa de Registro, para fins de
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usucapião, será gratuito para o pobre no sentido legal.
Seção III

Do Recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária
Art. 23 - O recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária será

regulamentado por ato normativo da Secretaria de Estado de Fazenda,
que disporá sobre a utilização de código ou outro meio de controle da
arrecadação que permita a individualização do ato notarial ou de registro,
por espécie e por situação jurídica com e sem conteúdo financeiro, por
serventia.

Art. 24 - A falta de pagamento da Taxa de Fiscalização Judiciária ou
seu pagamento a menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa,
calculada sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios,
observado o disposto no § 1  deste artigo, será cobrada multa de mora no
valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo-primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de
atraso;

II - havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da taxa, observadas as seguintes
reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do auto de infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer após o prazo previsto no item "a" e até trinta dias contados do
recebimento do auto de infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer após o prazo previsto no item 'b" e antes de sua inscrição em
dívida ativa.
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§ 1° - Na hipótese prevista no inciso 1, ocorrendo o pagamento
espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando
houver ação fiscal.

§ 20 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
- de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto no

inciso 1 deste artigo;
II - reduzida em conformidade com o inciso II deste artigo, com base na

data de pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 3° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os valores

restabelecidos aos seus percentuais máximos.
Seção IV

Da Fiscalização da Taxa de Fiscalização Judiciária
Art. 25 - Constatada infração relativa à Taxa de Fiscalização Judiciária,

cabe ao fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda lavrar auto de infração
para a formalização do crédito tributário, assegurada a ampla defesa,
observada a tramitação e os procedimentos previstos na Lei n° 6.763, de
26 de dezembro de 1975, e na Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de 2000,
naquilo que for aplicável.

Art. 26 - São obrigados a exibir os documentos e os livros relacionados
com os atos notariais e de registro e com a Taxa de Fiscalização
Judiciária, bem como a prestar as informações solicitadas pelo Fisco
Estadual e a não embaraçar a ação fiscal:

- os contribuintes, seus procuradores e os despachantes;
II - os Notários e os Registradores;
III - os servidores e as autoridades públicas.
Parágrafo único - Além da obrigação prevista no "caput" deste artigo, o

Notário e o Registrador remeterão mensalmente, à Secretaria de Estado
de Fazenda, até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente ao da
prática do ato, relatório circunstanciado contendo a quantidade de atos
praticados, por espécie e por situação jurídica com e sem conteúdo
financeiro, indicando o valor dos emolumentos cobrados e o valor da
Taxa de Fiscalização Judiciária recolhida ao Estado, bem assim as
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informações relativas à utilização, ao estoque e ao controle do selo de
fiscalização de que trata o art. 28 desta lei, por eles comprado, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 27 - Constituem infrações relativas à Taxa de Fiscalização
Judiciária, apuradas de ofício pelo Fisco, conforme dispuser o
regulamento, sem prejuízo de outras medidas administrativas e
disciplinares e de outras sanções previstas em lei, bem como do tributo
devido e seus acréscimos legais:

- a omissão ou a utilização irregular do selo de fiscalização, a
adulteração ou a falsificação dos documentos relativos à Taxa de
Fiscalização Judiciária para propiciar, ainda que a terceiro, qualquer
vantagem indevida, sujeitando o infrator ou aquele que de qualquer forma
contribuir para a prática desses atos, a multa de, no mínimo, R$750,00
(setecentos e cinqüenta reais) e, no máximo, R$7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais);

II - a recusa de exibição de documentos e de livros ou de prestação de
informações solicitadas pelo Fisco, relacionados com a Taxa de
Fiscalização Judiciária, bem como o descumprimento do disposto no
parágrafo único do art. 26 desta lei, sujeitando o infrator a multa de até
R$500,00 (quinhentos reais) por documento.

Capítulo III
Da Fiscalização Judiciária

Art. 28 - A fiscalização judiciária relacionada com a prática dos atos
notariais e de registro e o cumprimento, pelo Notário, Registrador e seus
prepostos, das disposições e tabelas desta lei será exercida pela
Corregedoria-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, de
ofício ou mediante requerimento do Ministério Público ou do interessado,
sem prejuízo da fiscalização tributária que será exercida pela Secretaria
de Estado de Fazenda, no âmbito de suas respectivas competências.

§ ? - O selo de fiscalização, de uso obrigatório pelos serviços notariais
e de registro, será aposto nos documentos e papéis expedidos ou
submetidos a exame, quando da prática de seus atos.

rÁ
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§ 2° - A aposição do selo de fiscalização constitui requisito de validade
para os documentos sujeitos à autenticação ou ao reconhecimento de
firma.

§ 3° - O selo de fiscalização conterá dispositivos de segurança que
impeçam sua falsificação e adulteração, e a sua utilização será
disciplinada por ato normativo conjunto da Corregedoria-Geral de Justiça
e da Secretaria de Estado de Fazenda, que controlará, diretamente ou
mediante contrato, sua confecção, aquisição, armazenagem, transporte e
distribuição, devendo o referido ato dispor, entre outros, sobre:

- especificação de cores, dimensões e dizeres;
II - condições de impressão;
III - numeração em série;
IV - qualidade do papel a ser utilizado;
V - especificações de fundo e imagens;
VI - valor de face.
§ 40 - O selo será entregue ao Notário e Registrador, e será pago à

medida que seja efetivamente utilizado.
§ 50 - O valor unitário do selo de fiscalização a que se refere o parágrafo

anterior será de R$0,25 (vinte e cinco centavos).
§ 60 - Poderá ser exigida a utilização de selo de série e cor

diferenciadas, ou outro critério de diferenciação, para o ato notarial e de
registro em razão de sua natureza, espécie, valor ou faixa de valores,
bem como do valor ou faixa de valores da respectiva Taxa de
Fiscalização Judiciária.

Art. 29 - Relativamente ao selo de fiscalização, até que seja expedido o
ato normativo conjunto de que trata o § 30 do art. 28, continuam em vigor
as normas expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado e pela
Corregedoria-Geral de Justiça.

Art. 30 - Sem prejuízo de outras sanções, o Notário e o Registrador
ficam sujeitos a multa de, no mínimo, R$750,00 (setecentos e cinqüenta
reais) e, no máximo, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nas
seguintes hipóteses:
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- não afixar a tabela de valores dos emolumentos relativos a atos de
sua especialidade nas dependências do serviço, em lugar visível e de
fácil leitura e acesso ao público, em conformidade com as tabelas anexas
a esta lei;

II - deixar de fornecer recibo circunstanciado dos emolumentos
cobrados;

III - desobedecer às vedações que lhe são impostas no art. 16 desta lei.
§ 1° - A multa a que se refere o "caput" deste artigo será imposta pelo

Corregedor-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro,
mediante processo administrativo-disciplinar, garantida a ampla defesa.

§ 20 - Na hipótese de recebimento de valor indevido ou em excesso, o
Notário ou Registrador fica obrigado a restituir ao interessado o dobro da
quantia irregularmente recebida.

§ 30 - Para a gradação da pena de multa prevista neste artigo, serão
considerados, entre outros critérios, os antecedentes disciplinares do
infrator.

§ 40 - A multa prevista neste artigo constituirá receita do Estado,
devendo o seu recolhimento e a restituição devida ao interessado serem
efetuados pelo infrator no prazo de cinco dias úteis, a contar do trânsito
em julgado da decisão.

§ 50 - O não-recolhimento da multa a que se refere o "caput" implicará
sua inscrição como débito na dívida ativa do Estado.

Capítulo IV
Da Compensação dos Atos Gratuitos e da Complementação de Receita

às Serventias Deficitárias
Seção 1

Disposições Gerais
Art. 31 - Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação ao

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por ele
praticados, em decorrência de lei, conforme o disposto no art. 8 0 da Lei
Federal n° 10.169, de 29 de dezembro de 2000.

Parágrafo único - A compensação de que trata o "caput" deste artigo
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será realizada com recursos provenientes do recolhimento, pelo Notário e
pelo Registrador, das quantias fixadas nas tabelas anexas a esta lei, na
coluna relativa à Parcela de Emolumentos para Compensação da
Gratuidade - PECG.

Art. 32 - Os recursos recolhidos na forma deste capítulo serão
depositados mensalmente em conta específica, aberta pelo Sindicato dos
Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais de Estado de Minas
Gerais - RECIVIL - em Banco oficial e administrada pela comissão
mencionada no art. 33 desta lei.

Parágrafo único - A partir do recebimento dos emolumentos, o Notário
ou Registrador se constitui em depositário dos valores devidos à
compensação dos registradores civis das pessoas naturais, até o efetivo
depósito na conta indicada pela comissão gestora a que se refere o art.
33 desta lei.

Art. 33 - A gestão e os devidos repasses dos recursos serão realizados
por comissão gestora integrada por sete membros e respectivos
suplentes, assim distribuídos:

- um representante indicado pela Associação dos Serventuários de
Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUS -;

II - um representante indicado pelo Sindicato dos Notários e
Registradores de Minas Gerais - SINOREG -;

III - um representante indicado pela Associação dos Notários e
Registradores do Estado de Minas Gerais - ANOREG -;

IV - quatro representantes indicados pelo Sindicato dos Oficiais do
Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais -
RECI VIL -;
§ l o - Entre os representantes dos registradores civis das pessoas

naturais e os dos Notários e Registradores, pelo menos a metade deverá
ser composta por representantes de serventias com sede no interior do
Estado.

§ 2° - A comissão escolherá, entre seus membros, um coordenador e
um subcoordenador, cujas funções serão definidas em regimento interno

rÂl
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a ser elaborado no prazo de trinta dias de sua instalação.
§ 30 - Os integrantes da comissão serão indicados pelas respectivas

entidades ao RECIVIL para um mandato de dois anos, devendo a
primeira indicação ocorrer no prazo máximo de cinco dias após a sanção
desta lei e, as demais até trinta dias antes do término dos períodos
bienais.

§ 41 - Não havendo a indicação, pelas entidades sindicais, de todos os
integrantes da comissão, esta poderá ser instalada com um mínimo de
quatro componentes.

Art. 34 - A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à
seguinte ordem de prioridade, havendo disponibilidade de saldo, após a
dedução dos custos operacionais, limitados a 10% (dez por cento) da
arrecadação:

- compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos
atos gratuitos praticados em decorrência de lei;

II - complementação de receita bruta mínima mensal das serventias
deficitárias, até o limite de R$780,00 (setecentos e oitenta reais) por
serventia.

§ P - Os registros de nascimentos e óbitos serão compensados até o
limite máximo de R$30,00 (trinta reais) por ato, os de casamento, até
R$50,00 (cinqüenta reais) e os demais atos, havendo recursos, serão
compensados em valores e segundo critérios definidos pela comissão
gestora.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, compõe a receita bruta das serventias a
soma dos valores recebidos a título de emolumentos, inclusive de atos
praticados por serviços notariais e registrais anexos, se houver, e a
compensação de que trata esta lei.

Art. 35 - A compensação devida aos registradores civis das pessoas
naturais e a complementaçâo da receita bruta mínima serão efetuadas
pela comissão gestora, por rateio do saldo existente ou nos limites
máximos fixados, na mesma proporção dos atos gratuitos praticados, até
o dia vinte do mês subseqüente ao da prática dos atos.
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§ 1° - Para os fins deste artigo, serão encaminhados à comissão
gestora, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de referência:

- pelos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, certidão
declarando o número de atos de registro civil gratuitos praticados,
divididos por espécie, segundo modelo a ser fornecido pela comissão.

li - pelos Notários e Registradores, inclusive os registradores civis das
pessoas naturais, relatório circunstanciado dos atos pagos praticados no
mês com a indicação dos recolhimentos devidos, conforme modelo a ser
fornecido pela comissão.

§ 2° - Os valores referidos nesta lei deverão ser recolhidos pelo Notário
e pelo Registrador até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prática
do ato ou no dia seguinte em que a soma dos valores devidos ultrapassar
a quantia de F1$1.000,00 (mil reais).

Art. 36 - Considera-se deficitária a serventia cuja receita bruta, somados
os emolumentos recebidos, inclusive os originários de atos de outros
serviços notariais ou registrais anexos, se for o caso, e os valores
recebidos a título de compensação por atos gratuitos, não ultrapassar
R$780,00 (setecentos e oitenta reais) mensais.

Art. 37 - Em caso de superávit dos valores destinados à compensação
dos registradores civis das pessoas naturais e à complementação da
receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias, o excedente será
aplicado segundo critérios definidos pela comissão gestora, com o
objetivo de compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em
decorrência da Lei Federal n° 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que
ainda não tenham sido compensados, e ao aprimoramento dos serviços
de registro civil das pessoas naturais.

Art. 38 - A comissão gestora a que se refere o art. 33 prestará contas
dos valores arrecadados e repassados às serventias, discriminadamente,
mediante demonstrativos mensais de resultado, a serem entregues à
Corregedoria-Geral de Justiça e à Secretaria de Estado de Fazenda,
preferencialmente em meio magnético, até o dia trinta do mês
subseqüente ao de referência da prática dos atos.
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Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Fazenda divulgará, com

periodicidade quadrimestral, em sua página oficial na Internet, o
demonstrativo atualizado dos valores arrecadados e repassados às
serventias, o qual conterá:

- a arrecadação discriminada por item de cada uma das tabelas
anexas a esta lei;

II - os valores repassados pela comissão gestora às serventias,
discriminado por espécie de ato notarial e de registro gratuito.

Art. 39 - As entidades mencionadas no "caput" do art. 33 desta lei farão
publicar na Imprensa Oficial, até o dia 31 de dezembro de cada ano, os
valores vigentes para o ano seguinte.

Parágrafo único - Os Notários e Registradores farão constar nas tabelas
de emolumentos afixadas em suas dependências os valores fixados por
esta lei indicando sua destinação.

Art. 40 - O disposto neste capítulo não poderá gerar ônus para o
Estado.

Seção II
Da Fiscalização da Compensação dos Atos Sujeitos à Gratuidade

Estabelecida em Lei Federal
Art. 41 - Pela falta de recolhimento ou pelo recolhimento insuficiente dos

recursos destinados à compensação de que trata este capítulo, ficam o
Notário e o Registrador sujeitos ao pagamento dos valores atualizados,
acrescidos de juros de mora e demais encargos legais.

Parágrafo único - Na hipótese de ocorrer o disposto no "caput", o
recolhimento do débito antes da adoção de qualquer medida
administrativa não eximirá o infrator da responsabilização disciplinar
cabível, bem como ensejará a aplicação das penalidades previstas na Lei
Federal n°8.935, de 18 de novembro de 1994.

Art. 42 - A fiscalização da compensação dos atos sujeitos à gratuidade
estabelecida em lei federal será exercida pela Corregedoria-Geral de
Justiça ou Juiz de Direito Diretor do Foro, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público ou do interessado.
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Parágrafo único - O membro da comissão gestora ou o titular de cartório
que tiver conhecimento de descumprimento do disposto neste capítulo
deverá informá-lo à Corregedoria-Geral de Justiça.

Art. 43 - Constituem infrações relativas à compensação de que trata o
art. 31 desta lei, apuradas de ofício pela autoridade judiciária, sem
prejuízo das medidas administrativas e a aplicação de outras sanções:

- a falta ou a insuficiência de recolhimento relativo à contribuição para
a compensação da gratuidade, ficando o infrator sujeito a multa de 50%
(cinqüenta por cento) do valor devido;

li - a adulteração ou a falsificação dos documentos relativos à
compensação pela gratuidade, para propiciar, ainda que a terceiro,
qualquer vantagem indevida, ficando o infrator ou aquele que de qualquer
forma tenha contribuído para a prática desses atos sujeito a multa de, no
mínimo, R$750,00 (setecentos e cinqüenta reais) e, no máximo,
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

III - a recusa de exibição de documentos, de livros ou de prestação de
informações solicitadas pelas autoridades fiscal ou judiciária,
relacionados com a compensação pela gratuidade, bem como o
descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 42, sujeita o
infrator a multa de até R$500,00 (quinhentos reais) por documento.

Seção III
Disposições Transitórias

Art. 44 - A gestão dos recursos destinados à compensação dos atos
gratuitos do registro civil das pessoas naturais e à complementação da
receita mínima será exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça,
enquanto não for implementado o funcionamento da comissão gestora de
que trata o art. 33 desta lei.

AI. 45 - A Corregedoria-Geral de Justiça informará os valores
arrecadados e repassados às serventias, discriminadamente, mediante
demonstrativos mensais de resultado, a serem disponibilizados à
Secretaria de Estado de Fazenda e às entidades representativas dos
Notários e Registradores e dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas
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Naturais, preferencialmente em meio magnético, até o dia vinte e cinco do
mês subseqüente ao de referência da prática dos atos.

Capítulo V
Disposições Finais

Art. 46 - Os serviços notariais e de registro manterão,
permanentemente, preposto apto a fornecer ao usuário informações
relativas à cobrança dos emolumentos, munido de cópia atualizada desta
lei.

Art. 47 - E vedada a propaganda relativa aos serviços notariais e de
registro e a sua agenciação, ficando o infrator sujeito às penalidades
disciplinares.

Art. 48 - A parte que discordar da contagem, cobrança ou pagamento
de valores poderá reclamar à Corregedoria-Geral de Justiça ou ao Juiz de
Direito Diretor do Foro.

Art. 49 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de valores, a
manuscrita, a datilografada ou a impressa por sistema de computação.

§ 1° - A folha manuscrita terá, no mínimo, vinte linhas, e a linha, no
mínimo, quarenta letras.

§ 20 - A folha datilografada terá, no mínimo, quarenta linhas, e a linha,
no mínimo, cinqüenta letras.

§ 3° - A folha impressa por sistema de computação terá o padrão A4,
tamanho doze, margens superior, inferior, direita e esquerda não
superiores a 3,5 cm, contendo, no mínimo, cinqüenta linhas, e a linha, no
mínimo, noventa caracteres.

§ 40 - Quando a folha do documento contiver menor número de linhas
que as fixadas nos parágrafos anteriores, mas abranger ou encerrar o
contexto do pedido, será cotada como se fosse integral.

§ 50 - E vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie de
desenho que se sobreponha ou atravesse o texto.

§ 60 - Os documentos e papéis expedidos pelos serviços notariais e de
registro serão perfeitamente legíveis.

Art. 50 - Os valores constantes no texto e nas tabelas anexas a esta lei

ri
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serão atualizados anualmente pela variação da Unidade Fiscal do Estado
de Minas Gerais - UFEMG -, prevista no art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, devendo a Corregedoria-Geral de Justiça publicar as
respectivas tabelas sempre que ocorrerem alterações.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização
dos valores far-se-á pela variação do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 51 - As serventias notariais e de registro vagas deverão ser
submetidas a concurso, na forma prevista no art. 16 da Lei Federal n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, no prazo máximo de seis meses a
contar da vacância ou da criação da serventia, sob pena de
responsabilidade administrativa do agente público competente.

Art. 52 - Os titulares de serventias notariais e de registro, nos termos do
art. 17 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, poderão
participar do concurso de remoção de serventias vagas, observada a
especialidade.

Art. 53 - Os candidatos ao concurso público de provas e títulos de
serventias notariais e de registro serão declarados habilitados na rigorosa
ordem de habilitação com a escolha do aprovado da serventia exercida
segundo essa ordem.

Art. 54 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei

n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, a Lei n° 13.314, de 21 de
setembro de 1999, a Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de 1999, a Lei n°
14.083, de 6 de dezembro de 2001, a Lei n° 14.576, de 15 de janeiro de
2003 e a Lei n° 14.579, de 17 de janeiro de 2003, e o § 6 0 do art. 224 da
Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Anexo
As tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 referentes ao Anexo acima foram

publicadas na edição do "Diário do Legislativo" de 28.12.2004.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2004

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 29/12/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sidinho do Ferrotaco, dando ciência de que renuncia a

seu mandato parlamentar a partir de 1°/1/2005, para assumir a cadeira de
Prefeito Municipal de São João dei-Rei. (- Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões e às Lideranças.)".

Do Deputado Bonifácio Mourão, dando ciência de que renuncia a seu
mandato parlamentar a partir de 1°/1/2005, para assumir a cadeira de
Prefeito Municipal de Governador Valadares. (- Ciente. Publique-se.
Cópia às Comissões e às Lideranças.)".

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência de que renuncia
a seu mandato parlamentar a partir de 10/1/2005, para assumir a cadeira
de Prefeito Municipal de Poços de Caldas. (- Ciente. Publique-se. Cópia
às Comissões e às Lideranças.)".

Do Deputado Chico Simões, dando ciência de que renuncia a seu
mandato parlamentar a partir de 1 0/1/2005, para assumir a cadeira de
Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano. (- Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões e às Lideranças.)".

Do Deputado Alberto Bejani, dando ciência de que renuncia a seu
mandato parlamentar a partir de 1 0/1/2005, para assumir a cadeira de
Prefeito Municipal de Juiz de Fora. (- Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões e às Lideranças.)".

Da Deputada Maria José Haueisen, dando ciência de que renuncia a
seu mandato parlamentar a partir de 1 0/1/2005, para assumir a cadeira de
Prefeita Municipal de Teófilo Otôni. (- Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões e às Lideranças.)".

Da Deputada Marília Campos, dando ciência de que renuncia a seu
mandato parlamentar a partir de 1 0/1/2005, para assumir a cadeira de
Prefeita Municipal de Contagem. (- Ciente. Publique-se. Cópia às
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Comissões e às Lideranças.)".
ERRATA

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.335/2003
Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de

23/4/2004, na pág. 29, col. 2, no Relatório, onde se lê:
"nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "c", do Regimento Interno.",

leia-se:
'nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a', do Regimento Interno.".
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