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APRESENTAÇÃO

A implantação da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento
da Crise Econômico-Financeira Internacional fundamentou-se na neces-
sidade de se promoverem ações voltadas ao equacionamento dos pro-
blemas gerados pela crise financeira internacional nas economias esta-
dual e municipais de Minas Gerais.

As atividades da Comissão foram desenvolvidas entre 5 de maio e
26 de agosto do corrente ano. Nesse período, foram realizadas oito
audiências públicas, que trataram das diversas questões pertinentes ao
tema.

Entre as propostas apresentadas e discutidas pelos representan-
tes dos diversos segmentos da sociedade mineira, foram avaliadas al-
ternativas de curto, médio e longo prazos para a ação da União, do
Estado e da sociedade civil na prevenção e combate aos efeitos da crise
em Minas Gerais.

As análises, bem como as principais recomendações decorrentes
das propostas acatadas pela Comissão, constam do relatório que ora
apresentamos para seu conhecimento.

E a contribuição da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais ao debate, respeitando-se e fortalecendo-se as relações federa-
tivas e construindo uma sociedade brasileira mais plural e democrática.

Sebastião Helvécio
Deputado Estadual - Líder do PDT

Coordenador da Comissão Extraordinária para o
Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira lnternacioai

EL;1



1 - INTRODUÇÃO

1 .1 -Antecedentes e composição
Por decisão da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Mi-

nas Gerais, publicada no Diário do Legislativo em 18/3/2009, esta
Comissão Extraordinária, com vigência na atual legislatura, foi instituí-
da com o objetivo de desenvolver ações voltadas à análise e ao
equacionamento dos problemas gerados pela crise financeira internaci-
onal na economia estadual e nas municipais de Minas Gerais.

Compuseram a comissão, como membros efetivos, os deputados
Sebastião Helvécio (PDT), que atuou como coordenador dos trabalhos,
André Quintão (PT), Antônio Júlio (PMDB), Dalmo Ribeiro Silva (PSDB),
Domingos Sávio (PSDB), Jayro Lessa (DEM) e Wander Borges (PSB).

Na primeira reunião ficou decidido que os encontros semanais da
comissão seriam realizados às terças-feiras, às 15h30, no Auditório da
Casa.

1.2 - Objetivos
Esta comissão tem como objetivo principal avaliar os efeitos da

crise financeira atual nas economias do Estado e de seus Municípios,
com vistas a propor soluções para o seu enfrentamento.

Como objetivos específicos da comissão foram definidas as se-
guintes ações:
• coletar, em diversas instituições públicas e segmentos da sociedade,

diagnósticos e propostas de ação, de modo a colaborar com a Mesa
da Assembleia na construção de um painel circunstanciado das
conjunturas internacionais e locais;

• organizar ciclo de debates sobre o assunto, com o objetivo de aprofundar
o estudo do tema e encontrar alternativas de curto, médio e longo prazos
para a ação do Estado e da sociedade civil na prevenção e no combate
aos efeitos da crise;

• acompanhar a implantação das medidas propostas, sugerindo os
devidos ajustes no âmbito do Legislativo e dos demais Poderes do
Estado.
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2 - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
A Comissão realizou 8 audiências públicas, convidando 50 entida-

des, ouvindo 41 expositores e contando com a participação de 22 parla-
mentares. Segue, abaixo, um resumo das reuniões, com destaque para
as exposições realizadas pelos convidados.

2.1 - Impacto da crise econômica nas finanças públicas dos
Municípios mineiros (5/5/2009)

A reunião teve como objetivo a avaliação dos efeitos da crise eco-
nômica nas finanças públicas dos Municípios mineiros, com vistas a pro-
por alternativas que lhes permitam agir de forma mais eficaz no
enfrentamento da crise.

Entidades convidadas:
• Ministério de Estado do Planejamento;
• Secretaria de Estado de Fazenda;
• Secretaria Municipal de Fazenda de Juiz de Fora;
• Associação Mineira de Municípios -. AMM;
• Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig;
• Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais de Minas

Gerais - Fesempre.

Expositores:
• Flávio Riani, Assessor Econômico, representando o Sr. Simão

Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda (SEF)
O Sr. Flavio Riani ressaltou os efeitos nefastos que as crises têm

sobre as finanças estaduais, em especial sobre a arrecadação, que de-
corre diretamente da produção. Em Minas Gerais, a receita arrecadada
do ICMS liquido (já descontadas as transferências) no primeiro trimes-
tre de 2009 foi aproximadamente R$700 milhões menor, que a receita
orçada, sendo que a receita efetiva ficou abaixo da orçada para o pri-
meiro trimestre de 2009 e abaixo da arrecadada no primeiro trimestre
de 2008. A arrecadação no período de outubro de 2008 a março de
2009 apresentou queda média de 20%. Transportes, combustíveis, side-
rurgia, comunicações, indústria, veículos, energia elétrica e comércio,
principais fontes de arrecadação do Estado, apresentaram queda. Hou-
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ve queda também de 9,5% nas transferências federais: FPE, IPI expor-
tações e CIDE.

Em relação aos demais Estados brasileiros, Minas Gerais foi o Es-
tado mais penalizado pela crise. Comparando o primeiro trimestre de
2009 com o mesmo trimestre do ano anterior, houve queda de 4,4% na
produção física industrial mineira, enquanto a queda no Brasil foi de 1%.

O expositor concluiu que a crise diminui as demandas interna e
externa por bens e serviços. Considerando que o sistema tributário bra-
sileiro tem uma vinculação grande com a atividade produtiva, a queda
no nível de atividade acarreta queda imediata na receita dos entes: que-
da na arrecadação da União, queda na arrecadação dos Estados e dimi-
nuição dos repasses aos Municípios.

Sr. Iran Almeida Pordeus, Coordenador Executivo Adjunto da
Vice-Governadorja do Estado de Minas Gerais

O Sr. Iran Almeida destacou as medidas adotadas pelo Governo
Estadual com vistas a amenizar os efeitos da crise, quais sejam: fomen-
to da economia local por meio de investimentos públicos, capacitação
do servidor, ampliação do prazo de recolhimento do ICMS e do IPVA e
novas linhas de crédito oferecidas ao setor privado pelo BDMG. No
entanto, essas medidas, que estão detalhadas no siteda SEF, são insu-
ficientes para fazer arrefecer a crise, pois, segundo ele, os entes
federados, ao contrário da União, não dispõem de instrumentos efeti-
vos, capazes de gerar efeitos contundentes em ações com vistas a fa-
zer reverter ciclos econômicos.

O expositor ressaltou que Minas Gerais, comparado aos demais
Estados das Regiões Sul e Sudeste, é o Estado que mais investe: 8% da
Receita Corrente Líquida - RCL. Esse percentual é superior também ao
da União, que investe de 2% a 3 % da sua RCL, excluída a Seguridade
Social. Além disso, o Estado mantém o seu compromisso com a auste-
ridade fiscal, o que está permitindo o enfrentamento da crise sem com-
prometer os investimentos e os serviços públicos.

Sr. Antônio Eduardo Martins, Prefeito Municipal de Santa Bárba-
ra e Presidente da Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais - Amig

O presidente da Amig falou sobre os impactos da crise nos Municí-
pios mineradores. Segundo ele, a indústria extrativista apresentou 9,6%
de queda na produção, o que repercutiu fortemente na economia do
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Estado, em especial na economia dos Municípios mineradores. Essa
redução foi a maior entre os Estados da Federação. O impacto direto
nos Municípios se refletiu também em serviços para a população.

Ressaltou a necessidade de Minas Gerais fazer uma opção clara
pelo setor minerador, tendo em vista a importância deste setor na eco-
nomia do Estado. Segundo ele, enquanto a arrecadação do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - caiu aproximadamente 6,3% no
primeiro trimestre, a Compensação Financeira pela Exploração de Re-
cursos Minerais - Cfem - caiu aproximadamente 45%, o que indica que-
da do Valor Agregado Fiscal - VAF - no futuro. Outro dado apresentado
pelo expositor para demonstrar o peso do setor minerador nas econo-
mias regionais do Estado foi o crescimento da taxa de desemprego que,
segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - lpea -, é maior
no interior do Estado, em especial nos Municípios mineradores.

Marcos Alves Penido, Assessor Sindical da Federação Interesta-
dual dos Servidores Públicos Municipais de Minas Gerais -
Fesempre.

O Sr. Marcos Penido chamou a atenção para o limite estabelecido
pela Lei de Responsabilidade Fiscal -- LRF - para gastos com pessoal, o
que, segundo ele, está impedindo o reajuste de salário dos servidores
no Estado. Somado a isso, citou a lei eleitoral, como mais um fator a
impedir reajustes a cada dois anos, devido ao calendário eleitoral.

Além disso, ressaltou o ônus imposto aos servidores pela previ-
dência própria -- 3% sobre seus vencimentos - e o fato de que a criação
de institutos próprios de previdência implica contribuição maior que
aquela para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -, com bene-
fícios menores para os servidores. Segundo ele, a necessidade de in-
vestimentos e gastos sociais é o principal motivo para o não reajusta-
mento dos vencimentos dos servidores municipais, além de outros, como
a herança de problemas da administração anterior e a necessidade de
implementar o choque de gestão.

Outra questão apontada pelo expositor é o fato de o Poder Judici-
ário não estabelecer o fórum adequado para discussão dos problemas
trabalhistas dos servidores públicos municipais.
• André Abreu Reis, Diretor da Superintendência Central de Pla-

nejamento e Programação Orçamentária da Secretaria de Esta-
do de Planejamento e Gestão - Seplag

O representante da Seplag ressaltou que a Secretaria tem realizado
esforços de planejamento e programação orçamentária e também de
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gestão, por via de pactuação de resultados com todas as unidades do
Estado. Além disso, a Seplag tem monitorado, no âmbito da Junta de
Programação Orçamentária e Financeira - JPOF -, juntamente com a
Secretaria de Fazenda de Minas Gerais - SEF -, a execução orçamentá-
ria do Estado, de forma a compatibilizar a gestão fiscal às necessidades
impostas pela crise. Segundo ele, o Estado tem focado suas ações na
redução das despesas com atividades-meio, com vistas a não compro-
meter as atividades finalísticas e os investimentos e a prestação de
serviços públicos.

Parlamentares presentes:
• Dep. Sebastião Helvécio / PDT (Coordenador dos trabalhos);
• Dep. André Quintão / PT;
• Dep. Antônio Júlio / PMDB;
• Dep. Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;
• Dep. Jayro Lessa / DEM;
• Dep. Carlin Moura /PCdoB.

Outras autoridades presentes:
• Luciana Ferreira Mendonça, Prefeita do Município de Três Pontas;
• Mário Reis, Prefeito do Município de Papagaios;
• Geraldo Abade, Prefeito do Município de Barão de Cocais;
• Ademir Ferreira, Assessor Administrativo da Fesempre;
• Silvério Prado, Assessor Educacional da Fesempre,

2.2 - Impacto da crise econômica no mercado de trabalho de
Minas Gerais (12/5/2009)

A reunião teve como objetivo a avaliação dos efeitos da crise econô-
mica no mercado de trabalho do Estado, com vistas a propor alternativas
capazes de minimizar esses efeitos e de possibilitar a manutenção dos
empregos e a sustentação da renda, especialmente nos setores mais afe-
tados pela redução das exportações.

Entidades convidadas:
• Delegacia Regional do Trabalho - DRT;
• Ministério Público do Trabalho;
• Central dos Trabalhadores do Brasil - CTB;



• Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT;
• Central Única dos Trabalhadores - CUT-MG;
• Nova Central Sindical de Trabalhadores;
• Forca Sindical.

Expositores:
• Alysson Paixão Alves de Oliveira, Superintendente Regional do

Trabalho e Emprego em Minas Gerais
O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego discorreu so-

bre os efeitos da crise no mercado de trabalho, por meio da apresenta-
ção de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -
Caged. Ressaltou que, no ano de 2009, em Minas Gerais, a variação
nos postos de trabalho foi muito elevada. Houve o registro de saldo
negativo de 28.430, em janeiro, e de 800. em fevereiro. Entretanto, em
março, o setor começou a se recuperar, apresentando saldo positivo de
9.234 novos postos de trabalho.

Ressaltou também que, tendo em vista a previsão da Superinten-
dência Regional do Trabalho em Minas Gerais de um volume grande de
demissões no final do ano, esta vem trabalhando, juntamente com os
empregadores, na tentativa de manutenção desses empregos. Sobre essa
política, inicialmente, a solução encontrada foi extraída de uma modalida-
de do seguro desemprego - o Bolsa Qualificação -, que. devidamente
homologado pelo sindicato da categoria, prevê a suspensão do contrato
de trabalho por parte da empresa. A adesão foi expressiva nas áreas de
siderurgia e mineração do Estado. Até o mês de março, 31 empresas
efetuaram a suspensão do contrato de trabalho, beneficiando 1 .150 tra-
balhadores. Essa medida visa substituir a demissão, haja vista a possibi-
lidade de a empresa se recuperar durante essa suspensão, que varia de
três a cinco meses, período em que o trabalhador recebe pelo Bolsa Qua-
lificação o equivalente ao seguro-desemprego. sendo obrigado a compa-
recer a uni 	de qualificação ministrado pelo Sistema S.

Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fefaemg

O Presidente da Fetaemg destacou a importância de se considera-
rem osos aspectos do assalariamento da agricultura familiar e do avanço
tecnológico na discussão do impacto da crise económica no mercado de
trabalho de Minas Gerais.
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No que diz respeito ao avanço tecnológico, foi ressaltado que o
meio rural vivencia, atualmente, dois impactos: o da crise e o da substi-
tuição da força de trabalho humana pela máquina.

Em relação ao avanço da automatização, o expositor questionou a
eficácia das ações de qualificação dos trabalhadores na redução do
desemprego no campo, dada a substituição crescente da mão de obra
pela máquina. Dessa forma, os trabalhadores acabariam migrando para
a cidade na expectativa de conseguir emprego.

Quanto ao impacto da crise, o expositor considerou a queda das
exportações como um fator importante no aumento do desemprego no
campo, tendo em vista a importância do setor exportador na economia
mineira. Dessa forma, a Fetaemg pleiteou, junto ao Governo Federal,
R$ 22 bilhões (para a próxima safra) para o setor rural, como forma de
garantir mais investimentos para o setor.

Além disso, o expositor defendeu o Programa Territórios da Cida-
dania, lançado pelo Governo Federal, como alternativa à promoção do
desenvolvimento econômico e territorial sustentável.
• Murilo Ferreiro da Silva, Diretor, representando Gilson Luiz Reis,

Presidente da CTB
O representante da CTB destacou que a crise do capitalismo aponta

para alternativas de solução em dois sentidos opostos:
• mais concentração de renda, por meio da especulação, reafirmando o

neoliberalismo pela via da exacerbação do capital; ou
• adoção de um novo modelo de desenvolvimento econômico baseado

na valorização do trabalho.
Ele ressaltou, ainda, que somente seria possível superar a crise

com o fortalecimento do papel do Estado, especialmente no que diz
respeito à sua capacidade de intervir nas questões sociais.

Além disso, citou a integração latino-americana como necessária à
superação da crise, na medida em que possibilitaria o desenvolvimento
autônomo e soberano do continente.
• Marco Antônio de Jesus, Presidente da CUT-MG

O Presidente da CUT-MG destacou que os impactos da crise têm
sido bastante negativos para a classe trabalhadora, principalmente no
setor da metalurgia. As negociações coletivas feitas até outubro de 2008
teriam conseguido obter reposição salarial com aumento real, ao contrá-
rio daquelas com data-base a partir de novembro daquele ano, tendo em
vista os impactos da crise no ano.
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Ele apresentou números relativos às demissões no setor
metalúrgico: em Betim ocorreram 15 mil demissões e em Belo Horizon-
te 10 mil, sem considerar as demissões da companhia Vale e dos ban-
cos públicos, o que totaliza cerca de 100 mil demissões em Minas Ge-
rais. Ressaltou que a questão das demissões no setor seria estrutural,
tendo como causa a substituição do trabalhador pela máquina.

• Antônio da Costa Mirando, Presidente da Nova Central Sindical
de Trabalhadores - NCST

O Presidente da NCST considerou a concentração de renda e O

enriquecimento à custa dos trabalhadores corno os principais proble-
mas a serem resolvidos. Esses problemas seriam visíveis no setor de
siderurgia, que apresentou lucratividade alta nos últimos anos e que,
mesmo assim, apresentou um número elevado de demissões nesse pe-
ríodo de crise. Em relação aos postos de trabalho, salientou que houve
a diminuição de mais de 753 mil postos no Brasil, sendo mais de 100 mil
em Minas Gerais.

Acerca do cenário das políticas federais, ressaltou os entraves
burocráticos como fatores que estariam dificultando o início dos investi-
mentos públicos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC
sendo necessário flexibilizar as exigências burocráticas.

Além disso, destacou a política de centralização que a Cemig está
implantando em Belo Horizonte para reduzir custos, causando a redu-
ção, somente em Pouso Alegre, de 100 postos de trabalho diretos, o
que gerou a diminuição de R$500 mil na circulação de recursos no muni-
cípio.

• Sérgio Augusto, Diretor, representando Rogério Fernandes, Pre-
sidente da Força Sindical de Minas Gerais

O representante da Força Sindical destacou a necessidade de
se exigir contrapartida de manutenção dos empregos das empre-
sas que se utilizam de recursos públicos. Ressaltou também a im-
portância de se criarem condições para disponibilização de terre-
nos públicos municipais destinados à construção de casas popula-
res, no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". O fortaleci-
mento das Comissões Municipais de Emprego também foi aponta-
do como fator relevante na viabilização das discussões sobre a po-
lítica de trabalho, emprego e renda nos Municípios.
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• Leonardo Vítor Siqueira, Secretário para Assuntos Jurídicos, re-
presentando Paulo César Dias Souza, Presidente da União Geral
dos Trabalhadores - UGT

O representante da UGT, Leonardo Vítor, considera indispensável
a participação do Estado no enfrentamento da crise, pois o modelo
neoliberal adotado na última década estaria superado. O Estado, tam-
bém, deveria ser promotor de inclusão social a fim de combater as gran-
des concentrações de renda no País. Nessa vertente, é necessário dis-
cutir a questão do salário do funcionalismo público, pois a maioria dos
trabalhadores recebe menos do que um salário mínimo.

Ressaltou que, no Brasil, a carga tributária é elevada se compa-
rada à contrapartida do Estado na oferta de bens e serviços públicos.

Destacou, ainda, que as questões ambientais não podem ser
responsabilizadas pelos entraves ao desenvolvimento econômico, pois se-
ria importante uma atitude responsável em relação à preservação ambiental.

Finalmente, com o objetivo de ressaltar a importância do
microcrédito, foi relatado o estudo do professor Muhammad Yunus, de
Bangladesh, ganhador do Nobel da Paz em 2006 pelo projeto Grameen
Bank. Ele foi o criador do conceito do primeiro banco popular da índia e
o operacionalizou.

Parlamentares presentes:
• Dep. Sebastião Helvécio / PDT;
• Dep. André Quintão / PT;
• Dep. Antônio Júlio / PMDB;
• Dep. Domingos Sávio / PSDB;
• Dep. Jayro Lessa / DEM;
• Dep. Wander Borges / PSB;
• Dep. Carlin Moura / PCdoB;
• Dep. Rosângela Reis / PV

2.3 - Impacto da crise econômica no setor agropecuário de
Minas Gerais
(19/5/2009)

A reunião teve como objetivo a avaliação dos efeitos da crise eco-
nômica no setor agropecuário do Estado.
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Entidades convidadas:
• Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais - Seapa;
• Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg;
• Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais

- Fetaemg;
• Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado

de Minas Gerais;
• Associação Minas Leite;
• Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais -

Sindaçúcar-MG;
• Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado de Minas

Gerais - Siamig;
• Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito

Federal - Afrig;
• Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais - Fetraf.

Expositores:
• Afonso Damásio Soares, Superintendente Técnico da Federação

da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg
Para a Faemg, a atual Política de Garantia de Preços Mínimos do

Governo Federal não opera com o objetivo de adequar tais preços aos
gastos do produtor, garantindo-lhe renda. Ao contrário, contribui para a
redução dessa renda na medida em que indica ao mercado preços infe-
riores aos custos de produção.

A entidade aponta ainda outros impasses para o setor agrícola, a
saber: o crédito para financiamento, que chega a ser anunciado, mas
não é devidamente disponibilizado; e as restrições ambientais, que têm
representado um alto custo para o produtor agrícola.

Com relação à cafeicultura, comentou-se que a conjuntura desfavorá-
vel é anterior à presente crise econômica, motivo pelo qual os produtores
têm lidado com margens negativas de lucro há vários ciclos produtivos.

No que se refere à bovinocultura de leite, observou-se que a crise
afetou diretamente esse setor, o que pode ser comprovado pela redu-
ção de 17% no valor nominal do leite entre abril de 2008 e 2009, simul-
tânea a um aumento dos custos da ordem de 10%.
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Já no tocante à bovinocultura de corte, o expositor ressaltou que,
a partir de outubro, o boi gordo teve suas cotações depreciadas de
forma contínua, em função da redução do crédito internacional e da
retração da demanda externa. Como agravante, também os frigoríficos
estão em crise, com dezenas de unidades paralisadas no País.

Celso Costa Moreira, Diretor Executivo do Sindicato da Indústria
de Laticínios e Produtos Derivados de Minas Gerais - Silemg

O representante do Silemg ressaltou que, com a crise, os preços
do setor foram reduzidos ao nível dos custos, o que provocou uma redu-
ção da produção de leite. Tal situação de preços, porém, vem se rever-
tendo em função da intensa estiagem ocorrida no sul do País, a qual
gerou aumento dos preços, com tendência ao reequilíbrio da renda dos
produtores.

Ressaltou também a redução da carga tributária incidente sobre a
produção primária da cadeia produtiva, com reflexos nos produtos deri-
vados do leite, operação que, no seu entendimento, operou efetivamen-
te como medida anticíclica do Governo Estadual, reduzindo os impactos
da crise no setor. No entanto, os esforços tributários de Minas têm sido
anulados por medidas protecionistas de outros Estados.

Com relação ao financiamento do setor, especificamente no que se
refere às práticas do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais BDMG - nesse momento de crise, o expositor fez críticas em
relação ao tratamento dispensado aos produtores que se utilizam de
financiamentos desse banco para a implantação ou expansão de plan-
tas industriais. Segundo ele, as empresas que estão investindo em suas
plantas têm tido seus projetos paralisados subitamente pela interrup-
ção de repasses de crédito contratados com o BDMG, em razão dos
balancetes desfavoráveis das empresas contratantes, o que tem
inviabilizado a conclusão dos projetos iniciados.
• Eric Mirando Abreu, Presidente do Movimento SOS Cafeicultura

Para o Sr. Eric Miranda, assim como ocorre em outros setores, a
crise da cafeicultura é anterior à atual; os produtores apresentam forte
endividamento e temem por uma falência coletiva. Diante desses
impasses, nasceu o Movimento SOS Cafeicultura. A preocupação do
Movimento se projeta para os próximos meses, quando a mão de obra
ocupada na colheita do café for dispensada. Assim, considerando que a
cafeicultura emprega, direta e indiretamente. 8 milhões de pessoas no
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País, sendo 4 milhões em Minas, teme-se a desordem social que pode
originar-se do colapso dessa cadeia produtiva.

Finalmente, em um contexto de queda vertiginosa do preço do pe-
tróleo, o expositor questionou a manutenção do preço do diesel e o
aumento dos preços dos fertilizantes, que influem diretamente nos cus-
tos do cafeicultor.

• Luiz Custódio Cotta Martins, Presidente do Sindicato da Indústria
do Açúcar - Sindaçúcar-MG - e do Sindicato da Indústria de Fa-
bricação do Álcool de Minas Gerais - Siamig

O Sr. Luiz Custódio ressaltou que o setor sucroalcooleiro vinha
sofrendo problemas estruturais desde 2007, tendo aprofundado seus
impasses de diversas formas em função da crise internacional, sendo
efeitos da crise:
• as dificuldades de obtenção de linha de financiamento de exportação

na fase pré-embarque. o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio -
ACC;

• as dificuldades na rolagem de dívidas;
• os pedidos de recuperação judicial, moratória branca, em função da

queda da rentabilidade e da ausência de crédito;
• a diminuição do consumo, resultante da redução da atividade econômica mundial;
• a queda dos preços internacionais do petróleo, represando reajustes

necessários ao equilíbrio de receitas e despesas.
Segundo ele, com a crise, vários projetos de investimento no setor

já foram oficialmente cancelados, e muitos outros foram suspensos. A
situação vem sendo agravada particularmente pela política tributária
adotada pelo Estado em relação ao etanol. Diversas vezes discutida na
ALMG, a manutenção de alíquota de ICMS em 25% sobre o produto,
além de inibir o consumo, impõe um regime de baixo faturamento ás
empresas produtoras. A incongruência da política tributária mineira e
flagrante quando observada a proporção do consumo de gasolina e de
álcool em Minas e São Paulo, que mantém ICMS de 12% sobre o produ-
to. Enquanto. em 2008, Minas consumiu 3,05 litros de gasolina para
cada litro de álcool, o Estado vizinho consumiu na proporção de 1:1.

O Sr. Luiz Custódio apontou também as dificuldades do setor na ob-
tenção de crédito interno, que vem sendo insuficiente para cobrir a escas-
sez de crédito externo, provocada pela crise financeira internacional.
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• Rômulo Luiz Campos, Assessor de Assalariados Rurais da Fede-
ração dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Ge-
rais - Fetaemg

O representante da Fetaemg ressaltou que, no setor da silvicultura,
vêm ocorrendo demissões em massa em função da paralisação das side-
rúrgicas que empregam carvão vegetal, o que afeta toda a cadeia produti-
va no Estado. Contudo, o setor conta com a vantagem de poder suspender
a produção de madeira sem arruinar o produto, ao contrário da cafeicultu-
ra, que não pode deixar o fruto no pé além do tempo, ou da pecuária, cujos
animais têm tempo previsto para o abate. Dessa forma, faz-se necessário
estabelecer prioridades para o combate à crise no setor agrícola.

Destacou que, nos setores dependentes da exportação, o mercado
funciona com base em contratos individuais e que, portanto, deve-se es-
tudar a concepção de um marco regulatório para o agronegócio de expor-
tação que incentive estratégias de comercialização setorial para permitir
a celebração de contratos coletivos de longo prazo, como forma de con-
ferir um maior poder de barganha ao setor produtivo.

Destacou também a necessidade de o poder público investir na
formação de recursos humanos com vistas ao fortalecimento do poten-
cial competitivo nacional e com foco nos setores de maior potencial de
agregação de valor.

Parlamentares presentes:
• Dep. Sebastião Helvécio / PDT;
• Dep. André Quintão / PT;
• Dep. Antônio Júlio / PMDB;
• Dep. Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;
• Dep. Domingos Sávio / PSDB;
• Dep. Jayro Lessa / DEM;
• Dep. Vanderlei Jangrossi / PP;
• Dep. Antônio Carlos Arantes / PSC;
• Dep. Carlos Gomes / PT;
• Dep. Chico Uejo / PSB;
• Dep. Paulo Guedes / PT;
• Dep. Weliton Prado / PT.
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2.4 - Impacto da crise econômica no setor minerometalúrqico -
ferrosos - de Minas Gerais (26/5/2009)

A reunião teve como objetivo a avaliação dos efeitos da crise eco-
nómica no setor minerometalúrgico - ferrosos - do Estado.

Entidades convidadas:
• Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais Seapa:
• Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg:
• Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais

- Fetaemg:
• Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado

de Minas Gerais:
• Associação Minas Leite;
• Sindaçúcar-MG;
• Siamig;
-Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito

Federal - Afrig;
Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais -- Fetraf.

Expositores:
• Paulino Cícero de Vasconcelos, Presidente do Sindicato da In-

dústria do Ferro do Estado de Minas Gerais - Sindifer
Segundo o Sr. Paulino Cicero, em toda a história da atividade side-

rúrgica em Minas Gerais, iniciada em 1810, nunca houve um momento de
crise como o atual. O sindicato tem buscado apoio em diversas instâncias
públicas capazes de auxiliar a cadeia do ferro a erguer-se dessa depres-
são económica, mas ainda são muitos os desafios a vencer. Entre os prin-
cipais empecilhos do setor, verificam-se:
• os altos custos do transporte ferroviário, que hoje correspondem a

cerca de US$15/ton transportada, inviabilizando sua utilização:
• as despesas portuárias, hoje com custos estimados em US$13/ton,

as quais, somadas ao custo do transporte, contribuem com os altos
custos do setor:

• a falta de alternativas para a utilização de créditos tributários, que
não revertem no pagamento de serviços como a energia ou a água,
onerando pesadamente os empresários;
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• a rigidez dos contratos de fornecimento de energia elétrica que, mesmo
em tempos de crise como a atual, impõem às empresas com produção
paralisada o pagamento integral pelo insumo não consumido;

• o alto preço do minério, que, indexado às cotações internacionais da
commod/ty, representa uma barreira à economicidade do ferro-gusa.

• Wilson Starling Júnior, representante do Instituto Brasileiro de Mi-
neração - Ibram - e Assessor de Relações Institucionais e Comu-
nitárias do Sindicato da Indústria Extrativa Mineral do Estado de
Minas Gerais - Sindiextra

O Sr. Wilson Starling afirmou que os efeitos da crise se manifes-
tam de formas diversas no setor, em especial entre as empresas, sejam
elas grandes ou pequenas, e que um dos grandes desafios para o de-
senvolvimento da indústria extrativa mineral no Estado diz respeito às
restrições ambientais à atividade. Segundo o Sindiextra/Ibram, Minas
tem uma das legislações ambientais mais restritivas do País, o que pode
causar o redirecionamento de investimentos para outros Estados.

Ainda segundo o representante das mineradoras, a insegurança jurídi-
ca, causada pela grande liberdade conferida pelo Estado a seus órgãos
ambientais para regulamentar a concessão de licenciamento ambiental, es-
taria contribuindo para que Minas Gerais viesse a perder posições no ranking
da produção mineral brasileira, observados os investimentos em novas mi-
nas de empresas instaladas em outros Estados, como Pará, Bahia e Goiás.
• José Osvaldo de Souza, Diretor do Departamento Mineral da Fede-

ração dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Mi-
nas Gerais - Fitiemg

Segundo o Sr. José Osvaldo, foram grandes os efeitos da crise
sobre os trabalhadores do setor extrativo mineral, configurando os mai-
ores movimentos de demissão em massa ocorridos no Estado. Além
disso, o dirigente denunciou que os acordos realizados para manuten-
ção de postos de trabalho foram realizados sob a ameaça de mais de-
missões, portanto, foram prejudiciais aos trabalhadores, implicando, por
vezes, redução salarial.

O diretor alertou ainda para o descompasso entre as demissões em
massa e o grande patrimônio das empresas mineradoras, afirmando que
estas se utilizam oportunamente da crise para proceder a seus ajustes,
desconsiderando cc efeitos de suas demissões nas economias munici-
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pais. Por fim, foi destacada a necessidade do estabelecimento de meca-
nismos que vinculem a concessão de empréstimos e benefícios governa-
mentais à manutenção dos empregos.

Wegton José Alvarenga Silva, Diretor do Sindicato Metabase de
Itabira e Sub-Relator do Seminário Minas de Minas; Sr. Ifraim
Gomes de Moura, Assessor Político do Sindicato Metabase de
Itabira; e Valério Vieira, Presidente do Sindicato Metabase de
Congonhas, Ouro Preto e Região

De forma coerente com os registros feitos pelo representante da
Fitiemg, os representantes do Metabase foram consonantes em seus
apontamentos sobre o setor, em especial quanto à análise sobre as
estratégias e ações da Companhia Vale do Rio Doce S.A.

O Metabase entregou à Comissão um dossiê sobre a Vale SÃ..
destacando:
• a boa situação financeira da empresa, que não justificaria as 1,5 mil

demissões diretas já realizadas, as quais, por sua vez, implicaram a
eliminação de outros 12 mil empregos indiretos;

• o fato de a empresa não assumir compromissos formais de manutençao
de empregos, apesar de contar com recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

• a decisão, anunciada pela empresa, de mudanças estruturais em sua produção,
que se direciona para o avanço da participação do minério de Carajás, no
Pará, em detrimento da participação do extraído em Minas Gerais.

Parlamentares presentes:
• Dep. Sebastião Helvecio / PDT:
• Dep. Jayro Lessa / DEM;
• Dep. André Quintão / PT:
• Dep. Antônio Júlio / PMDB:
• Dep. Neider Moreira / PPS;
• Dep. Rosângela Reis / PV.

2.5 - Impacto da crise econômica nas pequenas e
microempresas de Minas Gerais (2/6/2009)

A reuniao teve como objetivo a avaliação dos efeitos da crise eco
nômica nas pequenas e microempresas do Estado.
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Entidades convidadas:
• Associação das Pequenas e Microempresas de Minas Gerais;
• Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana -

Sindinova;
• Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Marcenaria de Ubá -

Intersind;
• Sindicato das Indústrias de Aparelhos Eletrônicos, Eletroeletrônicos

e Similares do Vale da Eletrônica - Sindvel;
• Associação Brasileira das Indústrias de Tecidos - Abit;
• Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais -

Sinduscon.

Expositores:
• Leonardo Purri Miranda, Presidente da Associação das Micro

e Pequenas Empresas da Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte

O Sr. Leonardo Purri Miranda ressaltou que as MPEs representam
mais de 90% das empresas do País, sendo, também, o segmento que mais
emprega - aproximadamente 60% da mão de obra ativa do País. Segundo
dados da Relação Anual de Informações Sociais - Rais -, cerca de 95%
dos postos de trabalho gerados entre 1995 e 2002 foram oferecidos pelas
MPEs. Dessa forma, essas empresas cumprem o papel de dar capilaridade
à economia, distribuindo bens, serviços e renda à sociedade.

Ademais, foram relatadas deficiências históricas que envolvem as
pequenas e microempresas, destacando-se o alto nível de informalidade,
decorrente do excesso burocrático e do excesso tributário, que elevam
o custo de manutenção de uma empresa formal. Segundo o expositor,
a microempresa reflete os desdobramentos da crise em todos os seus
efeitos. Se pudermos detectar os impactos da crise nas MPEs, tere-
mos condições de transpor a crise com mais facilidade.
• Sr. Arisson Carvalho de Araújo, Gerente do Núcleo de Projetos

da Fiemg, representando o Sr. Roberto de Souza Pinto, Presi-
dente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrô-
nicos e Similares do Vale da Eletrônica - Sindvel

O Sr. Arisson Araújo destacou que as MPEs estão presentes em
grande parte dos arranjos produtivos do Estado. Chamou a atenção
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para os arranjos produtivos de eletroeletrônicos de Santa Rita do
Sapucaí, formados, em sua maioria, por MPEs.

Ao comentar os efeitos da crise econômica nas MPEs, afirmou
serem muito importantes a realização de investimentos no segmento
pelos setores público e privado - especialmente os voltados para
capacitação de mão de obra e capacitação empresarial - e a inovação
tecnológica focada em processos, produtos e serviços. Para o aumen-
to dos mercados e a consolidação dos já existentes, ressaltou a ne-
cessidade de investimentos em propulsão comercial.

Foi relatado, ainda, o problema que o segmento eletroeletrônico
enfrenta com a variação do dólar, urna vez que a maioria dos componen-
tes eletrônicos é importada. Para que essas empresas não fiquem à
mercê dessa variação, chamou a atenção para a importância de se esti-
mular a produção interna desses componentes.

Outro problema enfrentado pelas MPEs reside na legislação
ambiental, que cria inúmeras dificuldades para os pequenos negócios.

Sr. Frederico César Mafra Pereira, representando o Sr. Roberto
Simões, Presidente do Sebrae - MG

O Sr. Frederico Pereira discorreu sobre diversos estudos e análi-
ses conjunturais direcionados aos empresários que o Setor de Inteli-
gência do Sebrae vem elaborando e divulgando para o melhor
enfrentamento da crise mundial e seus desdobramentos no setor das
MPEs. Entre eles, destacou um boletim com informações sobre as ori-
gens da crise e seus primeiros impactos nas MPEs.

Nele constata-se, entre outras coisas, que a queda nas exporta-
ções não causou grande impacto nas MPEs, dada a sua baixa capaci-
dade de exportar. Constatou-se ainda urna grande dificuldade de acesso
ao crédito desse segmento, em razão do alto custo dos recursos e da
exigência de garantias pelas instituições financeiras. Foi ressaltada
também a baixa capacidade de gestão das MPEs.

No entanto, também foram verificadas vantagens decorrentes das
peculiaridades que envolvem as MPEs, entre as quais, a possibilidade
de adaptação mais rápida diante dos efeitos da crise para redirecionar
mercados e produtos, tendo em vista a estrutura flexível que possuem.
Demonstrou-se que o impacto da crise sobre o fatura mento, o nível de
emprego e a perspectiva dos empresários das MPEs se deu de forma
diferenciada nos setores da indústria, do comércio e dos serviços. No
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setor industrial, as MPEs tiveram redução no faturamento, na produção
física e na utilização da capacidade produtiva, o que causou o
redirecionamento da produção para o mercado interno.

Um dado positivo identificado foi o papel das MPEs no saldo de
postos de trabalho gerados no País, respondendo por 82% do saldo posi-
tivo em abril de 2009.

Aguinaldo Diniz Filho, Presidente da Associação Brasileira da
Indústria Têxtil - Abit

Ao iniciar a exposição, o Sr. Aguinaldo Diniz Filho relatou que o
setor têxtil, segundo empregador na indústria de transformação, res-
ponsável por 8,5 milhões de empregos diretos e indiretos, é composto
fundamentalmente por MPEs. Mais especificamente, de aproximada-
mente 30 mil empresas que compõem o setor, 95% são MPEs.

Em Minas Gerais, o setor têxtil é responsável por 200 mil em-
pregos diretos e mais de 90% deles estão em MPEs. Dessa forma,
se a crise atingir de forma contundente as MPEs, pode haver
consequências negativas no nível de emprego.

Os principais problemas enfrentados pelo setor consistem no difí-
cil acesso ao crédito, principalmente no que diz respeito à prestação de
garantias para aquisição de financiamentos.

Parlamentares presentes:
• Dep. Sebastião Helvécio / PDT;
• Dep. Wander Borges / PSB;
• Dep. Antônio Carlos Ara ntes / PSC;
• Dep. Adelmo Carneiro Leão / PT;
• Dep. Carlos Gomes / PT.

Outras autoridades presentes:
• Edelson Sebastião Fernandes Meirelies, Prefeito do Município de

Coronel Pacheco.

2.6 - Impacto da crise econômica na execução das políticas
públicas do Estado (9/6/2009)

A reunião teve como objetivo a avaliação dos efeitos da crise
econômica nas políticas públicas do Estado, com vistas a analisar a
importância da rede de proteção social como estratégia de promoção
do desenvolvimento e do combate à crise.
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Entidades convidadas:
• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:
• Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social.

Expositores:
• Ministro Patrus Ananias, Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome
O Ministro Patrus Ananias iniciou sua apresentação afirmando a im-

portância da rede de proteção social como estratégia de promoção do
desenvolvimento e do combate à crise. De acordo com o ministro, o dis-
curso, antes hegemônico, que afirmava um antagonismo entre a opção
por realizar investimentos públicos destinados ao crescimento econômi-
co, e aqueles destinados às políticas de inclusão social está ultrapassa-
do. Não se trata de crescer para, depois. promover a inclusão social, mas
de incluir para possibilitar o crescimento. Por essa análise, então, as po-
líticas sociais garantiriam a sustenta bilidade do crescimento.

Segundo o ministro, as políticas de proteção social desenvolvidas
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
partem da premissa de que, embora o crescimento econômico seja ne-
cessário, ele não é suficiente para promover a inclusão social, sendo ne-
cessário um investimento intensivo em políticas sociais, entre as quais as
de transferência de renda. Afirma, então, que as políticas sociais de trans-
ferência de renda, além de resgatarem a cidadania das pessoas, impulsi-
onam o mercado interno e, com isso, a economia de massas - um merca-
do interno popular. Nesse sentido, afirma que as políticas sociais partici-
pam estrategicamente das intervenções públicas de combate ã crise.

Feitas essas considerações, o ministro apresentou as políticas sob res-
ponsabilidade do MDS. Desde 2004, quando foi criado, o ministério tem-se
voltado para a integração e a coordenação das ações de segurança alimen-
tar e nutricional, de assistência social, de transferência de renda com
condicional idades e de geração de oportunidades para inclusão produtiva.

Destacou a importância de se inserirem programas de transferên-
cia de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício de
Prestação Continuada (BPC). na rede de proteção social brasileira. Esses
programas, por suas dimensões e alcance, permitem a inserção social e
econômica de um contigente expressivo da população, gerando efeitos
imediatos e significativos sobre suas condições de vida.
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• Mateus Cópio Fabregas, Diretor do Observatório de Trabalho,
Emprego e Renda, representando Agostinho Patrus Filho, Se-
cretário de Estado do Desenvolvimento Social

O representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social iniciou sua exposição argumentando que a crise mundial encon-
trou o País com a economia interna fortalecida, com importantes índi-
ces de recuperação do mercado de trabalho. Em Minas Gerais, no en-
tanto, setores-âncora foram fortemente impactados pela crise, provo-
cando retração no mercado de trabalho.

Assim como o ministro, o representante da Sedese afirmou a im-
portância do rearranjo da economia para o enfrentamento da crise, em
conjunto com a rede de proteção social, para garantir a sustentabilidade
do crescimento econômico. Nesse contexto, as políticas de fomento
ao trabalho e de qualificação profissional ganham importância.

Feitas essas considerações, o expositor apresentou dados sobre
qualificação para o trabalho em Minas Gerais. Para o ano corrente, há
previsão de qualificar 11.282 pessoas no Estado, com um investimento
de mais de R$4 milhões. As ações de fomento ao trabalho, por sua vez,
têm previstos investimentos da ordem de R$1,2 milhão.

As principais ações do Estado destinadas à promoção do empre-
go e da renda estão articuladas no programa Política Pública de Traba-
lho, Emprego e Renda, da área de resultados Redução da Pobreza e
Inclusão Produtiva.

Parlamentares presentes:
• Dep. Sebastião Helvécio / PDT (Coordenador);
• Dep. André Quintão / PT;
• Dep. Carlin Moura / PCdoB;
• Dep. Jayro Lessa / DEM;
• Dep. Carlos Gomes / PT;
• Dep. Adelmo Carneiro Leão / PT;
• Dep. Gilberto Abramo / PMDB;
• Dep. Rosângela Reis / PV;
• Dep. Antônio Carlos Arantes / PSC;
• Dep. Almir Paraca / PT;
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• Dep. Paulo Guedes / PT;
• Dep. Maria Tereza Lara / PT;
• Dep. Padre João / PT;
• Dep. Adalciever Lopes / PMDB.

2.7 - Impacto da crise econômica no desenvolvimento regional
de Minas Gerais (16/6/2009)

A reunião teve como objetivo a avaliação dos efeitos da crise
econômica no desenvolvimento regional do Estado.

Entidades convidadas:
• Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;
• Secretaria de Estado da Fazenda - SEF;
• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede;
• Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG;
• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas

Gerais - Emater-MG.

Expositores:
• Sr. Raphael Guimarães Andrade, Secretário Adjunto de Desen-

volvimento Econômico
O Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico destacou o

equilíbrio fiscal como condição essencial para a atração de investi-
mentos no Estado. Tendo alcançado esse equilíbrio e tirando partido
de sua localização geográfica estratégica, Minas Gerais vem conquis-
tando credibilidade com os investidores e adquirindo vantagens com-
petitivas em relação aos outros Estados da Federação.

No que diz respeito aos efeitos da crise na continuidade do fo-
mento ao desenvolvimento do Estado, o secretário afirmou que, ape-
sar de a crise ter afetado o PIB e a arrecadação, não houve cancela-
mento de projetos, apenas sua prorrogação no âmbito do Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - mdi que possui uma
carteira de R$180 milhões para investimentos. Ademais, ressaltou que
o Estado vem adotando ações para superação da crise, tais como: a
Promoção de investimentos em infraestrutura e logística para viabilizar
a atração de investimentos privados; a promoção de investimentos no
setor energético, em especial na produção de gs; a implantação do
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polo aeronáutico e o desenvolvimento da Zona de Exportação - ZPE -
de Teófilo Otoni; a promoção de investimentos no Jaíba, que pode se
tornar a nova fronteira agrícola do Estado; e a viabilização das Parceri-
as Público Privadas - PPP.

Sr. Ronaldo Lamounier Locateili, Diretor Executivo da Área de De-
senvolvimento Sustentável do Banco de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais - BDMG

O Sr. Ronaldo Larnounier discorreu sobre os impactos da crise na
economia brasileira, que, segundo ele, podem ser observados pelas
quedas no preço das commodit/es, atingindo diretamente as exporta-
ções, da produção industrial, da formação bruta de capital fixo e das
importações.

O expositor enumerou as respostas dos Governo Federal e Esta-
dual à crise. No nível estadual, ressaltou, no âmbito tributário, o adia-
mento nos prazos de recolhimento de impostos e, no âmbito do crédito,
as novas linhas de financiamento oferecidas pelo BDMG ao setor priva-
do. Segundo ele, o BDMG aumentou significativamente seus desem-
bolsos esse ano - crescimento de 89% em relação ao ano de 2008.
Apresentou, também, o portifólio de financiamentos do Banco e de-
monstrou a distribuição dos financiamentos por clientes e setores, de
janeiro de 2003 a abril de 2009. O setor privado, entre os clientes aten-
didos, recebeu a maior parcela dos recursos (R$3,8 bilhões), seguido
pelo setor público (R$332,9 milhões) e pelos produtores rurais (R$1 68,2
milhões). No setor privado, as grandes empresas concentraram R$2,5
bilhões de investimentos, e as pequenas e microempresas, respectiva-
mente, R$496 e R$233 milhões. Em relação aos setores estratégicos: o
de indústria da transformação recebeu R$2,6 bilhões; o de comércio,
serviços e construção, R$935 milhões; o de agricultura, pecuária e silvi-
cultura, R$272 milhões; o de serviços industriais de utilidade pública,
R$439 milhões; e o de indústria extrativa mineral, R$439 milhões. Os
desembolsos do BDMG para as instituições repassadoras de
microcrédito apresentou um crescimento de 416 % no período de 2003
a 2008.

Prof. Mauro Borges Lemos, Presidente do Centro de Desenvolvi-
mento e Planejamento Regional de Minas Gerais - Cedeplar

O Presidente do Cedeplar, Mauro Borges, enfatizou os efeitos da
crise nos Municípios, que, segundo ele, foram mais relevantes em Muni-
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cípios caracterizados pela produção voltada para a exportação. Em Belo
Horizonte, os efeitos foram mais acentuados pelo fato de o município ter
apresentado elevado crescimento nos últimos anos, ser relativamente
industrializado e constituir-se como centro de produção de serviços.

Em relação aos outros Municípios mineiros, o Prof. Mauro Borges
destacou que os carentes foram os mais atingidos, tendo em vista o bai-
xo nível de arrecadação própria e a significativa dependência de repasses
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Dessa forma, o impacto
da crise poderia agravara desigualdade regional no Estado, que já éacen-
tuada. Apesar da existência de programas federais, esses Municípios têm
dificuldade para se apropriarem dos recursos disponibilizados, a exemplo
do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -, pois a transferên-
cia depende da apresentação de projetos viáveis, o que os Municípios
não têm condições de elaborar, em razão da baixa capacidade de planeja-
mento e gestão. Nesse contexto, o professor questionou:
• a capacidade do Governo Estadual de garantir os investimentos públicos;
• as ações do Governo do Estado junto aos organismos financeiros nacionais

e internacionais, com vistas à obtenção de recursos para investimentos;
• a maneira como o Estado está equacionando a questão da dificuldade

dos Municípios mineiros em se apropriarem dos recursos do PAC para
a lava ncar o crescimento econômico.

• Sr. Bruno Passeli, Assessor do Subsecretário de Planejamento e
Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplog

O Sr. Bruno Passeli afirmou que a crise precipitou a falência do
modelo de desenvolvimento econômico adotado até então e impactou
fortemente a economia brasileira e mineira, em razão de sermos um
Estado exportador.

Ressaltou que o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, instrumento de planejamento do Estado, possui uma área de
resultado específica para o desenvolvimento das regiões mais díspares
(Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce), não sendo o pIa-
nejamento para as demais áreas focado em regiões determinadas. O
objetivo do Estado, ao se distinguir essa região, é atingir metas de de-
senvolvimento que as aproximem das demais regiões, como o aumento
de sua participação no PIB, a melhoria do Indice de Desenvolvimento
Humano - IDH -- e o aumento dos investimentos privados. Destacou,
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também, que uma das alternativas do governo para alavancar o desen-
volvimento regional é o investimento em infraestrutura nas regiões me-
nos desenvolvidas, com vistas à atração de investimentos privados.

Parlamentares presentes:
• Dep. Sebastião Helvécio / PDT;
• Dep. André Quintão / PT;
• Dep. Antônio Júlio / PMDB;
• Dep. Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;
• Dep. Domingos Sávio / PSDB;
• Dep. Jayro Lessa / DEM;
• Dep. Wander Borges / PSB.

2.8 - Impacto da crise econômica no setor siderúrgico do Vale
do Aço (16/7/2009)

A reunião teve como objetivo a avaliação do impacto da crise eco-
nômico-financeira internacional no mercado de trabalho do setor
metalúrgico na região do Vale do Aço.

Entidades convidadas:
• Agência de Desenvolvimento de Ipatinga - ADI;
• Câmara Municipal de Ipatinga;
• Celulose Nipo-Brasileira S/A - Cenibra;
• Prefeitura Municipal de Ipatinga;
• Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Ipatinga - Sindipa;
• Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de

Material Elétrico de Ipatinga - Sindimiva;
• Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - Usiminas.

Expositores:

• Sr. Jéferson Bachour Coelho, Presidente do Sindicato
Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Ma-
terial Elétrico de Ipatinga - Sindimiva

O presidente do Sindimiva disse que a crise econômico-financeira
internacional impactou mais gravemente os setores de siderurgia e mine-
ração. Como o Vale do Aço tem sua economia baseada nesses setores, a
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região foi muito afetada, principalmente porque muitas empresas investi-
ram pesadamente na compra de maquinário, visando a atender a expec-
tativa de demanda decorrente dos planos de expansão da Usiminas, am-
pliação que não ocorreu devido à crise.

Por outro lado, devido à estimativa da Petrobrás de um alto in-
vestimento na exploração de petróleo no pré-sal, 12 empresas do Vale
do Aço, objetivando a diversificação, participam de concorrência para
o fornecimento de produtos relacionados a essa exploração.

O expositor fez algumas sugestões, que estão listadas e comenta-
das abaixo:

1 - Implantação. pelo Governo, de um programa de incentivo ao
desenvolvimento de empresas fornecedoras de produtos para petrolei-
ros, plataformas e centrais hidrelétricas de menor porte. Esta Comis-
são propõe que seja incluído um novo programa no PPAG, com ações
voltadas para o desenvolvimento e a capacitação de fornecedores des-
sa cadeia produtiva, nos mesmos moldes do Programa 003, chamado
de Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,
Eletroeletrônicos e Softwares.

2 - Fornecimento, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais - BDMG , de uma linha de crédito para capital de giro. Esta Co-
missão informa que o BDMG já possui linhas de crédito disponíveis
para atender a essa solicitação, como o BDMG Pequenos Negócios e o
BDMG Giro Fácil.

3 - Isenção do ICMS para a indústria naval, a fim de que as empre-
sas do Estado possam concorrer com as do Rio de Janeiro, onde esse
imposto não é cobrado. Este Orgão Colegiado destaca que, conforme o
art. 14 da LRF. Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, a isenção
fiscal é uma forma de renúncia de receita, devendo ser acompanhada de
estimativa de impacto orçamentário-financeiro, atender à LDO e, caso
afete as metas fiscais, ser acompanhada de medidas de compensação.

4 - Implementação de um centro de pesquisa e inovação
tecnológica da cadeia de petróleo e gás. Esta Comissão ressalta que
a ação 4083 do PPAG. direcionada à Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, é voltada para o fomento à
pesquisa e para o desenvolvimento de produtos e processos inovado-
res, com meta financeira de R$22,6 milhões para o ano de 2009 e de
R$ 33,9 milhões para 2010. Essa ação pode acolher a sugestão apre-
sentada pelo expositor.
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• Sr. Décio Abreu, Gerente de novos negócios da Gasmig
Segundo o Gerente de novos negócios da Gasmig, o Projeto

Gasoduto Vaie do Aço, que conta com investimento de R$640 milhões
em 2009 e 2010 e terá como resultado a canalização de 285km de
gasoduto, garantirá a distribuição de gás para os setores comercial e
residencial do Vale do Aço. Além de 2 mil empregos gerados durante a
obra, a Gasmig estaria ajudando o Estado de Minas Gerais a combater
a crise por não realizar cortes em seu plano de negócios.
• Sr. Paulo Cezar Santos, representando o Sr. Luiz Carlos de

Miranda, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Ipatinga - Sindipa

O Sr. Paulo Cezar Santos afirmou que a crise internacional, além
de econômico-financeira, foi também "de oportunidades", o que se com-
prova pelo fato de a Usiminas, que teve um lucro de R$3,3 bilhões em
2008, ter demitido 1.100  empregados, alegando dificuldades decorren-
tes da crise.

O expositor acredita que a crise internacional esteja mais branda e
que a produção, até o início de 2010, volte aos patamares anteriores a
esse período de adversidades.

Por fim, destacou-se que, por ser o Estado de Minas Gerais um
dos acionistas da Usiminas e nada ter feito contra as demissões nessa
empresa, pode-se perceber que há omissão tanto das empresas priva-
das quanto do Estado no combate à crise.
• Sr. João Vítor Silveira Rezende, representando a Sra. Renata

Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão
O Sr. João Vítor informou que a arrecadação do Estado de Minas

Gerais, principalmente por meio do ICMS, foi de R$22 bilhões em 2008, e
cairá, segundo as expectativas, para apenas R$17 a R$18 bilhões em 2009,
o que impactará as despesas a serem realizadas neste ano. Mas, segundo
a Seplag, não haverá corte em investimento, apenas em custeio.
• Sr. Elísio Cacildo Vieira, Presidente da ADI

O Sr. Elísio Vieira destacou a importância de se discutir a crise a
fim de que se encontrem oportunidades para superá-la, principalmente
em relação ao setor siderúrgico, que foi um dos mais prejudicados. Com
esse objetivo, sugeriu que as empresas do Vale do Aço, para não fica-
rem dependendo apenas da siderurgia, diversifiquem os setores de atu-
ação, passando a atender o segmento petrolífero, por exemplo.
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• Sr. Cristiano Augusto Lopes, representando o Sr. Fernando
Henrique da Fonseca, Presidente da Cenibra

O Sr. Cristiano Lopes destacou a maneira serena com que a Cenibra
enfrentou a crise, sem precisar cortar muitos empregos, pois, desde
antes da atual crise, a empresa otimizou os custos do seu principal
produto - a celulose para produzir papel -, de forma a se adequar ao
mercado competitivo em que atua (94% de sua produção é exportada).

O expositor ressaltou que a Cenibra tem a expectativa de que o
Brasil, ainda este ano, supere a crise e retome os altos patamares de
produção industrial.
• Sr. Nardyello Rocha, Vereador de Ipatinga

O Sr. Nardyello Rocha destacou que, mesmo com a adesão de 800
empregados ao Programa de Demissão Voluntária e com uma liminar da
justiça proibindo demissões, a Usiminas demitiu 400 funcionários. A
ação foi possível devido a um acordo entre o sindicato e a empresa, o
que gerou repúdio por parte da comunidade local.

Parlamentares presentes:
• Dep. Sebastião Helvécio / PDT
• Dep. Rosângela Reis / PV.
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3— ANÁLISE TÉCNICA / DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
A crise financeira que abalou os mercados há pouco mais de um

ano alastrou-se pelas economias do mundo, provocando uma crise
de crédito sem precedentes na história do capitalismo. A queda ge-
neralizada nos preços e na demanda dos bens comercializáveis nos
mercados internacionais teve consequências perversas para as eco-
nomias da maioria dos países, especialmente dos exportadores de
commod/ties. O impacto da crise sobre a economia brasileira se deu
pela contração do crédito e pela queda das exportações e da produ-
ção industrial. Os reflexos negativos sobre o nível de atividade eco-
nômica e sobre o mercado de trabalho podem ser observados a par-
tir de outubro de 2008.

Em Minas Gerais, o cenário não é diferente. Os resultados da pro-
dução industrial mineira nesse período refletem a queda na demanda
internacional por produtos exportáveis. Por consequência, a redução na
arrecadação de impostos produziu efeitos nas finanças do Estado e dos
Municípios. Os índices de emprego e desemprego também refletem os
efeitos da crise e apontam para uma possível deterioração do mercado
de trabalho este ano.

Este relatório propõe uma análise dos impactos da crise na eco-
nomia mineira em dois eixos principais: setor real e finanças públicas.
Em cada um deles é feita uma análise dos impactos da crise, de forma
a subsidiar a análise das sugestões apresentadas ao longo das audi-
ências públicas realizadas pela Comissão Extraordinária para o
Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional.

O que se pôde observar é que, em razão do perfil do setor industrial
mineiro, que concentra 68% do PIB do setor na indústria extrativa mineral
e na de transformação, a redução da demanda e dos preços internacio-
nais das commocl/ties minerometalúrgicas teve impacto importante na
produção industrial do Estado. Por ser fortemente dependente das ex-
portações, o PIB industrial mineiro caiu 18,3% no primeiro trimestre des-
te ano, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Já com relação ao PIB do agronegócio, em que pesem os bons
resultados obtidos pelo setor em 2008, a expectativa é de que em
2009 a produção volte aos patamares de crescimento registrados
em 2004 e 2005, em razão da queda da demanda internacional por
esses produtos. Cabe ressaltar que os setores da agricultura e da
indústria detinham 32,7% dos empregos na economia mineira no mês
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de maio de 2009, segundo dados do Caged, o que demostra a gran-
de relevância desses setores no mercado de trabalho no Estado.

Com relação às admissões e demissões de trabalhadores no Es-
tado, os dados do Caged relativos ao período de fevereiro a junho
deste ano mostram que, apesar dos resultados positivos de mato e
junho, em que foram criados 83.114 novos postos de trabalho, o saldo
liquido de contratações, tornando-se como base o início da crise, em
setembro de 2008, ainda é negativo em 58.935 postos de trabalho.

No eixo finanças públicas procurou-se analisar o impacto da crise
econômica sobre as finanças do Estado e dos Municípios. Observou-se
que em um cenário de queda de arrecadação do ICMS a margem de
atuação do Estado, no redimensionamento de despesas, com vistas ao
equilíbrio orçamentário, é pequena. Por outro lado, uma ação mais forte
de intervenção do Estado no domínio econômico, com vistas a compen-
sar a queda do investimento privado, por meio do aumento do investi-
mento público, é pouco plausível, dadas as restrições orçamentárias.

Nesse contexto, destaca-se a proposta de renegociação da dívida
pública de Minas Gerais com a União, feita com o objetivo de reduzir o
valor destinado ao pagamento do serviço da dívida e, assim, reduzir
os efeitos da crise econômica sobre as finanças estaduais, dando mai-
or flexibilidade ao Estado para ampliar sua capacidade de investimento,
em resposta à queda no nível de investimentos privados.

Nesse mesmo sentido, outra relevante proposta apresentada foi a
sugestão de alteração da Resolução do Conselho Monetário Nacional
CMN n 2.827. de 30 demarco de 2001, corno objetivo de possibili-
tar a utilização de cerca de R$400 milhões, oriundos da extinção de
fundos estaduais, os quais se encontram disponíveis no Banco de De-
senvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG - e poderiam ser
utilizados para ampliar os investimentos em infraestrutura nos Municí-
pios mineiros, bastando para isso o seu descontingenciamento. Cabe
ressaltar que a medida pleiteada é análoga à adotada no âmbito de
outras unidades da Federação, cujos recursos foram incorporados ao
capital de suas agências de fomento e posteriormente
descontingenciados, por meio do art. 9°, § 1°, inciso VI, da referida
resolução do CMN, para serem utilizados em projetos no âmbito de
seus Municípios, respeitada a trarnitação normal de avaliação e autori-
zação prévia das operações pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda.
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Em relação às finanças municipais, a crise financeira vem-se refle-
tindo principalmente nas receitas relativas às transferências do Fundo
de Participação dos Municípios - FPM - e da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem. A redução da arrecada-
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -, decorrente da
queda no nível de atividade econômica e das desonerações tributárias
realizadas pelo Governo Federal sobre a venda de diversos produtos,
entre eles automóveis, eletrodomésticos e material de construção, e a
queda na produção e na exportação de comrnod/t/es mi nerometalúrgicas
reduziram a receita de transferências do FPM e da Cfem para os Muni-
cípios, impactando mais fortemente os mais pobres e os de pequeno
porte. Dado o alto nível de dependência desses Municípios em relação
às receitas originadas de transferências, é grande, portanto, o impacto
negativo em suas finanças, o que tem afetado certamente a capacidade
desses Municípios, seja de investimento, seja de prestação dos servi-
ços públicos. Com o intuito de minimizar estes problemas, o Governo
Federal editou a Medida Provisória n° 462, que garante a transferência
de recursos do FPM aos Municípios em 2009, no mínimo, no mesmo
patamar de 2008.

3.1 - Finanças Públicas

3. 1.1 - Minas Gerais
O Orçamento Fiscal do Estado para o ano de 2009 estima receitas

no valor de R$40,8 bilhões, sendo R$34,6 bilhões (85% do total) recei-
tas correntes` e R$6,2 bilhões (15% do total) receitas de capital 3 . Tais
receitas foram estimadas projetando-se uma expansão do PIB de 5%
para este ano, que foi a previsão de crescimento utilizada na elaboração
da Lei n° 17.710, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2009, produzida em julho de
2008. Entretanto, em consequência da crise financeira atual, cujos efei-
tos foram percebidos, principalmente, a partir do segundo semestre de
2008, as projeções do PIB para 2009 passaram a indicar crescimento
próximo de "zero", o que, certamente, implicará a revisão do orçamento
fiscal, tendo em vista, sobretudo, o impacto da redução no nível de ati-
vidade econômica sobre a arrecadação de ICMS, principal fonte de re-
ceita do Estado. Isso é demonstrado no quadro abaixo, que apresenta
as taxas de crescimento do PIB no Brasil e em Minas Gerais.
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Comparando-se o período de janeiro a março de 2009 com igual
período de 2008, registra-se em Minas Gerais uma retração do PIB de
5,5%, enquanto no Brasil a queda foi de 1,8%, o que confirma a maior
intensidade dos efeitos da crise no Estado de Minas Gerais.

MINAS GERAIS E BRASIL
TAXAS DE ~CIMENTO DO P18 SEGUNDO SETORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA
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O ICMS é a principal fonte de receita do Estado e é responsável
por 63,2% da receita tributária e 60,4% da receita orçamentária total.
Os dados divulgados pela Secretaria de Fazenda relativos â arrecada-
ção do ICMS até o mês de junho de 2009 mostram a queda na arreca-
dação desse tributo. Nesses meses, em comparação com igual perío-
do de 2008, a arrecadação foi 4,9% menor. O mesmo acontece na
comparação com a arrecadação orçada para 2009, conforme se verifi-
ca no quadro seguinte. Até junho de 2009, a arrecadação foi 11,5 %
menor que a estimada para o período, o que equivale a R$1.33 bilhão.
A queda na receita de ICMS, por sua vez, tem impactos diretos sobre
as finanças estaduais, dada a relevância do imposto no total da recei-
ta do Estado.

Nesse contexto, diante de um cenário de queda na arrecadação do
ICMS, dado o impacto da crise financeira sobre o nível de atividade
econômica, duas questões importantes se apresentam:
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vã	1.813	1.946	1.722	-224

	

Jun	1.874	1.977	1.780	-197
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Ago	1.959	2.000

	

Set	2.032	2.017

	

Ot	2.023	2.026
Nbj 1.970	2.065

1105	2.070
........... . . —4. . .......... .
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Nota: (1)

(5.1)	 (13,6)
(10,8)	(13.7)
(1,3)	(10,3)
(5,0)	(11,5)
(5,0)	(10,0)

(49)	j (115

1 - Diante da provável necessidade de redução das despesas pú-
blicas, visando à manutenção do equilíbrio das contas estaduais, onde
poderiam ser efetuados os cortes?

2 - Qual a capacidade de resposta do Estado à redução dos inves-
timentos privados, dado o cenário mais provável de queda no nível de
atividade econômica?

Numa tentativa de responder a essas questões, passamos à
análise do orçamento do Estado, para o exercício de 2009, com o
objetivo de explicitar, com base nas informações sobre a natureza
dos recursos que f inanciam o gasto público, as reais condições de
que o Estado dispõe para interferir no domínio econômico, com vis-
tas a sustentar o nível de atividade, bem como a margem de que
dispõe para redução de despesas, com vistas ao equilíbrio fiscal.
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O quadro e o gráfico abaixo mostram os recursos orçamentários
distribuídos por grupos de despesa no orçamento fiscal para o exercício
de 2009,

Fonte: Siafi-MG

Minas Gerais - Orçamento 2009
0.7%

1,7%
3. 1%

j36 iII!í"i
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CORREN rES
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INVERSOESFINANCEIFIAS

C16 AMORTI7ACAO DA DIVIDA

9 RESERVA DE
CONrINGENCIA

As despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais"
"juros e encargos da dívida" e "amortização da dívida" são considera-
das 'incomprimíveis" 1 , dadas as vinculações legais ou contratuais e,
portanto, a princípio, não podem ser reduzidas. Dessa forma, uma even-
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tual redução de gastos, com vistas a equilibrar receita e despesa, teria
que se ater aos grupos de despesas "outras despesas correntes", "in-
vestimentos" e inversões financeiras"'. Nesses grupos de despesa,
por sua vez, apenas as despesas financiadas com recursos oriundos da
fonte 10, recursos ordinários, poderiam ser objeto de contingenciamento,
para efeito de redução de gastos, ou de anulação, para efeito de
remanejamento, já que os recursos oriundos das demais fontes são re-
cursos vinculados, legal ou contratualmente, a determinado tipo de des-
pesa. Assim, excluídas as despesas financiadas com recursos vincula-
dos e, portanto, não contingenciáveis, sobram R$ 5.065.561 .79900, de
recursos contingenciáveis 6 ou seja, recursos que, em tese, o Estado
poderia cortar ou remanejar, representando 12,4% do total das despe-
sas fixadas no orçamento fiscal.

Ainda assim, há que considerar que boa parte desses recursos ordi-
nários está alocada em despesas que, por sua natureza, possuem um
caráter de obrigatoriedade de execução, tais como recursos para
contrapartida, contribuição para o Fundo Financeiro de Previdência -
Funfip -' auxílios doença e funeral, alimentação e transporte. Na classi-
ficação orçamentária, esse detalhamento da destinação dos recursos é
identificado pelo "Indicador de Procedência e Uso - IPU". Portanto, a
rigor, somente as despesas alocadas com o IPU 1, recursos recebidos
para livre utilização, seriam passíveis de contingenciamento ou
remanejamento. Essas despesas totalizam R$ 4.117.862.605,00, apro-
ximadamente 10% do total das despesas orçamentárias.

Faz-se necessário, no entanto, atentar para o fato de que as des-
pesas do grupo "outras despesas correntes" destinam-se à manuten-
ção da máquina estatal, cuja atividade não pode ser paralisada, e que
boa parte das despesas do grupo "investimentos" também já está con-
tratada e, portanto, deve ser continuada. Assim, poderíamos estabele-
cer, com base nos dados apontados acima, que uma estimativa otimista
de margem para contingenciamento e/ou remanejamento nas despe-
sas "comprimíveis", mantidas as condições de atuação mínima do Esta-
do, tanto na prestação de serviços públicos quanto na manutenção dos
investimentos essenciais já contratados, seria da ordem de, no máximo,
30% do total dessas despesas, o que corresponde a R$1.235.358.781,00,
aproximadamente 3% do total das despesas orçamentárias.

Os quadros a seguir mostram a distribuição dos recursos nos gru-
pos de despesa de investimentos e de outras despesas correntes, pas-
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síveis de contingenciamento e/ou remanejamento. Observa-se que urna
eventual redução de investimentos, com vistas ao equilíbrio fiscal, pe-
nalizaria especialmente as funções Saúde, Transporte, Segurança Pú-
blica e Ciência e Tecnologia, que, juntas. absorvem 87,6% do total des-
ses recursos.

A mesma análise feita para os recursos alocados no grupo 'outras
despesas correntes" mostra que, em caso de contingenciamento, as
funções mais afetadas seriam 'Saúde", "Segurança Pública", "Admi-
nistração" e "Encargos Especiais" que, juntas. absorvem 77.5% des-
ses recursos.

 -



Minas Gerais - Orçamento 2009- Investimentos
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Portanto, pode-se concluir, com base nas considerações acima, que
a margem de atuação do Estado no redimensionamento de despesas,
com vistas ao equilíbrio orçamentário, é muito pequena.

Por outro lado, uma ação mais forte de intervenção do Estado no
domínio econômico, com o objetivo de compensar a queda do investi-
mento privado por meio do aumento do investimento público, é pouco
plausível, dadas as restrições orçamentárias de um cenário de queda de
arrecadação. Até o mês de maio de 2009, a perda de receita somente
do ICMS foi de, aproximadamente, R$1,13 bilhão, o que inevitavelmen-
te se refletirá em contingenciamento de gastos públicos.

Apesar de tais restrições, o Governo do Estado de Minas Gerais
tem adotado, para mitigar os efeitos da crise, as medidas descritas nos
quadros a seguir, apresentadas por Thiago Coelho Toscano, Subsecretá-
rio de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão - Seplag -, na reunião de monitoramento do PPAG 2008-
2011, realizada nesta Casa em 24 de junho de 2009.
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Durante as discussões realizadas na audiência pública que avaliou
os impactos da crise sobre as finanças públicas do Estado e de seus
Municípios foram apresentadas sugestões, das quais destacamos as
que se seguem.

3.1.2 - Renegociação da dívida pública do Estado com a União
A proposta de renegociação da dívida pública de Minas Gerais

com a União tem o objetivo de reduzir o valor destinado ao pagamento
do serviço da dívida, de forma a dar maior flexibilidade ao Estado para
ampliar sua capacidade de investimento, em resposta à queda no nível
de investimentos privados neste momento de crise. Tal proposta é cons-
tituída de seis itens passíveis de discussão:

Redução da taxa de juros de 7,5% para 4% ao ano;
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• Redução do limite de comprometimento da Receita Líquida Real com
o pagamento da dívida, de 13% para 10%;

• Alongamento do prazo de pagamento da dívida;
• Questionamento sobre a legalidade da capitalização dos juros no

cálculo das prestações mensais, observado o limite de dispêndio mensal
de 1/12 de 13% da receita líquida real;

• Aplicação de parte dos recursos destinados ao pagamento da dívida
em obras de infraestrutura no Estado;

• Mudança do índice utilizado para correção da dívida, de IGP-Dl para
IPCA.

a) Histórico
A operação de refinanciamento da dívida de Minas Gerais com a

União foi realizada em 18/2/98, por meio do Contrato n° 04/98 da
Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da Lei Federal n° 9.496, de
1997, e da Resolução n° 99, de 1996, do Senado Federal.

O valor da dívida do Estado naquele momento era de
R$11.353.243.881,84, dos quais foram negociados com a União
R$10.235.751.916,63 nas seguintes condições:
• Correção do saldo devedor pelo IGP-Dl;
• Juros nominais de 7,5% ao ano;
• Pagamento de R$972.887.035,00 até novembro de 1998 e o restante

em 360 parcelas (30 anos).
Em maio de 1998, o Senado Federal autorizou o Estado de Minas

Gerais, por meio da Resolução n° 45, a contratar operação de crédito no
valor de R$4.344.366.000,00, no âmbito do Programa de Apoio,
Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, para promover o saneamen-
to e a privatização dos bancos estaduais.

Com essa renegociação, o estoque da dívida estadual teve um
acréscimo de 20,3% em 10 meses, passando de R$15.502,00 milhões,
em 18/2/98, para R$18.651,00 milhões, em 31/12/98, tendo em vista
a incorporação do montante relativo ao saneamento dos bancos esta-
duais ao estoque da dívida renegociada com a União.

As condições de pagamento passaram a ser as seguintes:
• Dívida mobiliária e por contratos - prazo de 30 anos, correção pelo

IGPD-I e taxa de juros de 7,5% ao ano;
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• Dívida referente ao saneamento do sistema financeiro estadual -- prazo
de 30 anos, correção pelo IGP-Dl e taxa de juros de 6% ao ano;

• Pagamento mensal do serviço da dívida calculado com base na Tabela
Price, observado o limite de dispêndio mensal de 1/12 de 13% da
receita líquida real, a partir do ano 2000, sendo o valor da parcela que
excede o limite incorporado ao estoque da dívida.

Dados da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais so-
bre a evolução do estoque da divida pública no período de 1998 a
2008 indicam trajetória declinante na relação entre serviço da dívida e
ICMS liquido, de 28,54% em 1998 para 18,24% em 2008. Significa
dizer que a receita de ICMS nesse período cresceu mais do que o
serviço da dívida a pagar, o que pode ser explicado pelo crescimento
da economia observado, especialmente a partir de 2003.

b) Avaliação da proposta
• Redução da taxa de juros de 7,5% para 4% ao ano

A redução da taxa de juros requer que se esclareçam algumas ques-
tões relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

A LRF, em seu art. 35, veda a realização de operação de crédito
entre um ente da Federação e outro, ainda que sob a forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

No caso em questão, a simples redução da taxa de juros contratual
não configuraria novação objetiva nem refinanciamento. Para uma me-
lhor compreensão do tema, faz-se necessário o esclarecimento dos con-
ceitos de novação e de refinanciamento.

Refinanciamento é o método pelo qual o credor concede um novo
financiamento ao devedor, sob novas condições, implicando a prorroga-
ção da data de vencimento ou o aumento do montante da dívida exis-
tente, ou ambos. O refinanciamento normalmente amplia o prazo de
pagamento e permite o desembolso de prestações menores por parte
do devedor.

Com relação à novação, para que seja reccrhecido esse instituto,
exigem-se três requisitos: a existência de uma obrigação anterior válida,
a criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior e o animus
novancli (a vontade de novar). Na ausência de qualquer destes, não se
opera a novação. O inciso 1 do art. 999 do Código Civil estabelece que
ocorre novação objetiva ou real "quando o devedor contrai com o credor
nova dívida, para extinguir e substituir a antiga". A simples alteração cia
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taxa de juros, portanto, não representa modificação da obrigação, pois
esta continuará sendo a mesma, qual seja a de pagar ao credor o capital
originariamente emprestado acrescido dos encargos financeiros.

Dessa forma, a redução da taxa de juros de financiamento da dívi-
da estadual, contratada em operação de crédito com a União, não afronta
o disposto no art. 35 da LRF, pois não configura refinanciamento nem
novação da dívida.

Contudo, pode-se argumentar que, do ponto de vista da União, a
redução dos juros implicaria renúncia de receita e que, portanto, há que
apontar suas fontes de compensação, tendo em vista o disposto na art.
14 da LRF. No entanto, em face da excepcional idade do momento im-
posta pela crise atual, não é razoável supor que os pactos ou acordos
de qualquer natureza devam ou possam se manter infensos às condi-
ções da realidade fática, em especial aquelas de ordem econômica. Po-
sição nesse sentido traduziria mero e descabido apego à letra da norma
ou do ajuste, em detrimento da própria estabilidade das relações jurídi-
cas ou da segurança jurídica.

Como se sabe, o princípio rebus s/c stant/bus, conhecido como
Teoria da Imprevisão, constitui uma exceção ao princípio da força obri-
gatória dos contratos. Tal princípio jurídico, ditado pelo Direito natural,
permite que o pacto possa ser alterado, a despeito da obrigatoriedade
das cláusulas originais, sempre que as condições e circunstâncias pre-
sentes no momento da celebração do ajuste sofram, no curso da execu-
ção contratual, modificação capaz de prejudicar uma das partes. Ora,
se a exceção é admitida, com foros de proteção jurídica, no âmbito das
relações privadas, com mais razão deverá ter lugar no espaço das rela-
ções obrigacionais de que tome parte o Estado.

Cabe ressaltar que ao poder público, cujas ações não visam ao lu-
cro, cabe perseguir a equidade, mesmo nas relações contratuais em que
figure como parte. Nesse sentido, o art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de
1993, que contém o Estatuto das Licitações e Contratos .Administrati-
vos, assegura o princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contra-
tos celebrados pela administração pública, ao estabelecer que o contrato
deve sofrer revisão quando, por atos impositivos do poder público, ou por
razões imprevisíveis de força maior e caso fortuito, dê-se a alteração da
equação originalmente estabelecida entre a remuneração do contratado
e os encargos que lhe são exigidos, devendo essa correlação ser mantida
ao longo de todo o contrato.
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Dessa forma, manter o contrato imutável, a despeito de altera-
ções da realidade, como sejam os dados e elementos da economia, é,
em verdade, desconsiderar o dever de manter a equação econômico-
financeira do pacto. No caso em questão, trata-se de situação excepci-
onal, provocada por uma crise económica sem precedentes ria história
do capitalismo, que, por sua vez, impõe à União e aos Estados a
implementação de medidas que levem em conta a excepcional idade do
momento. Não se trata de redefinir condições pondo em risco o equilí-
brio fiscal de uma das partes, mas, sim, de redefinir o custo de financi-
amento da obrigação, de forma a restabelecer o equilíbrio financeiro do
contrato. No caso em questão, tal redefinição implica a distribuição
equanirne do ônus da crise entre o Estado e a União, com vistas ao
equilíbrio federativo.
• Redução do limite de comprometimento da Receita Líquida Real com

o pagamento da dívida, de 13% para 10%
Essa medida requer a alteração da Lei Federal n° 9.496, de 1997,

que estabeleceu critérios para a consolidação, a assunção e o
refinanciamento, pela União, da dívida pública dos Estados e do Distri-
to Federal. A lei em questão, em seu art. 6°-A, §4°, estabelece que o
limite de comprometimento da receita, para fins de pagamento das par-
celas mensais da dívida, não poderá ser reduzido.

No entanto, no entendimento desta Comissão, a redução do limite
não seria solução viável, tendo em vista o comprometimento do Estado
com uma trajetória declinante da relação da dívida/PIB, com vistas à
redução do endividamento e à liquidação da dívida, no longo prazo. O
problema, a nosso ver, não é o limite de comprometimento da receita
com o pagamento da dívida, e sim o custo de seu financiamento. Mes-
mo porque o limite de 13% estabelecido em contrato diz respeito ao
máximo de receita da qual o Estado poderá dispor para o pagamento da
dívida, podendo o valor da parcela mensal, no caso de redução do custo
do financiamento, ser inferior ao limite estabelecido.

Sendo assim, a simples redução do limite de comprometimento da
Receita Liquida Real com o pagamento da dívida, de 13% para 10%,
resolve um problema de curto prazo, na medida em que reduz o valor
das parcelas mensais, mas cria um problema para o futuro, qual seja o
aumento crescente do estoque da dívida.
• Alongamento do prazo de pagamento da dívida

O alongamento do prazo de pagamento, conforme exposto no item
1, implica refinanciamento da dívida, o que demandaria a alteração do
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art. 35 da LRF, pois este veda a realização de operação de crédito entre
um ente da Federação e outro, ainda que sob a forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

Dessa forma, entendemos que a proposta é possível, porém de difí-
cil implementação, dadas as implicações políticas decorrentes de uma
alteração na LRF.

Questionamento sobre a legalidade da capitalização dos juros no
cálculo das prestações mensais, observado o limite de dispêndio mensal
de 1/12 de 13% da receita líquida real

O pagamento mensal do serviço da dívida é calculado com base na
Tabela Price (ou Sistema Francês de Amortização), amplamente utiliza-
da no Brasil e no mundo, que se utiliza do método de capitalização por
juro composto e cuja principal característica é o pagamento do serviço
da dívida em prestações iguais.

No Brasil, o uso da Tabela Pr/ce foi objeto de questionamento pe-
rante a justiça, com base em argumento sustentado pelo Decreto n°
22.626, de 1993, chamado Lei da Usura, que proíbe a utilização de juros
compostos, permitindo apenas a acumulação de juros vencidos aos sal-
dos líquidos em conta corrente de ano a ano.

Porém, a Lei Federal n° 4.595, de 1964, delegou ao Conselho Mo-
netário Nacional - CMN - a competência de definir as normas para
disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações
creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e presta-
ções de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras.

Em relação a essa matéria, o Supremo Tribunal Federal se mani-
festou por meio das Súmulas n° 121, que veda a capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada, e n° 596, que estabelece que
as disposições do Decreto n° 22.626 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por institui-
ções públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.

Em relação às operações de crédito entre entes federados, no en-
tanto, não há que aplicar o disposto na Lei Federal n° 4.595 e no Decre-
to n° 22.626, uma vez que a Constituição da República estabelece, em
seu art. 52, VII, que essa matéria deve ser tratada privativamente por
meio de Resolução do Senado Federal, recepcionada com status de lei
no ordenamento jurídico nacional.

Dessa forma, a Resolução n°44 do Senado Federal, que definiu as
condições do refinanciamento das dívidas do Estado de Minas Gerais
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com a União, deve se ater tão somente aos ditames da LRF, que esta-
belece as normas de finanças públicas para os entes da Federação.

Sendo assim, no entendimento desta Comissão, o uso da Tabela
Pr/ce como sistema de amortização da dívida estadual está de acordo
com a prática utilizada nas operações de crédito realizadas pelo merca-
do financeiro e não encontra óbice no ordenamento jurídico nacional.

Aplicação de parte dos recursos destinados ao pagamento da dívida
em obras de infraestrutura no Estado.

Essa medida requer o refinanciamento da dívida sob novas condições
e, portanto, implica novação, o que é vedado pelo art. 35 da LRF

No entanto, uma alternativa possível, dadas as restrições da LRF.
seria um acordo entre a União e o Estado de Minas Gerais, com vistas
à transferência para o Estado de parte dos recursos pagos à União,
relativos ao serviço da divida, por meio das transferências voluntárias,
para serem aplicados em obras de infraestrutura.

Mudança do índice utilizado para correção da dívida, de IGP-Dl para
IPCA

O IGP-Dl (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), calcu-
lado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, é uma média aritmé-
tica ponderada composta pelos seguintes fatores:

• Indice de Preços no Atacado OPA) - em que são computados os
preços praticados no mercado atacadista. Representa 60 % do IGP-Dl;

• Indice de Preços ao Consumidor (IPC) - em que são computados
os preços de uma cesta de produtos de consumo, coletados nas cida-
des de São Paulo e Rio de Janeiro, entre as famílias com renda de 1 a
33 salários mínimos. Representa 30 % do IGP-Dl.;

• Indice Nacional de Construção Civil (INCC) - em que são com-
putados os preços relativos ao setor de construção civil. Representa 10
% do IGP-DI.

Assim como os demais índices gerais de preço, o IGP-Dl mede a vari-
ação dos preços que afetam diretamente as unidades econômicas, com o
objetivo de balizar o comportamento de preços em geral na economia.

Já o IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido men-
sainiente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mede
o custo de vida de famílias corri renda mensal de 1 a 40 salários mínimos,
residentes nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém,
além do Distrito Federal e do Município de Goiânia.
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Em que pese ser utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da
inflação do País, o IPCA, assim como os demais índices de preços ao con-
sumidor, é um índice restrito, pois mede o custo de vida refletido pelos
preços de bens e serviços consumidos por um extrato específico da popu-
lação. Os índices gerais de preço, por sua vez, são indicadores de ampla
cobertura, que medem a evolução dos preços no atacado, no varejo e na
construção civil, o que explica sua utilização como indexadores de contra-
tos em geral, seja de prestação de serviços, seja de operações de crédito.

Comparação Inflação Anual - IGP-Dl x IPCA
Base 1998=100
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Com base no exposto, entendemos que a mudança do índice utili-
zado para correção da dívida pública estadual, de IGP-Dl para IPCA,
não é procedente, pois contraria as regras usuais aplicadas pelo merca-
do em contratos dessa natureza. Soma-se a isso o fato de que, do pon-
to de vista estatístico, os índices gerais de preços e os índices de preço
ao consumidor tendem a se igualar no longo prazo, o que pode ser ob-
servado no gráfico acima, tendo em vista o mix de produtos e serviços
que os compõem, o que vem reforçar a improcedência da proposta.

c) Encaminhamento da proposta de redução da taxa de juros
adotada no contrato de refinanciamento da dívida do Estado
com a União

Aditamento do Contrato n° 04/98, firmado entre a União e o Esta-
do de Minas Gerais, reduzindo a taxa de juros contratual de 7,5% para
4% ao ano.

Para isso, esta Comissão decide por enviar um pedido de provi-
dências à Secretaria do Tesouro Nacional para que esta promova o refe-
rido aditamento, nos termos acima mencionados.



3.1.3 - Municípios mineiros
O impacto da crise financeira nos Municípios mineiros se dá atra-

vés de duas vias principais: a queda na produção e exportação de
co,nrnodities agrícolas e minerometalúrgicas e a redução nas receitas
municipais, relativas às transferências do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM - e da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - Cfem.

O setor industrial, cuja participação no PIB total do Estado é de
31,8%, concentra 68% do PIB do setor nas indústrias extrativa mineral e
de transformação, segmentos em que estão inseridas as indústrias ex-
portadoras de cornrnoclities minerometalúrgicas. Em razão da queda na
produção e na exportação dessas commodities, tendo em vista a queda
nos preços e na demanda internacional por esses produtos, os Municí-
pios onde se encontram as empresas desse segmento estão apresen-
tando queda na receita oriunda da Cfem.

A Cfem foi estabelecida pela Constituição de 1988, em seu art.
20, § 1, como uma forma de compensação pela utilização econômica
dos recursos minerais nos territórios dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e da União. A Compensação Financeira é paga por quem
exerce atividade de mineração, sendo calculada sobre o valor do
faturamento líquido obtido na venda do minério (valor da venda deduzida
de ICMS, PIS e Cofins e de despesas com transporte e seguro). Quan-
do o produto mineral é consumido, transformado ou utilizado pelo pró-
prio minerador, considera-se como valor, para efeito do cálculo da Cíem,
a soma das despesas diretas e indiretas ocorridas até o momento da
utilização do produto.

As aliquotas aplicadas para obtenção do valor da Cfem são: 3%
para minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio; 2% para fer-
ro, fertilizante, carvão e demais substâncias; 0,2% para pedras precio-
sas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: e 1% para
ouro.

Os recursos originados da Cfem não podem ser utilizados em paga-
mento de dívida ou de pessoal permanente. Essas receitas devem ser apli-
cadas em projetos que beneficiem a comunidade local na forma de melhoria
da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde ou da educação. Os
recursos da Cfem são distribuídos da seguinte forma:
• 12% para a União (DNPM, Ibama e MCT);
• 23% para o Estado onde for extraída a substância mineral;
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• 65% para o Município produtor, onde ocorre a extração da substância
mineral

O gráfico abaixo mostra a evolução da transferência de Cfem aos
Municípios mineiros a partir de janeiro de 2007. Nele, observa-se uma
redução significativa do valor da Cfem no primeiro semestre deste ano.
Observa-se que, nesse período, o valor transferido mensalmente aos
Municípios é sempre inferior aos valores do último semestre de 2008.

Minas Gerais - Transferência de CFEM aos Municípios
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Esse mesmo comportamento pode ser também observado no grá-
fico abaixo, que mostra o valor semestral da transferência da Cfem aos
Municípios mineiros. O valor do primeiro semestre de 2009 é R$57.9
milhões menor que o valor transferido no mesmo período de 2008.

Na comparação anual, relativa à transferência da contribuição, tam-
bém é possível confirmar os efeitos da crise financeira nos Municípios do
Estado. De janeiro a abril deste ano, houve redução de 66,2%,16,9%, 32,4%
e 11%, respectivamente, no valor transferido, em comparação com os mes-
mos meses de 2008. No entanto, em maio de 2009, o valor transferido foi
66,7% superior, quando comparado a maio de 2008. Esse dado, menos do
que indicar alguma recuperação na atividade extrativa, deve ser analisado
considerando que o mês de maio de 2008 foi o pior daquele ano. Confirman-
do a permanência da grave situação neste setor, o valor de junho de 2009 e
8,3% menor quando comparado com o mesmo mês de 2008,

Minas Gerais - Transferência de CIEM aos 13 MurcIp.os com Maior par1icip8ç0 em 2008
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Os efeitos da redução da transferência da Cfem são sentidos es-
pecialmente pelos Municípios mineradores, visto que esses recursos
são repassados diretamente aos Municípios onde foram realizadas ope-
rações de venda de produtos minerais. Dados do Departamento Nacio-
nal de Produção Mineral, relativos ao repasse da contribuição em 2007,
mostram que apenas 13 Municípios concentraram 87% do valor total da
Cfem destinada aos Municípios mineiros. Já no ano de 2008, esse
percentual chegou a 90%, confirmando a ocorrência de uma grande con-
centração na destinação desses recursos no Estado.

Os 13 Municípios com maior receita de Cfem, com base nos dados
de 2008, foram Barão de Cocais, Brumadinho, Catas Altas, Congonhas,
Itabira, Itabirito, ltatiaiuçu, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Sabará,
Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, todos localizados na Re-
gião Central do Estado. No gráfico abaixo observamos a evolução da
transferência da Cfem a esses Municípios.

.4 tabela abaixo comprova a grande dependência dessas economi-
as municipais em relação aos recursos da Cfem. No ano de 2007, a
participação da Cfem na receita orçamentária dos 13 maiores Municípi-
os mineradores foi alta. Em alguns Municípios, a Cfem corresponde a
mais de 20% da receita orçamentária, chegando a 47% no Município de
São Gonçalo do Rio Abaixo.

Minas Gerais - Transferência da Cfem para os Municípios - R$1.00 - valores atualizados
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Fonte: DNPM e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
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Portanto, pode-se concluir, com base nos dados apresentados, que a que-
da da transferência desses recursos tem impacto direto sobre as finanças muni-
cipais e, consequentemente, sobre os gastos públicos nas áreas de infraestrutura,
qualidade ambiental, saúde e educação. Considerando que as leis de diretrizes
orçamentárias e os orçamentos municipais para 2009 foram elaborados em um
período em que a transferência de recursos de Cfem era alta, a previsão de
receitas para o exercício de 2009 certamente está comprometida.

As transferências de recursos do FPM, por sua vez, também caíram,
especialmente, em consequência da redução da receita do IPI, decorren-
te da queda no nível de atividade econômica, da redução do imposto
sobre a venda de automóveis estabelecida no Decreto do Ministério da
Fazenda n° 6.687, de 11/12/2008, desde janeiro de 2009, e de outras
desonerações tributárias - principalmente para caminhões, materiais de
construção e eletrodomésticos, atingindo cerca de 70 itens de bens de
consumo estabelecidas no Decreto do Ministério da Fazenda n° 6.890,
de 29/6/2009. Essas desonerações tributárias, de acordo com o relató-
rio Resultado do Tesouro Nacional de junho de 2009, disponível no s/teda
Secretaria do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.hr/hp/
resultado.asp), contribuíram para que a receita tributária bruta no Brasil
apresentasse redução de 4,2% (R$ 9,7 bilhões) relativamente ao primei-
ros cinco meses de 2008. Para o ano de 2009, a estimativa do Ministério
da Fazenda é de que a renúncia fiscal atinja o valor de R$ 3.342 bilhões.

A Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional,
estabelece que parte das receitas federais arrecadadas pela União será
repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Dentre as principais transferências da União para os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se:
• Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE);
• Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
• Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados

FPEX;
• Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb;
• Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.

De acordo com C) art. 159, inciso 1, alínea "b", da Constituição Federal,
a União entregará aos Municípios 22,5% do produto da arrecadação do lm
posto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza IR e do Imposto
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sobre Produtos Industrializados - IPI -, recursos esses que compõem o FPM.
A Emenda Constitucional n° 55, de 2007, acrescentou a alínea "d" ao art.
159, destinando mais 1% do produto desses tributos ao FPM, a ser entregue
aos Municípios no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano.

O art. 159, inciso II, por sua vez, determina que a União entregará aos
Estados e ao Distrito Federal 10% (dez por cento) do produto da arrecada-
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - e que esse percentual
será distribuído entre os Estados proporcionalmente ao valor de suas ex-
portações de produtos industrializados. Do montante de recursos que cabe
a cada Estado, 25% (vinte e cinco por cento) têm que ser repassados aos
respectivos Municípios. Os critérios para o repasse desses recursos são os
mesmos estabelecidos para o repasse do ICMS aos Municípios, a saber:
• Três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas

operações relativas a circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, realizadas em seus territórios;

• Até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual.
Nota-se que uma redução na arrecadação do IPI afeta duplamente

o montante das transferências federais para o Município: além da dimi-
nuição da parcela do FPM a ser repassada pela União, reduz-se tam-
bém a parcela do Fundo de Ressarcimento das Exportações que cabe
ao Estado entregar aos Municípios.

O impacto negativo nas finanças municipais, causado pela redução
do repasse dos recursos do FPM aos Municípios mineiros, pode ser
visualizado no gráfico abaixo. Nos meses de fevereiro a maio de 2009 os
valores transferidos foram menores que aqueles transferidos no mesmo
período de 2008, causando grande impacto sobre as finanças municipais.

Minas Gerais - Transferência de CFEM aos Municípios-
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Dos 853 Municípios do Estado, 789 (92,5% do total) são de pe-
queno porte, com população até 50.000 habitantes. Esses Municípi-
os são os que recebem a maior parte dos recursos do FPM transferi-
dos para o Estado. Em 2008, o valor destinado a esses Municípios
correspondeu a 72% do total transferido.

Minas Gerais — Perfil dos Municípios
Grupos Terrii&ialsN0 de	População %

j Munípios	Total

Pequeno porte 2 (de 20.Ü01 a 50.000 nab)	107	3.120 433	1
Médio porte (de 50.001 a 100.000 hab.)	38	2.709.982	4, 5
Grande porte (de 100.001 a 900.000 hab.)	25	5.820.437	2.9
Metrópole (mais de 900 001 hab.)	 1	2.412.937	0.1
Minas Gerais	 853	19.273.533	100

FONTE: 11101 (;11a90m da Populaçao. 2007

A maioria desses Municípios caracteriza-se pelo alto grau de de-
pendência em relação às transferências de recursos do Estado (ICMS)
e da União (FPM) e pelo baixo potencial de arrecadação própria, em
razão do tamanho da sua população e do baixo dinamismo de suas eco-
nomias. A análise das finanças municipais realizada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, com base no cruzamento de dados de receita, PIB e
população dos Municípios, ano base 2000, confirma essa dependência,
como pode ser observado nas tabelas seguintes.
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4.07	1	25.07	1	70.87
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Brasil - 2000 - Analisedas Finanças Municipais por porle de Mu
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300.000> POP> 50.000	447	46.173.357	27,31	46	26.7

POP « 50.000
	7. 662	58.078165	 36.49	52.87

TOTAL	 5.174	162.216.882	31,63	39,91	28.46
Fonte: Socroi>r pa doTesouro Nacion

Pode-se verificar que os Municípios de pequeno porte, com popu-
lação até 50.000 habitantes, assim como os Municípios mais pobres,
com PIB de até R$50 milhões, são os que apresentam maior dependên-
cia das receitas de transferência do FPM e grande dependência de trans-
ferência do ICMS.

A análise por porte de Município mostra que, no grupo de Municí-
pios de pequeno porte, com população até 50.000 habitantes, a receita
de transferência de ICMS representa 36,49% da receita tributária total,
e a de FPM, 52,87%. Essa dependência é ainda maior no grupo dos
Municípios mais pobres. Nos Municípios com PIB inferior a R$50 mi-
lhões, a participação do FPM na receita tributaria total é de 70,87%, e a
do ICMS 25,07%.

O montante de recursos transferidos no Brasil pelo FPM em 2008
foi de R$ 51,3 bilhões, valor 27% superior em relação a 2007. No entan-
to, na comparação entre o acumulado de janeiro a maio de 2009 frente
ao mesmo período de 2008, as transferências a Estados e Municípios
apresentaram, em seu conjunto, decréscimo de R$ 2,0 bilhões (3,8%),
diminuindo de R$ 53,8 bilhões em 2008 para R$ 51,7 bilhões em 2009.
A redução da transferência desses recursos, observada nos primeiros
meses de 2009, gerou uma série de manifestações por parte dos prefei-
tos dos Municípios de pequeno porte em todo o País. Eles viram seus
orçamentos inviabilizados com a redução dos repasses federais, com
reflexos tanto na capacidade de investimento, quanto na prestação dos
serviços públicos. Essa pressão política levou o Presidente da Repúbli-
ca a editar a Medida Provisória n° 462, de 14 de maio de 2009, que
dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes
federados que recebem recursos do Fundo de Participação dos Municí-
pios - FPM -, no exercício de 2009, com o objetivo de superar dificulda-
des financeiras emergenciais.
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Essa norma estabelece, no caputdo seu art. 1, que a União pres-
tará apoio financeiro, no exercício de 2009, aos Municípios, mediante
entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os
valores creditados a título do FPM, em 2008 e 2009, antes da incidência
de descontos de qualquer natureza, e limitados à dotação orçamentária
específica para essa finalidade. Ela estabelece os seguintes prazos e
condições:
• O valor correspondente à variação negativa acumulada nos meses de

janeiro a março deste ano será entregue em parcela única até o dia 25
de maio de 2009;

• O valor correspondente à variação negativa acumulada nos meses de
abril e maio deste ano será entregue em parcela única até o décimo
quinto dia útil do mês de junho, no caso de haver disponibilidade
orçamentária, ou até o quinto dia útil após a aprovação dos respectivos
créditos orçamentários;

• As entregas dos valores correspondentes às variações negativas
registradas a partir do mês de junho de 2009 ocorrerão, mensalmente,
até o décimo quinto dia útil de cada mês, no caso de haver disponibilidade
orçamentária, ou até o quinto dia útil após a aprovação dos respectivos
créditos orçamentários, na forma fixada pela Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda.

Segundo o relatório Resultado do Tesouro Nacional de junho de
2009, disponível no site da Secretaria do Tesouro Nacional
(www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/resultado.asp), no mês de maio de
2009, as transferências a Estados e Municípios apresentaram incre-
mento de 37,3% (R$ 3,5 bilhões) em termos nominais. As transferênci-
as constitucionais alcançaram R$ 9,3 bilhões, com acréscimo de 19,4%
frente a abril de 2009, reflexo da maior arrecadação dos tributos com-
partilhados (IR e IPI), principalmente no terceiro decêndio de abril, com
impacto nas transferências do mês de maio. Ainda segundo o relatório,
as demais transferências apresentaram aumento de R$ 2,0 bilhões
(150,6%), para o que contribuiu o repasse de R$ 755 milhões relativo ao
apoio financeiro aos Municípios. Além disso, a Secretaria do Tesouro
Nacional creditou em 22/6/2009 os valores do apoio financeiro institu-
ído pela Medida Provisória n° 462, de 14 de maio de 2009, correspon-
dente às diferenças negativas nos repasses do FPM apuradas no perío-
do de abril a maio de 2009 em relação a igual período de 2008, que

60



totalizaram R$197.827.847,76. Com base no que foi exposto, concluí-
mos que o problema da transferência de recursos do FPM está devida-
mente equacionado no ano de 2009.

3.1.4 - Descontingenciamento dos recursos do Fundo Somma
Essa proposta visa a reivindicar que seja dispensado ao Banco de

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG S/A -, o mesmo
tratamento atualmente concedido às agências de fomento de outros
Estados da Federação, no que se refere à liberação de recursos para
financiamento de investimentos no âmbito dos Municípios. Tal trata-
mento, autorizado pela Resolução n° 2.945, de 27/3/2002, do Bacen,
que acrescentou o inciso VI ao § l°do art. 90 da Resolução n°2.827, de
30/3/2001, do CMN/Bacen, permitiria a utilização dos recursos do
Novo Somma, programa previsto na Lei Estadual n° 13.848, de 19/4/
2001, cuja operacionalização deveria dar-se no âmbito do BDMG.

a) Histórico
Minas Gerais instituiu, a exemplo de outros Estados da Federação,

programa de financiamento ao setor público, especialmente aos Muni-
cípios, por meio de programas e fundos específicos. Sua atuação deu-
se a partir da criação do Programa de Saneamento Ambiental, Organi-
zação e Modernização dos Municípios - Somma -, em 1993, com a
assinatura do contrato de empréstimo entre o Estado de Minas Gerais
e o Banco Mundial. O Somma se constituiu por meio de fundo estadual
rotativo, tendo como gestor e mandatário o Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais - BDMG.

No âmbito do Somma, foram liberados, até 2000, cerca de US$220
milhões, dos quais US$115 milhões aportados pelo Banco Mundial,
US$49 milhões pelo Governo do Estado de Minas e US$56 milhões
pelos Municípios.

Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, Lei Com-
plementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, esse tipo de operação
de crédito tal como concebida no âmbito do Estado de Minas Gerais foi
proibido, por determinação do art. 35 da referida lei, abaixo transcrito:

Art. 35- E vedada a realização de operação de crédito entre um
ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo,
autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, in-
clusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a
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forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida con-
traida anteriormente.

§ 1° - Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as opera-
ções entre instituição financeira estatal e outro ente da Federa-
ção. inclusive suas entidades de administração indireta, que não
se destinem a:

/ - financiar direta ou indiretamete, despesas correntes;

II - refinanciar dividas não contraídas junto à própria instituição
concedente.

§ 2° - O disposto no caput não impede Estados e Municipios de
comprar títulos da divida da União como aplicação de suas dispo-
nibilidades.

Assim, o Estado de Minas, a exemplo de outras unidades da Fede-
ração, que também se viram na contingência de ter que extinguir fundos
semelhantes, viu-se obrigado a extinguir quatro fundos que visavam a
financiar o setor público.

Foi, então, sancionada a Lei n° 13.848, de 19 de abril de 2001, que
extinguiu o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça Prosam -, o Fundo Somma, o Fundo Estadual de Sa-
neamento Básico - Fesb -, e o Fundo de Desenvolvimento Urbano -
Fundeurb -, bem como autorizou a capitalização do BDMG com parte
dos retornos dos pagamentos dos empréstimos concedidos pelos fun-
dos extintos. O art. 8° da referida lei condicionou a aplicação desses
recursos, pelo BDMG, exclusivamente no setor público, dando origem
ao que passou a ser denominado Novo Somma. Com isso, o Banco, no
cumprimento da lei estadual, fica obrigado a destacar esses recursos
no seu capital e aplicá-los em programas de saneamento básico e
ambiental e infraestrutura urbana dos Municípios mineiros, exclusiva-
mente para o financiamento de despesas de capital.

Segundo informações prestadas pelo BDMG, esses recursos des-
tinam-se prioritariamente a:
• implantação de projetos de saneamento básico e ambiental, englobando

ações voltadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e
resíduos sólidos e infraestrutura urbana que compreende os
investimentos na melhoria do sistema viário;

• modernização administrativa municipal, que engloba: o financiamento
de equipamentos de informática; a aquisição e o desenvolvimento de
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software e sistemas integrados de gestão pública; a capacitação de
recursos humanos; a execução de projetos de modernização de
sistemas de organização e gerência e de base cadastral; e a adequação
de ambiente físico.

Além disso, o programa objetiva financiar o desenvolvimento ur-
bano, voltado para a construção de edificações municipais e a aquisição
de patrulha mecanizada para a recuperação de estradas vicinais, visan-
do à melhoria do escoamento da produção.

b) Avaliação da proposta
A aplicação de recursos para este fim é regulada pela Resolução n°

2.827, de 30/3/2001, do CMN/Bacen, e suas alterações posteriores.
Essa resolução fixa o limite anual para os empréstimos ao setor

público destinados aos investimentos em saneamento, como forma de
controlar a elevação do gasto público. Tendo em vista que essa modali-
dade de gasto é classificada como despesa primária, o seu crescimento
contribui para reduzir o superávit primário e, eventualmente, elevar o
déficit público.

Por meio da referida norma, as instituições financeiras devem ob-
ter autorização prévia do Bacen para a realização de operações de cré-
dito com órgãos e entidades do setor público. Dessa forma, o Bacen
mantém o controle sobre a liberação desses recursos, limitando o
endividamento público. No entanto, a resolução em referência exclui do
controle do Bacen as operações de crédito realizadas pelas agências de
fomento. Em razão disso, essas agências têm seus recursos
descontingenciados, por meio do art. 9°, § 1°, inciso VI, da referida
resolução, para serem utilizados em projetos de investimento em seus
Municípios, não tendo que obedecer aos limites impostos pelo Bacen,
respeitando apenas a avaliação e a autorização prévia das operações
pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

No entendimento desta Comissão, o tratamento diferenciado dado
às agências de fomento não se justifica, pois privilegia os Estados que
tiveram os recursos dos fundos estaduais extintos incorporados ao ca-
pital de suas agências de fomento e penaliza aqueles cujos recursos
foram incorporados ao capital de seus Bancos de Desenvolvimento. Salvo
melhor juízo, não há razão para que o tratamento dado às agências de
fomento não seja dispensado aos Bancos de Desenvolvimento, cujo pro-
pósito é o mesmo das agências, ou seja, o fomento ao desenvolvi men-
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to. Segundo matéria do jornal 'O Estado de São Paulo" com o título
"Declaração Revela Desconhecimento sobre Regra do CMN", obtida
no site www.cbic.org.br, "a Resolução n o 2.827, do CMN, de 2001, fez o
contingenciamento do crédito ao setor público como parte do arcabouço
institucional montado pela equipe econômica para obter a meta de su-
perávit primário rias contas públicas".

Diante do exposto, entendemos que a proposta apresentada
em audiência pública é oportuna, pois contribuirá para aumentar a
capacidade de resposta do Estado aos efeitos da crise econômica,
por meio do aumento dos investimentos públicos com a consequente
melhoria no nível de emprego e renda da economia. Além disso, tal
medida irá possibilitar a melhoria das condições de saneamento
básico e saúde da população dos Municípios mineiros.

Por outro lado, a extensão ao BDMG do mesmo tratamento dis-
pensado por parte do Conselho Monetário Nacional aos Estados que se
encontravam em situação semelhante irá corrigir a distorção atual, que
acaba por discriminar e penalizar os Municípios mineiros.

c) Encaminhamento da proposta
A forma adequada para o atendimento da proposta é a edição,

pelo Conselho Monetário Nacional/Banco Central, de uma resolução
que vise a alterar o inciso VI do § 1 do art. 9° da Resolução n° 2.827. de
30/3/2001. do CMN/Bacen, acrescentado pela Resolução n" 2.945,
de 27/3/2002.

A proposta de redação para o referido dispositivo é a seguinte:
Art. 9° - (..)

§ 1°- (..)
VI - realizadas pelas agências de fomento de que trata a Peso/ti-
ção n°2.828, de 30 de março de 2001, e pelos Bancos de Desen-
volvimento de que trata a Resolução n°394, de 3 de novembro de
1976, baseadas exclusivamente no destaque de parcela do
Património de Referência - P8-, na forma do art. 3° desta resolu-
çao.
Para isso, esta Comissão decide por solicita r o envio de um pedido

de providências ao Conselho Monetário Nacional/Banco Central do
Brasil, pedindo a edição de resolução com o teor anteriormente menci -
o nado.
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3.1.5 - Revisão do pacto federativo
Outro tema abordado de forma recorrente durante as reuniões

realizadas pela Comissão foi a necessidade de se realizar uma ampla
discussão sobre o pacto federativo no Brasil, de forma a avaliar a
distribuição das receitas tributárias entre os entes federados em bus-
ca de um melhor equacionamento entre as suas responsabilidades e
as atribuições. O gráfico abaixo, elaborado a partir de dados compila-
dos por Rezende eta///(1989), Viliela (1991), Afonso (1992 e 1993) e
obtidos por este coordenador na Secretaria da Receita Federal (1994-
2005), apresenta a evolução da receita fiscal disponível nos três ní-
veis da Federação brasileira entre 1960 e 2005. As áreas do gráfico
demonstram que, ao longo do tempo, a distribuição desses recursos
tem variado de forma a privilegiar os Municípios, principalmente a partir
da promulgação da Constituição Federal de 1988, enquanto os Esta-
dos, por sua vez, apresentam, de forma gradativa, queda em sua re-
ceita fiscal disponível.

1c

0% . TTm1 . i—m11

Ao analisarmos o quadro abaixo, que apresenta a repartição da
receita tributária no Brasil, percebemos que, em 2000, os Estados
participavam da distribuição da carga tributária com 23,74%, passan-
do a 22,38% em 2007. No mesmo intervalo de tempo, União e Municí-
pios ampliam sua participação na receita disponível, passando de
47,35% a 48% e de 19,05% a 19,58%, respectivamente. Confirmada
esta tendência, reforça-se a existência, no modelo federativo brasilei-
ro, de um bipolo formado pela União e pelos Municípios. No entanto,
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sendo o Estado o ente federado responsável pelo planejamento regio-
nal e capaz de tratar de seus desequilíbrios internos, torna-se funda-
mental a discussão do arranjo federativo brasileiro, acompanhada da
análise das atribuições e responsabilidades dos entes federados, de
forma a reequilibrar a distribuição das receitas tributárias e restabele-
cer a importância dos Estados no modelo de federalismo trino existen-
te no Brasil.

Fonte: A:eiar Anøre & l3000tf. Sérgio - Justiça fiscal na lederaçao bra!er i , 2008

3.2 - Desenvolvimento Regional
O Estado de Minas Gerais camcterizse pela m1nuter1c)o de ele

vadas desigualdades regionais em seu processo de desenvolvimento
económico. Coexistem regiões desenvolvidas, com elevada concentra-
ção de renda e produção, com outras em que predominam atraso eco-
nômico, baixos indicadores sociais e pobreza. Verificam-se, de forma
mais marcante, as desigualdades ao se comparar a região Central com
as regiões Norte e Jequitinhonha/Mucuri. De acordo com dados da
Fundação João Pinheiro FJP -, relativos a 2004. a Região Central
concentra 45,32% do PIB estadual, enquanto as regiões Norte e
Jequitinhonha/Mucuri, juntas, contribuem com apenas 5,79%.

Alem disso, 75 Municipios (aproximadamente 9% do total) concen-
tram 75% da produção e 56.5% da população, enquanto o restante (778
Municípios) participam com apenas 25% do total da produção e abri-
gam 43,5% dos habitantes do Estado. Segundo o mesmo informativo da
FJP. o PIB por habitante médio de todo o território estadual, em 2004,
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foi de R$8.770,00, sendo as regiões Triângulo e Central as mais ricas,
com PIB per capita de R$14.036,00 e R$11.100,00, respectivamente.
Por sua vez, as regiões Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri obtive-
ramos piores índices de PIB por habitante: R$4.192,00 e R$3.16700,
respectivamente.8

A inexistência de relevante atividade econômica limita a capaci-
dade de arrecadação própria em certas localidades, comprometendo
a capacidade do Poder Público de atender às demandas da população,
por meio do provimento de bens e serviços públicos. O desequilíbrio
fiscal decorrente da baixa capacidade arrecadatória de grande parte
dos Municípios, por sua vez, favorece o aumento das disparidades
regionais.9

Com a finalidade de reduzir as desigualdades regionais, o governo
de Minas vem intensificando seus investimentos nas regiões menos
favorecidas do Estado, como pode ser observado na tabela abaixo. Dados
da execução orçamentária do Estado no período de janeiro a junho des-
te ano mostram que a Região Central concentrou 30% dos investimen-
tos, enquanto as regiões Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas rece-
beram 19% e 13%, respectivamente. Em que pese a maior concentração
de investimentos, em valores absolutos, na Região Central, observa-se
que, em proporção à população, as regiões Jequitinhonha/Mucuri e Norte
de Minas estão sendo privilegiadas na distribuição dos recursos.

Minas Gerais - Orç9rnent, tt'aI - 2009
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Fonte: Arrnaz4ni Siafi, Junho de 2009.
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Os R$ 562 milhões investidos nessas regiões estão distribuídos de
acordo com a tabela abaixo. Dos programas em destaque, vale ressal-
tar o "ProAcesso" e o "Barragens de Minas', que, juntos, representam
17% do total dos investimentos do Estado.

O programa "ProAcesso" tem corno objetivo ampliar a acessibilida-
de da população dos Municípios de pequeno porte aos serviços sociais
básicos e aos mercados e visa propiciar a ligação pavimentada de todos
os Municípios mineiros. Em uma das ações desse programa, a de melhoria
da acessibilidade de Municípios de pequeno porte, são previstos R$185
milhões para as regiões Norte e Jequitinhonha/Mucuri. Os dados da exe-
cução orçamentária até o mês de junho de 2009 mostram que já foram
executados R$147,7 milhões, ou seja, 80% do total previsto.

O programa "Barragens de Minas", totalmente voltado para es-
sas regiões, tem como objetivo aumentar a produtividade no campo,
por meio da promoção do empreendedorismo, dos micronegócios e da
extensão rural. Esse programa visa construir barragens de uso múlti-
plo, aumentando a disponibilidade de água para consumo humano e
animal, além de perenizar rios e preservar nascentes, melhorando as
condições de vida da população rural e urbana. O PPAG 2008-2011
prevê investimentos nesse programa de R$19,5 milhões em 2009 e de
R$507,4 milhões em 2010. No primeiro semestre de 2009, já foram
investidos R$71,9 milhões nessas regiões, aproximadamente o quá-
druplo do valor previsto inicialmente.

A opção do Governo Estadual em aumentar os investimentos nes-
sas regiões é clara, tendo em vista que a elas se destinam 28% e 100%
dos investimentos dos programas "ProAcesso" e "Barragens de Mi-
nas", respectivamente.

	

(	<V)	-1	14.	-J 1J'l11tULUJJ

14 /.69 /.81  1.32
Ai IFIAI 1	1 MINA.	 71 924.744,02

NOVOS PADRÕES DE ATENDI1VIFN10 DA LDUCACAO BÁSICA	 1072.969,43
PROGRAMA DE MANUTENCAO DA REDE RODOVIÁRIA	 9.542.247,1
REGIONALIZACJtO - URGÉNCIA E EMERGENCIA	 8.441 824.1
PROJETO TRAVESSIA	 5.845.000.13C
MELHORIA DO ENSINO FIJNDAMEN 1 AL	 1.736492.82
VIVA VIDA	 1.332.360,02
O ESTADO PARA OS CIDADÃOS	 4.1i43,04/,/1

Fome: Aiii:azerr Sial. Jiiiil ,c.	3309.
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3.2.1 - Ampliação dos investimentos em infraestrutura
Dentre os assuntos discutidos na audiência pública sobre os impactos

da crise no desenvolvimento regional do Estado, destaca-se a proposta de
ampliar o investimento em infraestrutura nas regiões menos desenvolvidas
do Estado, com vistas à atração de investimentos privados para alavancar
o desenvolvimento regional. Destaca-se, então, a importância dos investi-
mentos em infraestrutura, em especial os relativos a transportes, energia,
telecomunicações e saneamento.

Em Minas Gerais, o setor de infraestrutura apresenta desenvolvi-
mento heterogêneo, havendo razoável acesso da população aos servi-
ços básicos de telecomunicações e energia e carência elevada no aces-
so ao serviços de saneamento e de transporte e logística.10

No que diz respeito ao saneamento, destaca-se que o programa go-
vernamental "Saneamento Básico: mais saúde para todos", a cargo da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa -, possui crédito
autorizado no orçamento de investimentos de 2009 no valor de R$825 mi-
lhões. Desse total, até o terceiro bimestre de 2009, foram executados 29%,
segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
do Governo do Estado de Minas Gerais - Sigplan.

Ademais, observa-se que, somando-se o crédito autorizado dos
investimentos dos orçamentos fiscal e de investimento, para o ano de
2009, estão previstos recursos de R$885 milhões para saneamento bá-
sico. O gráfico abaixo mostra que, de 2005 a 2008, os gastos nessa
área cresceram R$ 298 milhões.

Minas Gerais - Orçamentos fiscal e de investimento
Evolução do investimento em Saneamento

Fonte SIAFI-MG
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Em relação aos serviços de transporte e logística, destacamos dois
programas que têm grande repercussão:
• o "Minas Avança", que abrange ações de investimentos especiais em

Municípios estratégicos e de desenvolvimento do modal aéreo, prevê
gastos de R$1 milhão e de R$25 milhões, respectivamente, no orçamento
fiscal de 2009. Do total de investimentos previstos nesses programas,
foram executados, até 6 de julho deste ano. 36%;

• o "ProAcesso", maior programa relacionado a infraestrutura no
orçamento de 2009, que prevê investimentos de R$586 milhões. Desse
total, até 6 de julho de 2009, já foram utilizados 40%.

Cabe ressaltar que os investimentos em transporte e logística,
considerando o orçamento fiscal, aumentaram em R$748 milhões nos
últimos quatro anos, como se pode observar no gráfico abaixo.

Minas Gerais - Evolução do investimento em transportes

e logística

1.500.000 000

1.000.000000

500.000.00:	 ÍHEL Li
2005	2006	2007	2008

Fonte: SIAI I-MG

Esta Comissão entende que a infraestrutura é aspecto fundamen-
tal e necessário à sustentação do desenvolvimento econômico, pois se
constitui como item estratégico à produção de bens e serviços de uma
economia. Demonstrando que o Estado vem priorizando os investimen-
tos nessa área, observa-se no gráfico abaixo que o percentual de inves-
timentos em infraestrutura, no orçamento fiscal, cresceu de 36%, em
2005, para 58%, em 2009.

70



10,0'

8,0'

6,0°

4,0'

2,0".

0,0'.

2005

n

2006 1 II 2009

Minas Gerais - Evolução percentual dos investimento em
lntraestrutura' em relação ao total de investimentos

60

50'

40''

E 'fl H
L
1 Energia, saneamento, transporte e comunicação
Fonte: Armazém Sial

- Obs dados relut:voS a execução orçamentária atualizados até 6 de julho, para o ano de 2009

Os investimentos nesse setor, com vistas a promover a atração de
investimentos privados e o aquecimento da economia local, constituem
proposta relevante para a superação da crise econômica.

Ressalta-se que o Governo do Estado de Minas Gerais, nos últi-
mos anos, vem ampliando seus esforços para reduzir despesas de cus-
teio com vistas a elevar os investimentos estatais. Percebe-se que esse
objetivo vem sendo alcançado, ao se considerar o gráfico abaixo, que,
enfocando um período de quatro anos, aponta crescimento de 1,8% no
total de investimentos em relação ao total das despesas.

Minas Gerais - Evolução percentual de Investimentos em
relação à Despesa Total

12.0

Fonte: Armazém Siati
Obe: Os dados de 2009 reterem-se ao crédito inicial
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3.2.2 - Redução da carga tributária sobre produtos da cesta
básica

O crescimento da carga tributária do Brasil, observado na última
década, decorreu do aumento dos tributos cumulativos incidentes so-
bre bens e serviços. Esses tributos, incluídos entre os dez de maior
arrecadação, são, sob a ótica económica, tributos de qualidade ruim,
pois prejudicam o desenvolvimento do setor produtivo, causando pro-
blemas alocativos e de harmonização interna, a exemplo do que ocor-
re corri o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual,
lntermunicipal e de Comunicação - ICMS.1'

A proposta de desoneração dos produtos que compõem a cesta
básica, no entendimento desta Comissão, serviria de estimulo à produ-
ção, especialmente no segmento da agricultura familiar, tendo em vista
o aumento esperado da demanda interna por esses produtos, em razão
da redução dos preços. Essa medida contribuiria para o aumento da
renda e para a fixação do pequeno produtor no campo, minimizando,
com isso, os impactos da crise nos Municípios do Estado.

Cabe ressaltar, no entanto, que a concessão de benefícios de natu-
reza tributária, no âmbito dos Estados, tem que ser autorizada em convé-
nio do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, conforme
estabelece a Constituição da República.

O Convénio ICMS 128/94, que dispõe sobre tratamento tributário
para as operações com as mercadorias que compõem a cesta básica,
autorizou os Estados a estabelecerem carga tributária mínima de 7%
(sete por cento) do ICMS nas saídas internas dessas mercadorias.

O Estado de Minas Gerais já vem praticando a alíquota de 7% do
ICMS para os produtos da cesta básica, conforme autorizado pelo
Confaz. A desoneração total desses produtos, portanto, dependeria de
nova autorização do Conselho.

Por este motivo, sugerimos seja encaminhado pedido de providências
à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais SEF , solicitando
sua intervenção junto ao Confaz com o intuito de promovera menciona-
da desoneração.

3.2.3 - Ampliação da capacitação de gestores públicos
municipais

Os Muiiicipios mineiros de pequeno porte foram fortemente afeta-
dos pela crise devido à sua baixa capacidade de arrecadação e à signi-
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ficativa dependência do FPM. A existência de programas federais que
destinam recursos para investimentos nos Municípios não tem sido ca-
paz de minimizar esses efeitos. Isso ocorre porque, no âmbito munici-
pal, percebe-se que há uma incapacidade técnica para a elaboração e a
apresentação de projetos viáveis que captem os mencionados recursos
federais.

O PPAG 2008-2011 contempla algumas ações voltadas à
capacitação de gestores, como: "Apoio Técnico aos Municípios da RMVA
para o Planejamento Metropolitano" e "Apoio Técnico aos Municípios
da RMBH para Elaboração de Projetos de Desenvolvimento Regional e
Urbano para Captação de Recursos'. Esta última ação tem recursos de
R$ 191 mil previstos para 2009.

Além disso, no Programa 120 - 'Apoio ao Fortalecimento da Rede
de Cidades" -' existem duas ações relativas à capacitação de gestores
municipais. São elas: Ação 4455 - "Assessora me nto Técnico aos plane-
jamentos urbano e regional" -, com meta física de 28 planos elaborados
e meta financeira total de R$1.075.000,00, para 2009, e Ação 4467 -
"Capacitação para gestão municipal" com meta física de 600 pessoas
capacitadas e meta financeira de R$1 10.000,00, para 2009.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana - Sedru -, em parceria com a Caixa Econômica Federal, com
o Crea-MG e com o IAB-MG (Instituto dos Arquitetos do Brasil),
desenvolve o Programa Capacidade - Qualificação em Gestão Muni-
cipal -' com o intuito de aumentar a capacidade institucional dos
Municípios mineiros, dando ênfase ao planejamento municipal a par-
tir de duas temáticas - o Planejamento Urbano e as Ferramentas de
Planejamento e Gestão -' abordando: planos diretores, leis de
parcelamento de solo, planos plurianuais municipais, planos locais
de habitação de interesse social, planos regionais estratégicos e for-
mação de consórcios públicos intermunicipais. Além disso, a oficina
pretende estreitar os laços entre os Municípios e o Estado. Para ins-
crever a Prefeitura nessas oficinas é necessário acessar o site da
Sedru - www.urbano.mg.gov.br , menu "Serviços", item "Oficinas e
Seminários", "Programa Capacidades". Esse programa deve ser exe-
cutado por meio da Ação 4467, uma vez que sua finalidade é "capa-
citar servidores das associações microrregionais, gestores públi-
cos municipais, servidores, conselheiros, assim como outros atores
da sociedade civil", e a descrição, no Si9plan, das atividades reali-
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zadas no âmbito dessa ação é: "realização de cursos, oficinas e
outras formas de capacitação e apoio técnico para elaboração de
projetos para captação de recursos, associativismo e outras fun-
ções públicas inerentes à gestão pública municipal e ao desenvolvi-
mento regional".

As demais ações de capacitação de gestores públicos dispostas
no PPAG são referentes a políticas específicas, como o Suas, o SUS e
a política educacional. Portanto, entendemos que a proposta está sen-
do devidamente atendida.

3.3 - Repercussões econômicas das políticas públicas de
proteção social

As políticas de proteção social desenvolvidas pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS - envolvem a
integração e a coordenação das ações de segurança alimentar e
nutricional, de assistência social, de transferência de renda com
condicional idades e de geração de oportunidades para inclusão produti-
va. Essas políticas partem da premissa de que, embora o crescimento
econômico seja necessário, não é suficiente para promover a inclusão
social, sendo necessário um investimento intensivo em políticas sociais,
entre elas as de transferência de renda, que, além de resgatar a cidada-
nia das pessoas, impulsiona o mercado interno e, com isso, a economia
de massas - um mercado interno popular. Nesse sentido, consideramos
que as políticas sociais participam estrategicamente das intervenções
públicas de combate à crise.

Programas de transferência de renda, como o Bolsa-Família - PBF
- e o Benefício de Prestação Continuada - BPC -, por suas dimensões
e alcance, permitem a inserção social e econômica de um contigente
expressivo da população, gerando efeitos imediatos e significativos so-
bre suas condições de vida e impactos positivos, principalmente nas
finanças municipais.

Por meio de suas políticas e programas, em 2009, o MDS investirá
R$32,7 bilhões, beneficiando 68 milhões de pessoas. Em Minas Gerais,
essas ações beneficiarão diretamente 9,5 milhões de pessoas, com in-
vestimentos de R$3,15 bilhões. Esse volume de investimentos promo-
ve, no entendimento de Patrus Ananias, Ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, uma transferência de renda sem preceden-
tes na história política e social do país. Para ele, a articulação entre
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políticas de transferência de renda e aquecimento do mercado interno
produz importante efeito redistributivo: quanto menor a renda per capita
de um território, maior o efeito redistributivo das políticas de transfe-
rência de renda. Ainda segundo o Ministro, as políticas sociais não se-
rão contingenciadas em função da queda da arrecadação de tributos
em nível federal, mas, na medida do possível, e se necessário, serão
ampliadas.

Abaixo são relacionados os principais programas e serviços que
compõem os sistemas de políticas públicas de proteção social, avalian-
do-se o seu alcance e os recursos financeiros, federais ou estaduais,
mobilizados para sua execução.

3.3.1 - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Instituído em 2006 pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e

Nutricional - Losan -, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - Sisan - reúne ações intersetoriais relacionadas ao direito hu-
mano à alimentação adequada, garantindo o acesso da população à ali-
mentação com qualidade, regularidade e quantidade suficientes.

Os Municípios brasileiros recebem recursos financeiros e apoio
técnico para a implantação de equipamentos públicos de segurança ali-
mentar, de acordo com as características locais e tipos de demanda,
investindo na produção, comercialização e abastecimento de alimentos,
como também na promoção da educação alimentar e na garantia de
acesso à água, entre outras ações.

Todos os programas do Sisan participam da rede Fome Zero, orga-
nizado em quatro eixos de atuação: acesso aos alimentos, fortalecimen-
to da agricultura familiar, geração de renda e articulação, mobilização e
controle social.

Os programas voltados para a agricultura familiar, mediante
disponibilização de crédito, incentivo à produção e à comercialização, vi-
sam a garantir condições de permanência no campo, preservação de víncu-
los familiares e comunitários e aumento da capacidade de poupança dessa
população. Por isso são considerados programas que atuam positivamente
no enfrentamento dos impactos da crise financeira internacional na ativida-
de agrícola voltada para o mercado interno.
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Segunda Agua
PAA - CONAB

PAA Compra Dir
Local:
Programa do

Educação
Alimentar:
Banco de
Alimentos*:

80pessoas
3.1 milhões
pessoas
154 mil pessoas

649 mil pessoas

43,2 mil pessoa

152 mil pessoas

14,1 mil agricultores

1.3 mil agricultores

129.8 mil 1/dia (3,2 mil

12 mil unidades
Capacit., Produção e

- SISAN
11 Bancos (7
funcionando) 4 Kit

No quadro abaixo, estão relacionados os programas desse siste-
ma, o público beneficiário e sua repercussão econômica em Minas Ge-
rais:

Pro9r-6o Sqooça	ontar do MDS

4:3.9 mil pessoas	24,6 mil cestas (6,3 mil
Aliiiicn los:	 Indígena e 4,3 mil

.3oursos (R$)
1,3 milhão

1,9 milhão
35.9 milhões

4,2 milhões

8,8 milhões

17,7 milhões
964 mil

2.7 milhões

Agricultura	94.2 mil pessoas	Hortas, lavouras e 1	8.4 milhões
Urbana:	 centro de Referência

 em Agric. Urbana
Feira, Mercado	3,2 mil pessoas	10 convênios de Feira, 1 milhão
Popular e	 1 conv. de Incubadora
Incubadora:	 e 1 ref. Mercado
Cozinha	 7,2 mil pessoas	49 Cozinhas (32	5,6 milhões
Comunitária:	 funcion)
Restaurante	31 mil	 17 Restaurantes (12	17,3 milhões
Popular*:	pessoas/dia	func.); 1 com Núcleo de

Apoio e Gestão
Pesquisa em	--	 10 projetos MDS-CNPq 675 mil
Seg.Al.N.:
Carteira Indígena:	1.8milpessoas	6 Projetos (executados) 327 mil
Projeto Inovador:	 --	 1 milhão
Prol. Cozinha	12.1 mil alunos	87 Municipios	--
Brasil: 	atendidos

4.3 milhões de pessoas 1	 107,8 milhões
Fonte: Minusiúro do L)eserwoivimeflio Social e Combato	oine. www roda goa br/ sltes/ mds.orn-nurneros: paqiuras!
esladoosites/uuuds-om-aruuseros 4)agunasu'osiados/nuauO200S/ mirras gerais rei mauO9.pdi

Além dos programas mencionados no quadro acima, que estão sob
a responsabilidade do MDS, destacamos os programas seguintes, em
que o MDS compartilha a gestão com os Ministérios da Educação e do
Desenvolvimento Agrário, respectivamente:
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• Alimentação Escolar: aumento do repasse per capita de R$0,06 para
R$0,22 na pré-escola; de R$0,13 para R$0,22 no ensino fundamental;
e de R$0,13 para R$0,44 em escolas de comunidades indígenas e
quilombolas. Em 2008, foram atendidos 34,6 milhões de alunos por
esse programa em todo o País, a um custo anual de R$`1,5 bilhão.

• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf):
oferece crédito aos pequenos produtores. O Plano Safra 2009/2010
dispõe de R$1 5 bilhões. Em Minas Gerais, para o ano agrícola 2008/
2009 foram realizados 142.659 contratações de crédito rural,
movimentando R$972.428.203,43.

Cabe ressaltar que, além das transferências da União para as açôes
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, devem ser
mencionados, ainda, os investimentos realizados pelo Estado com re-
cursos próprios, como é o caso do Minas Sem Fome, programa
estruturador que conta com ações financiadas com recursos ordinários
do Tesouro Estadual na ordem de R$14 milhões/ano.

3.3.2 - Sistema Único da Assistência Social
A concepção da assistência social como direito de cidadania, de ca-

ráter universal, foi inaugurada pela Constituição Federal de 1988 e regu-
lamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social - Loas -, Lei Federal
n.° 8.742, de 7/12/93. A partir de então, a assistência social passou a se
organizar pelas seguintes diretrizes: 1) descentralização político-admi-
nistrativa; 2) participação da população tanto na formulação da política
quanto no controle público de suas ações; 3) primazia da responsabilida-
de do Estado na condução da política; e 4) matricialidade na família.

O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS -, com vistas
a conferir efetividade aos preceitos ditados pela Constituição Federal e
pela Loas, aprovou, em setembro de 2004, a Política Nacional de Assis-
tência Social - PNAS , que estabelece os princípios, diretrizes, objeti-
vos e ações da política socioassistencial no País. O Sistema único de
Assistência Social Suas - organiza operacionalmente essa política,
tendo como referência a Norma Operacional Básica - Nob/Suas -, tam-
bém aprovada pelo CNAS, em julho de 2005. Articulado como sistema,
o Suas pressupõe a gestão compartilhada e o cofinanciamento da polí-
tica de assistência social pelas três esferas de governo, com clara defi-
nição das competências técnico-políticas de cada uma delas. Além dis-
so, o sistema define e organiza os elementos essenciais e imprescindí-
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veis à execução da política, com a normatização dos padrões dos servi-
ços prestados, a exigência de qualidade do atendimento, a definição de
indicadores para o monitoramento e a avaliação das ações, a nomencla-
tura e estratificação dos serviços e da rede socioassistencial.

Para tanto, os serviços socioassistenciais são categorizados em
três áreas de atuação: vigilância social, proteção social e defesas social
e institucional.

No quadro abaixo, estão alistados os serviços relacionados à pro-
teção social, o público beneficiário e os recursos mobilizados para Mi-
nas Gerais até o mês de maio de 2009. Destacamos, pelo volume de
recursos mobilizados, o programa Benefício de Prestação Continuada --
BPC. Esse benefício não contributivo, previsto na Constituição Federal
de 1988, consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às pes-
soas idosas (acima de 65 anos) e às pessoas com deficiência cuja renda
familiar per capita mensal seja inferior a 114 do salário mínimo. Em
todo o Brasil, são beneficiados 1,6 milhão de idosos e 1,8 milhão de
pessoas com deficiência. Em 2009, serão repassados R$18,5 bilhões a
esses 3,4 milhões de beneficiários. Em Minas Gerais. 198 mil pessoas
com deficiência e 147 mil idosos recebem o BPC, o que mobilizou, nos
cinco primeiro meses de 2009, R$781,3 milhões.

Segundo dados do Ministerio da Previdência Social, o total de pa-
gamentos do BPC supera a transferência do Fundo de Participação dos
Municípios- FPM - em 3.449 Municípios brasileiros (61,9% dos Municí-
pios). Trata-se, portanto, de significativa contribuição da política
socioassistencial para a dinâmica econômica dos Municípios, principal-
mente para os mais pobres.

Somam-se às transferências federais para os programas e servi-
ços socioassistenciais os recursos próprios investidos pelo Estado. São
destinados ao programa estruturador "Implantação do Suas" recursos
do Tesouro Estadual da ordem de R$37.8 milhões/ano e ao programa
"Atendimento às Medidas Socioeducativas", também estruturador, ou-
tros R$47 milhões/ano.

Por suas dimensões, merece destaque o Programa Bolsa Família -
PBF -, que é um programa federal de transferência de renda, com
condicionalidades, destinado a famílias pobres e em extrema pobreza,
corri renda per capita mensal de até R$137,00. O PBF é regulamentado
pela Lei Federal n.° 10.836, de 9/1/2004, e pelos Decretos Federais n
5.209. de 17/9/2004. e 5.749, de 11/4/2006.
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Programas de Asitncia Social do MOS
Minas Gerais - janeiro a maio/2009

Beneficiários

Pc'ti

Projovem Adolescente	28,4 mil Jovens
BPC - PcD	 198,2 mil Pessoas com Deficiência
BPC - ldosos	 147,4 mil Idosos
Atenção à Família	400 CRAS - 930 mil pessoas

Sentinela	 110 CREAS (5.8 mil Crianças e

Medidas Sócio.	3,2
Educativas
Atenção ao Idoso	8,7 mil Idosos

Abrigo	 2.1 mil Crianças e Adolescentes

Atenção à Pessoa com	25,6 mil Pessoas com Deficiência
Deficiência

RS pagos até
maio de 2009

7,3 milhoes -
448,5 milhões
332,8 milhões
12,8 milhões

3 milhões

987 mil

18,8 milhões

Piso Básico de	141 mil Crianças/Idosos
Transição

População de Rua	1,3 mil Pessoas

1,5 milhão de Atendimentos	830,5 milhões

1 Projeção para 2009 (valores pactuados): 1 R$ 2,06 bilhões
Fonte: Ministério do Desonvolmmenlo Social e Combate à Fome, www.mds.gov.brfstes/mds-eni-numeros;paginas/
estados!sites/mds-em-numoros/paginas/astados/maio2009,minas gerais_rei_maiOg.pdf

Os benefícios pagos pelo PBF variam de R$20.00 a R$182,00, de
acordo com a renda mensal per capita da família e o número de crianças
e adolescentes até 17 anos na composição familiar. São três os tipos de
benefícios do PBF: básico, variável e variável vinculado ao adolescente
(BVJ):
• benefício básico, de R$62,00, pago às famílias com renda mensal per

capita de até R$69,00 (1/4 do salário mínimo) por pessoa,
independentemente de haver criança ou adolescente;

• benefício variável, de R$20,00, pago às famílias com renda mensal
percapitade até R$137,00, desde que tenham crianças e adolescentes
de até 15 anos; cada família pode acumular até três benefícios
variáveis;

• benefício variável vinculado ao adolescente (BVJ), de R$30.00, pago a
todas as famílias do PBF que tenham adolescentes de 16 e 17 anos
frequentando a escola; cada família pode receber até 2 BVJ.
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O programa tem o objetivo de combater a fome e a miséria e pro-
mover a emancipação das famílias mais pobres. Para tanto, o PBF pau-
ta-se pela articulação de três dimensões, consideradas essenciais para
a superação da fome e da pobreza: o alívio imediato da pobreza; o refor-
ço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de educação e de
saúde; e, por fim, a articulação com programas complementares que
visem a conferir sustentabilidade na trajetória de superação da pobreza
das famílias.

O alívio imediato da pobreza é operacionalizado pela transferência
direta de renda à família em situação de pobreza. As condicionalidades
do programa - frequência escolar das crianças e adolescentes; vacinação
das crianças de até 6 anos de idade; e frequência pré e pós-natal para
gestantes e mães em amamentação - não só objetivam contribuir para a
ruptura do círculo vicioso da pobreza que acomete gerações, mas tam-
bém operacionalizam a dimensão de acesso aos direitos sociais básicos.

Por fim, a superação das condições de vulnerabilidade a riscos e
agravos da situação de pobreza é operacionalizada pela articulação do
PBF com programas complementares, que devem adequar-se à realida-
de de cada família ou população, como aqueles destinados à inclusão
produtiva, à alfabetização e à elevação de escolaridade de adultos, ao
acompanhamento socioassistencial das famílias, ao fornecimento de
registro civil e demais documentos, entre outros.

O Programa Bolsa-Família não é, pois, isolado, mas insere-se numa
rede de proteção social mais ampla, o que tende a potencializar seus
resultados.

A gestão do programa é descentralizada e envolve, de forma arti-
culada, as três esferas de governo. De acordo com o Decreto Federal
n.° 5.209, de 17/9/2004, cabe ao Ministério de Desenvolvimento Soci-
al e Combate à Fome - MDS - a coordenação, a gestão e a
operacionalização do PBF, o que compreende a prática de atos neces-
sários à concessão e ao pagamento de benefícios, a gestão do Cadas-
tro único dos Programas Sociais do Governo Federal - CadUnico 2 --, a
supervisão do cumprimento das condicionalidades e da oferta dos pro-
gramas complementares, em articulação com os demais ministérios e
entes federados, bem como o acompanhamento e a fiscalização de sua
execução, de responsabilidade dos Municípios.

Aos entes estaduais estão reservadas atribuições que dizem res-
peito ao apoio e incentivo aos Municípios para a gestão local do PBF, o
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que é corroborado pela Portaria GM/MDS n.° 360, de 12/7/2005, ao
estabelecer condições, além da assinatura do Termo de Adesão, para
que o Estado receba recursos financeiros para suporte à gestão do
programa.

Atualmente, o PBF beneficia 11,6 milhões de famílias pobres em
todo o País. Em Minas Gerais, são 1,1 milhão. Com a atualização da
renda de corte para R$1137,00 em abril de 2009, a cobertura do Bolsa-
Família será expandida. O orçamento para 2009 é da ordem de R$11,5
bilhões, sendo de R$990 milhões a previsão de transferências para
Minas Gerais.

Além das transferências diretas ao público beneficiário, o MDS
repassa aos Municípios mineiros um montante de recursos da ordem
de R$4,4 milhões (até fevereiro de 2009), referente ao índice de Ges-
tão Descentralizada - IGD -, para apoiar as ações administrativas do
PBE

O impacto positivo do Bolsa-Família na economia dos Municípios
brasileiros é também demonstrado em estudos realizados pelo MDS e
disponíveis no s/tewww.mds.gov.br/institucional/secretarias/secreta-
ria-de-avaliacao-e-gestao-da-informacao-sagi/arquivo-sagi/pesquisas .
Segundo estes estudos, quanto menos desenvolvido for o Município,
maior será a importância relativa do Programa Bolsa-Família em sua
economia. Em alguns casos, tal como em Medina, a renda de quase
30% da população é garantida pela transferência de recursos desse
programa, não restando dúvida de que o Bolsa-Família é responsável
por boa parte das atividades econômicas realizadas no Município.

3.4 - Mercado de trabalho
O impacto da crise sobre o mercado de trabalho em Minas

Gerais pode ser medido pelos indicadores de emprego e desem-
prego no Estado. Dados do Cadastro Geral de Emprego e Desem-
prego - Caged - relativos ao saldo de admissões e desligamentos
no mercado formal de trabalho no Estado mostram uma
desaceleração no ritmo de crescimento da oferta líquida de vagas
de junho a setembro de 2008. As admissões vinham superando as
demissões até o mês de outubro, quando se inverteu essa tendên-
cia, ocorrendo nesse mês um aumento de 45,66% nos desligamen-
tos se comparado com o mesmo mês do ano anterior. De setembro
a janeiro, foram fechados 166.181 postos de trabalho.
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Os dados de fevereiro a junho deste ano, por sua vez, mostram
uma reação do mercado de trabalho, com redução das demissões e
aumento das contratações. Nesse período, foram criados 107.246 pos-
tos de trabalho no Estado. Porém, apesar do resultado positivo de ju-
nho, em que foram criados 45.596 novos postos de trabalho, o saldo
líquido de contratações, tornando-se como base o início da crise, em
setembro de 2008, ainda é negativo em 58.935 postos de trabalho.

No entanto, a analise setorial nesse período apresenta realidades
distintas. De setembro de 2008 a janeiro de 2009, a agropecuária fe-
chou 95.595 postos de trabalho no Estado. Em junho, o setor apresen-
tou o melhor resultado desde o início da crise, com saldo positivo de
37.391 vagas, mostrando uma tendência de recuperação. Porém, esse
resultado ainda não foi suficiente para recuperar os postos de trabalho
pedidos com a crise. De setembro a junho, o setor ainda acumula perda
de 21.208 vagas.

No setor de administração pública, foram fechados 636 postos de
trabalho nesse período. Todavia, os dados mensais de 2009 são positi-
vos, mostrando uma tendência de recuperação.

O setor de serviços apresentou saldo negativo de 8.204 vagas no
acumulado de setembro de 2008 a janeiro de 2009. No entanto, o resul-
tado acumulado até junho mostra urna recuperação do setor, com saldo
positivo de 16.813 vagas no período.

Os números do comércio mostram que esse setor não foi tão
impactado pela crise como os demais setores da economia. De setem-
bro a junho, foram criadas 19.351 novas vagas no setor.
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A construção civil, que apresentava saldo negativo de 23.514
contratações até janeiro de 2009, inverteu esta tendência e passou a
apresentar saldos mensais positivos a partir de então. Porém, esses re-
sultados ainda não foram suficientes para inverter o saldo acumulado até
junho, de 15.763 postos de trabalho fechados no setor.

O setor de serviço e indústria de utilidade pública acumula perda
de 337 vagas, no acumulado até junho, contra uma perda líquida de 876
vagas no acumulado até janeiro. Dessa forma, fica clara a recuperação
desse setor.

Os setores da indústria de transformação e do extrativismo mine-
ral foram, sem dúvida, os mais afetados pela crise. Juntos, fecharam
57.155 vagas de setembro até junho. Os dados mensais de 2009 não
mostram tendência de recuperação

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir que os seto-
res de comércio e serviço foram os únicos que apresentaram resultados
positivos em relação ao saldo de contratações - demissões no período
de setembro de 2008 a junho de 2009. Nos demais setores, houve fe-
chamento de postos de trabalho.

Un., G.,.I.. En.p,.go p, t - Saldo	-	 To.II.ç do p.flodo d.
I&O9

1.1 - . ri

Fonte: Caged

Em relação à taxa de desemprego, a da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, medida pelo IBGE, cresceu de 5,2%, em novembro de
2008, para 6,8%, em fevereiro deste ano, o que confirma os dados aci-
ma. Todavia, em que pese ao seu crescimento nesse período, a taxa
mantém-se em patamar baixo, se comparada às taxas observadas na
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série histórica de 2002 a 2009 e estável no período de fevereiro a junho
deste ano.

Taxa de Ocsempego (
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A taxa de desemprego no Brasil, por sua vez, atingiu 9%, em março,
maior indice desde setembro de 2007 e 0,4 pontos percentuais acima do
mesmo período de 2008. Porém, observa-se queda na taxa a partir de
abril, chegando a 8,1% em junho deste ano. Os números de abril a junho
mostram uma inversão na trajetória de crescimento da taxa de desem-
prego observada nos três primeiros meses desse ano.

Dados do IBGE apontam que o rendimento médio real habitual dos
trabalhadores em Belo Horizonte, que vem em crescimento desde abril
deste ano, foi de R$1.259,20 em junho, o que representa Uni aumento de
3,38% em relação ao valor apurado em setembro de 2008. No Brasil, o
rendimento em junho foi de R$`1.312,30 e, apesar de estar em queda desde
janeiro, o valor atual é praticamente o mesmo de setembro de 2008.
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A crise econômica impactou o mercado de trabalho no País, a par-
tir de outubro de 2008, porém esse impacto se deu de forma distinta no
Brasil e em Minas Gerais, dada a especificidade da economia mineira,
cuja produção está fortemente concentrada na produção mineral, que
representa 31,9% do PIB total do Estado.

O setor industrial, que concentra 68% do PIB do setor na indústria
extrativa mineral e na de transformação, foi muito afetado pela redução
da demanda e dos preços internacionais das commod/t/es
minerometalúrgicas, em razão da crise internacional. Por ser fortemen-
te dependente das exportações, o PIB industrial mineiro caiu 18,3% no
primeiro trimestre desse ano, quando comparado ao mesmo período do
ano anterior, em que pesem aos bons resultados do setor com impacto
direto sobre a oferta de trabalho no setor.

Já em relação ao PIB do agronegócio, apesar dos bons resultados
obtidos pelo setor em 2008, a expectativa é que em 2009 a produção
volte aos patamares de crescimento registrados em 2004 e 2005, em
razão da queda da demanda internacional por esses produtos.

Cabe ressaltar que os setores da agricultura e da indústria deti-
nham 32,7% dos empregos na economia mineira no mês de maio de
2009, segundo dados do Caged, o que demostra a grande relevância
desses setores no mercado de trabalho no Estado.

eiuw -
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Por esses motivos, o Estado de Minas Gerais foi um dos mais afe-
tados - senão o mais afetado - pela crise no País. No entanto, alguns
indicadores de mercado sinalizam para o reaquecimento da economia:
• os baixos estoques das empresas minerometalúrgicas estão

demandando aumento na produção;
• o aquecimento da demanda internacional por produtos agrícolas poderá

refletir-se na produção do setor;
• de março a junho deste ano, as admissões superaram as demissões,

com a criação de 108.115 novos postos de trabalho no Estado no
período.
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Durante as discussões na audiência pública que abordou os impac-
tos da crise no mercado de trabalho do Estado, foram apresentadas
sugestões, das quais destacamos as que se seguem.

3.4.1 - Exigência da contrapartida de manutenção de empregos
nas empresas que utilizam recursos públicos

A busca de instrumentos para assegurar a manutenção do nível de
emprego é de extrema relevância, em destaque a exigência de
contrapartidas à concessão de crédito público a empresas privadas.

Entretanto, ressaltamos que as relações profissionais entre empresas
particulares e seus empregados são regidas pela CLT. matéria de compe-
tência legislativa privativa da União. A criação de hipótese de estabilidade
em lei estadual não tem respaldo na Constituição da Republica.

Por outro lado, o art. 170 da Constituição da República estatui que
nossa ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano,
com a finalidade de assegurar a todos a existência digna. Dentre seus
objetivos, destaca-se a busca do pleno emprego. O Estado pode ofere-
cer crédito subsidiado para que empreendimentos privados tenham a
sustentabilidade assegurada, mas não pode perder de vista os ditames
de justiça social e o interesse coletivo, frente aos impactos gerados
pela crise econômica no mercado de trabalho.

Dessa forma, é possível impor uma contrapartida com vistas à
manutenção do nível de emprego nas empresas privadas que recorram
a benefícios lastreados em recursos estatais, mas de forma que não
haja invasão na competência legislativa da União. Para isso, pode-se
alterar as leis que tratam dos fundos de financiamento, de forma a
condicionar a aquisição de empréstimos públicos à manutenção do nível
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de emprego, ou seja, impor a condição de que as empresas, durante o
prazo de vigência de um financiamento, preservem os postos de traba-
lho existentes à época da celebração do contrato. Isso quer dizer que
elas poderiam efetuar demissões, desde que os postos de trabalho fos-
sem novamente preenchidos.

3.4.2 - Redução da jornada de trabalho sem a redução do
salário

O crescimento do desemprego tem levado à discussão sobre a re-
dução da jornada de trabalho sem redução dos salários, como um dos
meios para criar empregos. Segundo a Nota Técnica n° 57, de novem-
bro de 2007, do Dieese 13, hoje existe uma realidade de extremos. En-
quanto há muitos desempregados, várias pessoas trabalham cada vez
mais, realizando muitas horas extras. Esses extremos levam a vários
problemas de saúde, como estresse, depressão, lesões e outros, além
de aumentar as dificuldades para o convívio familiar.

Adicionalmente, a economia brasileira criou condições para essa
medida: os salários no Brasil são dos menores do mundo, o seu peso no
custo total da produção é baixo e, nas últimas décadas, ocorreu um alto
crescimento da produtividade.

Assim, a redução da jornada de trabalho sem redução dos salários,
além de preservar e criar novos empregos, ajudaria a melhorar a quali-
dade de vida dos trabalhadores, impulsionaria a economia, diminuiria a
informalidade, aumentaria a produtividade, diminuiria o desemprego, o
que levaria ao crescimento do consumo. Este, por sua vez, faria aumen-
tar a produção, o que demandaria mais empregos, completando o círcu-
lo virtuoso.

Entretanto, ressaltamos que as relações profissionais entre as
empresas particulares e seus empregados são regidas pela CLT, maté-
ria de competência legislativa privativa da União. Assim, cabe ao Go-
verno Federal tomar tal medida.

3.4.3 - Apoio à ratificação da Convenção n° 158, da
Organização Internacional do Trabalho - OIT

O estudo abaixo, parcialmente citado, foi elaborado pelo Dr. Jorge
Luiz Souto Maior, Juiz do Trabalho da 15 Região, professor de Direito
do Trabalho da USP 14 . Nele fica clara a importância da ratificação, pelo
Congresso Nacional, da Convenção n° 158, da OIT, que proíbe a demis-
são imotivada.
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( ... ) Após o /naIda 1 "grande guerra (1919 - Tratado de Versalhes)
é criada a OIT (Organização Internacional do Trabalho) e ao final
da 2 guerra mundial (1944 - Conferência de Filadelfia) o campo
de atuação da OU e ampliado, consagrando-se os principios de
que o trabalho não e mercadoria e de que o progresso econômico,
apesar de Importante, não e suficiente para assegurar a justiça
social, cabendo aos Estados a Imposição de limites ao poder eco-
nómico para fins de preservação da dignidade humana. (...)
A normatização emanada da OlTse concretiza em recoineridaçôes
ou convenções. As recoinendaçôes são orientações aos Estados-
membros, constituindo metas a serem atingidas. As convenções
visam a criar normas obripacionais para os Estados-membros, que
porventura vierem a i-atificá - las. (..)
As convençôes, para serem obrigatórias no território nacional, de-
pendem de ratificação. No Brasil, a ratificação se da por ato con-
junto do chefe do Poder Executivo e do Congresso Nacional. Com
efeito, a competência do Presidente da Republica para celebrar
tratados fica sujeita a referendo cio Congresso Nacional (ad. 84.
VIII, CF), sendo de competência exclusiva do Congresso Nacional
"resolver definitivamente sobre t,-atados, acordos ou atos interna-
cionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional" (art. 49, 1, CF).
As convenções da 017' apos ratificadas, precisam ser depositadas
na BIT (Repartição Internacional do Trabalho, da OIT) e doze me-
ses apos o depósito da ratificação, a convenção entra em vigor no
Estado-membro. ( ..)
No caso do Brasil, de todo modo, os termos da Convenção 158.
ainda que com imperfeições de traduçào, foram tornados publicos
pelo Decreto n. 1. 855, de 11 de abri/de 1996.
Todos os trâmites de validade, portanto, foram cumpridos com re-
lação à Convenção 158, da OU a Convenção foi aprovada pelo
Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo n. 68. de 16 de
setembro de 1992; o deposito da carta de ratificação foi efetuado
na RIT(da OIT), em 05 dejane/i-o de 1995 e o Decreto de promul-
gação n. 1.855, foi publicado em 11 de abril de 1996. (..)
No entanto, o Poder Executivo, mediante o Decreto n. 2. 100, de 20
de dezembro de 1996, publicado em 23 de dezembro de 1996, aca-
tando a interpretação que se tornou predominante à epoca no senti-
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do da inaplicabilidade da Convenção no ordenamento nacional, tor-
nou pública a denúncia da Convenção, realizada pelo Governo, em
carta enviada à 0/7 em 20 de novembro de 1996, explicitando que
• Convenção 158 deixaria de ter vigência em nosso ordenamento,
a partir de 20 de novembro de 1997 (..)
Nos termos da Convenção 158, a dispensa arbitrária é proibida,
gerando duas situações possíveis, a critério do órgão competente
para julgamento dos motivos da dispensa: a reintegração ou a con-
denação ao pagamento de uma indenização. (..)
A Convenção 158, da OIT não traz às relações de trabalho uma
armadura para retirar do empregador o controle de sua atividade
empresarial, apenas vem, de forma plenamente compatível com
nosso ordenamento jurídico, impedir aquilo que a moral - que mui-
tas vezes coincide com o direito, lembre-se de Karl Larenz ao cui-
dar da invalidade do ato jurídico pela noção de imoralidade - já
reclamava: impedir que um empregador dispense seu empregado
por represálias ou simplesmente para contratar outro com salário
menor No caso de real necessidade para a dispensa, esta, em
alguma das hipóteses mencionadas, está assegurada. (..)
O Estado brasileiro é um Estado democrático de direito e seu obje-
tivo primordial é promover a justiça social e o bem-estar de todos.
A dispensa coletiva de trabalhadores, sem qualquer motivação ou
comprovação de boa fé dos motivos alegados, muitas vezes base-
ada em balanços fraudulentos, não correspondendo, pois, a uma
necessidade econômica e não se efetivando com uma necessária
ampla discussão prévia entre os seus interlocutores diretos, da
qualparticipem as instituições públicas locais e nacionais, demons-
tra-se, flagrantemente, como simples e torpe pressão de natureza
econômica, uma represália do econômico sobre o social.

3.4.4 - Implantação do salário mínimo estadual
Conforme estudo elaborado pelo Dr. Arion Sayão Romita, da Aca-

demia Nacional de Direito do Trabalho, publicado no site oficial da Pre-
sidência da República (www.planalto.gov.br ), fica claro que a elabora-
ção do piso salarial estadual não só é possível, como também viável e
importante para os Estados. Segue abaixo parte do estudo:

O Brasil é uma república federativa (Constituição, art. 1').
(..) O pressuposto da autonomia das entidades federadas é a re-
partição de competências. A organização do Estado federal reside
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na distribuição constitucional de poderes entre a União, os Esta-
dos-membros e os Municipios. (..)
Opi-incípio que rege a distribuição de competência é o da predomi-
nância do interesse. Sempre que predominar o interesse geral,
nacional, a competência será da União, enquanto assistirão aos
Estados os assuntos de preponderante interesse regional, caben-
do aos Municiios as questões de interesse local. (..)
Há casos de competência exclusiva e de competência privativa da
União. Enquanto, rio primeiro caso, a competência não pode ser
delegada (art. 21), no segundo e/a é suscetível de delegação ('art.
22, parágrafo único). O "caput" do art. 22 relaciona as matérias
em que à União compete privativamente legislar mas o parágrafo
único dispõe que lei complementar poderá autorizar os Estados a
legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no
referido artigo. (..)
Seria inconstitucional a lei complementar que autorizasse os Esta -
dos a legislar sobre salário mínimo, porque de acordo com a regra
do art. 7°, inciso IV ele é "nacionalmente unificado ' isto é, deve
existir apenas um salário mínimo em todo o territorio nacional. Não
teria sentido autorizar os Estados a fixar níveis mínimos de salário,
de sorte que daí resultassem salários mínimos diversificados. Mas
o art. 7° da Constituição inclui entre os direitos dos tra bel/ia dores
(inciso V) "piso salarial proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho ". Assim poderiam os Estados legislar não sobre salá-
rio mínimo, mas sobre piso salarial. (..)
Para que os Estados legislem sobre "piso salarial", deveria ser
previamente autorizado por lei complementar Assim foi elabora-
da a Lei Complementar n° 103, de 14 de julho de 2000, pelo qual
ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a instituir o
piso salarial a que se refere o art. 7°, inciso V cia Constituição,
por aplicação do disposto no seu art. 22, parágrafo único.
O art. 1° dessa lei autoriza os Estados e o Distrito Federal a ins-
tituim; mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial
de que trata o art. 7°, inciso V da Constituição, para os emprega-
dos que não tenham piso salarial definido em lei federal, conven-
ção ou acordo coletivo de trabalho. Esta autorização não poderá
ser exercida no segundo semestre do ano em que se realizarem
eleições para os cargos de governador e deputado estadual nem
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em relação à remuneração dos servidores públicos municipais (§
1 0) Por outro lado, o referido piso salarial poderá ser estendido
aos empregados domésticos ( 20).
Assim, é possível a "fixação de piso regional diferenciado, admitin-
do-se (..) a participação local na definição de níveis salariais inferi-
ores, o que resulta no fortalecimento do federalismo ".
Ressaltamos que os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná

já possuem o piso salarial regional.

3.5 - Pequenas e microempresas - MPEs
Ao analisar a legislação tributária do Estado, constatamos que,

foram sancionadas, em Minas Gerais, nos últimos 20 anos, cinco leis de
incentivo às pequenas e microempresas, numa tentativa de adequar a
legislação estadual ao princípio constitucional do tratamento favoreci-
do para as empresas de pequeno porte. Tal princípio, instituído pela
Constituição da República, de 1988, e, posteriormente, repetido na
Constituição do Estado, reafirma a importância da pequena empresa
como empregadora de mão de obra e, portanto, como agente funda-
mental na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável
para o País, que priorize a desconcentração dos investimentos e a gera-
ção de novos empregos.

Em Minas Gerais, ainda persiste o desafio, a ser vencido nos pró-
ximos anos, de consolidar um modelo de desenvolvimento econômico
capaz de distribuir melhor a renda e reduzir as desigualdades regionais.
Tal desafio inclui, necessariamente, o segmento das pequenas empre-
sas na agenda do desenvolvimento, dada a sua importância para a ge-
ração de empregos e renda no Estado. As ações que visem ao aprimo-
ramento dos mecanismos de mercado e à construção de um ambiente
favorável ao fortalecimento dos pequeno.s negócios são, portanto, um
elemento decisivo nesse processo.

Os dados da estrutura empresarial mineira relativos ao ano de 2000
indicam uma forte concentração de empresas nas regiões Central, Sul,
Mata e Triângulo, que, juntas, concentram mais de 70% do total de em-
presas ativas no Estado. A maioria dessas (70,7% do total) encontra-se
concentrada em apenas 100 dos 853 Municípios do Estado. Essas qua-
tro regiões, juntas, somam, aproximadamente, 75% do PIB do Estado.

Os dados confirmam uma deficiência estrutural da economia mineira,
resultado de um modelo de desenvolvimento altamente concentrado em
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termos regionais. Por outro lado, demonstram claramente a necessidade
de se viabilizar um novo modelo de desenvolvimento econômico para o
Estado, o qual priorize a desconcentração dos investimentos e a redução
dos desequilíbrios regionais. Nesse modelo, as pequenas empresas assu-
mem um papel estratégico fundamental, como agentes multiplicadores de
renda e desconcentradores de investimentos no Estado.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda, das 387.345
empresas ativas em Minas Gerais, aproximadamente 270.000, ou 70%
delas, são optantes do Simples Nacional, ou seja. são pequenas e
microempresas. Cabe ressaltar que, com a instituição da Lei Comple-
mentar Federal n 123, de 2006, que instituiu o Simples Nacional, e com
a adesão do Estado de Minas Gerais ao novo sistema, houve grande
migração de pequenas e microempresas estaduais para o regime de
tributação por débito e crédito, seja por não considerarem o novo siste-
ma interessante, seja por apresentarem alguma irregularidade. Em ra-
zão disso, pode-se afirmar que boa parte das empresas estaduais que
atualmente recolhem o ICMS pelo regime de débito e crédito são, na
realidade, pequenas e rnicroempresas.

Essas empresas, por sua vez, são responsáveis pela geração de
60% dos empregos formais no Estado. Já no que diz respeito à parti-
cipação do segmento na arrecadação tributária, as pequenas e
microempresas participam com aproximadamente 2,3% do total de
ICMS arrecadado. Esse é um dado importante, pois reforça a neces-
sidade de pensarmos as pequenas empresas não do ponto de vista
de sua capacidade contributiva, mas de sua contribuição na geração
de empregos e na desconcentração da renda no Estado.

Durante as discussões na audiência pública que avaliou os impac-
tos da crise econômica nas pequenas e microempresas do Estado, fo-
ram propostas, entre outras sugestões, as que destacamos a seguir:

3.5.1 - Adesão dos Municípios mineiros à Lei Geral das
Pequenas e Microempresas - Simples Nacional

A adesão dos Municipios mineiros ao Simples Nacional, no enten-
dimento desta Comissão, é medida necessária para a desoneração tri-
butária das empresas desse segmento. O impacto da medida sobre a
arrecadação tributária do Estado e dos Municipios seria positivo, dada
a expectativa de formalização dos pequenos negócios que atualmente
atuam à margem do sistema.
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Sugerimos também algumas alterações à lei em questão, com vis-
tas a aumentar a abrangência da norma e os benefícios às pequenas
empresas. São elas:
• ampliação da abrangência do Simples, contemplando o setor de

serviços;
• alteração do § 2° do art. 26 da referida lei, excluindo as microempresas

da obrigatoriedade de escrituração do livro-caixa;
• alteração do prazo de entrega da declaração anual das pequenas e

microempresas para o último dia de maio de cada ano;
• autorização do parcelamento do Documento de Arrecadação do

Simples - DAS;
• anulações das exclusões ocorridas em 2007 e 2008 por pendências fiscais;
• alteração do dispositivo que exclui as MPEs do Simples Nacional por

débito tributário;
• dispensa de transmissão das entradas e saídas discriminadas por item

no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviços - Sintegra;

• unificação do prazo de recolhimento do ICMS (das operações próprias
do estabelecimento e das operações com substituição tributária) por
meio de guia única e mensal;

• revogação da cobrança da taxa para substituição do Demonstrativo
de Apuração de ICMS - Dapi;

• alteração do vencimento da Taxa de Incêndio para o mês de junho,
proporcionando uma melhor adequação ao fluxo de caixa das empresas;

• extensão dos benefícios concedidos às MPEs pela Lei Complementar
n°128, de 2008.

3.5.2 - Articulação de políticas públicas
Tem sido de grande importância a ênfase dada pela administração

pública estadual às políticas públicas de desenvolvimento econômico
que se referem à atração de capital para investimento em tecnologia,
promoção do empreendedorismo e do micronegócio em regiões de bai-
xo dinamismo no Estado, à qualificação profissional e ao fortalecimento
de arranjos produtivos estratégicos locais ou regionais.

Com relação à inovação tecnológica, entendemos ser de especial
importância haver investimentos do Estado em inovação tecnológica e
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gestão da inovação, que, junto com a adoção de estratégia de diversifica-
ção e de agregação de valor aos produtos mineiros, poderão proporcio-
nar produtos de grande qualidade corri preços altamente competitivos.

Nesse sentido, o PPAG 2008-2011 prevê vários programas de apoio
e incentivo às tecnologia, à consolidação dos arranjos produtivos lo-
cais, ao incentivo à competitividade das empresas, etc. Para 2009, es-
tão previstos recursos da ordem de R$400 milhões para investimentos
nesses programas, dos quais já foram executados, até junho desse ano.
R$154.2 milhões ou 38% do total orçado.

Entendemos, portanto. que a sugestão proposta já está sendo aten-
dida.

3.5.3 - Criação de um fundo de aval para garantir
financiamentos às MPEs

Um dos grandes problemas enfrentados pelas MPEs é o acesso ao
crédito. As regras impostas pelas instituições financeiras, em especial
a exigência de garantias, na maioria dos casos, inviabiliza o acesso ao
crédito. Somam-se a isso as altas taxas de juros exigidas pelos bancos,
tendo em vista o risco potencial do crédito.

O Governo Federal, por meio do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social BNDES -, criou um fundo de aval que irá
funcionar como uma espécie de seguro contra a inadimplência. O obje-
tivo é utilizar os recursos do fundo corno garantia dos empréstimos des-
tinados às MPEs, de forma a reduzir o risco de crédito e,
consequentemente, as taxas de juros. Dessa forma, entendemos que,
com a criação do fundo de aval pelo Governo Federal, a sugestão pro-
posta já está atendida.

Sugerimos também o aumento do limite do cartão de crédito
diponibílizado pelo BNDES às MPE: de R$500 mil para R$750 mil, com
a possibilidade de utilização de 50% do valor para capital de giro, haja
vista sua atrativa taxa de juros.

Finalmente, com relação ao crédito, considerando a importância
do segmento das MPEs na economia nacional, sugerimos a criação de
um setor de atendimento especifico das MPEs nos bancos públicos,
com o objetivo de atender exclusivamente empresas desse segmento.
Tal medida possibilitaria às instituições financeiras uma melhor compre-
ensão da realidade dessas empresas, contribuindo para estreitar o rela-
cionamento entre fina:-ciador e credor.
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3.6 - Atividades agropecuárias
Na história das atividades agropecuárias de Minas Gerais, o ano

de 2008 será lembrado como um período incomum, em função dos ex-
tremos de expansão e contração da economia rural. A despeito da forte
desaceleração econômica ocorrida no quarto trimestre do ano, motiva-
da pelo recrudescimento da crise econômica mundial a partir de setem-
bro, os segmentos da produção animal e vegetal no Estado apresenta-
ram, segundo dados da Fundação João Pinheiro - FJP -, crescimento
anual médio de 16,1%.

A agricultura se destacou pela elevação de 22,4% na produção ve-
getal. Todos os produtos de elevada tonelagem tiveram crescimento
significativo da safra, como pode ser observado na tabela abaixo, com
destaque para o café e a cana-de-açúcar, o que explica a elevação geral
da produção. O café, como cultura de produção bianual, deve principal-
mente a esse fator a produção alcançada, sendo a expansão da área de
cultivo a ji5tificntrvn cara a safra recorde da cana.

Produtos de tonelagem elevada - Minas Gerais

Produto	Safra 200712008 (t)	Variação (safra anterior)

48.04. 716
Milho	 6.608.230	 8,9%

Batata inglesa	1.203.836	 6,9%
Soja	 2.536.230	 4,9%

Estudo do Cpea-Esalq, patrocinado pela Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg - e pela Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais -
Seapa -, apontou que, devido ao bom desempenho no primeiro semes-
tre de 2008, o PIB do agronegócio do Estado cresceu 14,8% nesse ano,
caracterizando o melhor desempenho do setor desde 2001, quando o
indicador passou a ser calculado. Esse cenário otimista, fruto da déca-
da que precedeu a crise, foi impulsionado pela crescente demanda mun-
dial por alimentos e energia, sempre respaldada pela elevação dos pre-
ços internacionais.

Dessa forma, quando, no terceiro trimestre de 2008, ocorreu a
abrupta redução dos preços dos produtos agrícolas no mercado inter-
nacional, o setor agropecuário foi severamente prejudicado, visto que a
elevada produção passou a ser remunerada de forma depreciada, con-
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forme a tabela abaixo, ocorrendo eventuais quebras de contratos ou
mesmo devolução de cargas.

Pre9os medios d exportaçao - US$/ton
Produto	Carne -	Cmine -	Carne -	Produtos	Café

Bovinos	Suínos	Aves	Lácteos
-

2008	4.068	2.415	1.6iJB	3.951	-	2./03
2009	1	3.083	2.083	1.093	2.852	2.234

Fonte: A:c8wob - MDIC
(')2009- janlabr

Para o Dr. Gilman Viana, Secretário de Estado de Agricultura. Pe-
cuária e Abastecimento, todos os segmentos da agropecuária mineira
foram afetados pela crise econômica internacional, sendo diferenciada
a intensidade dos impactos entre as cadeias produtivas. Esses impac-
tos podem ser evidenciados a partir da retração de 0,24% do PIB do
agronegócio mineiro no mês de fevereiro de 2009, computando um cres-
cimento negativo de 0,63% nos dois primeiros meses desse ano. Discri-
minando esses dados, verifica-se uma retração acumulada para o setor
agrícola do agronegócio de 0,18% e de 1,07% para o setor da pecuária.
De modo geral, prevê-se uma retração de 0,64% do PIB do setor, em
relação a 2008, com queda de R$93,9 bilhões para R$93.3 hilhoes.

Apesar do impacto geral causado pela crise internacional, certas
cadeias produtivas apresentam-se mais sensíveis que outras, como é o
caso da cafeicultura.

3.6.1 - Cafeicultura
Minas Gerais ocupa o primeiro lugar na cafeicultura brasileira, res-

pondendo por cerca de 50% da produção nacional. A cultura, presente
em mais de 70% dos Municípios mineiros, foi responsável pela maior
geração de receita de exportações do Estado em 2008: US$ 2,7 bi-
lhões, 17% a mais que o mesmo período em 2007 (Fonte: Seapa, 2009).

Contudo, o setor vem arrastando problemas estruturais, que, com
a crise internacional, levaram os produtores aos limites da resistência.
Por fatores como uma produtividade fortemente atrelada aos preços
dos fertilizantes, uma demanda intensiva de mão de obra em algumas
regiões do Estado, um processo de transferência de renda da produção
para a indústria e sucessivas crises de mercado nos últimos 20 anos, o
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setor cafeicultor acumula uma dívida elevada com encargos não compa-
tíveis com a rentabilidade proporcionada pela cultura.

Conforme apontam dados do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira - Funcafé -, nas operações de perfil alongado, a inadimplência
dos produtores alcança os 30%, correspondendo a R$260 milhões. Con-
siderando outras fontes de financiamento, estima-se que as dívidas do
setor alcançam os R$5 bilhões.

Acrescente-se a isso a análise do mês de abril, da Emater, que
avaliou o mercado internacional de café como ainda em crise e em alta
volatilidade, o que se confirma com a observação dos dados da expor-
tação mineira do produto, que não aponta recuperação dos preços in-
ternacionais, conforme o gráfico abaixo.

Entretanto, a Emater, em seu informativo conjuntural de junho,
apontou que, com a chegada do frio, a desvalorização do dólar e o início
da colheita da nova safra brasileira, as cotações do café para o merca-
do interno registraram uma linha ascendente durante todo o mês de
maio, afastando a economia cafeeira da fase aguda da crise. Esse início
de otimismo se coaduna com as autorizações de liberação de R$280
milhões, por meio do Funcafé, para o financiamento da colheita da safra
2009/2010.

Exportações da Agricultura - Minas Gerais Preço médioMil toneladas	 Preço médio de café	 (US$ E O 81kg)
3,00

1,000 E

800
600
400
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0
2004	2005	2006	2001	2008

Fonte: MDIC

Para mitigar os principais problemas verificados pelo setor, foi apre-
sentada uma série de sugestões. Após estudo de viabilidade, conside-
ramos que devem ser apoiadas por esta Comissão as propostas que
passamos a comentar. Propõe-se aos Ministérios da Fazenda e da Agri-
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cultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa - e ao Banco Central:
• monitorar as condições de mercado, organizando, se necessário,

durante o período de recuperação econômica mundial, Leilões de
Opções Públicas de Venda de Café, com o objetivo de proteger a
renda da classe produtora;

• criar para o setor de produção de café amplo programa de conversão
da dívida financeira em produto, com a carência necessária, como forma
de sanear e restabelecer as condições de sustenta bilidade da produção.

As duas medidas sugeridas são complementares e buscam dar
suporte a um mercado ofertante composto de centenas de milhares de
produtores de pequeno porte, de forma a criar urna regulação de merca-
do por meio de intervenção governamental e proporcionar condições de
gerenciamento da dívida do setor. Os atuais níveis de reservas externas
acumuladas pelo País, diferentemente da situação à época da crise da
cafeicultura enfrentada em 2004, proporcionam condições favoráveis à
adoção dessas medidas. Estas sugestões já foram atendidas, conforme
notícia veiculada no "Minas Gerais" de 29/7/2009.

3.6.2 - Pecuária
Em 2008, a pecuaria apresentou um desempenho melhor que o da

agricultura, tendo sido observada expansão de 31,23% no PIB do com-
plexo, segundo dados do Cpea-Esalq. Aparentemente, o resultado se
deveu à expansão do mercado interno em função da melhor distribuição
de renda e à elevação dos preços internacionais da carne.

No que se refere à exportação de carne, após um período de ex-
pansão vigorosa entre 2004 e 2006, foi atingida certa estabilidade em
2007, ocorrendo uma retração de 19,4% na quantidade e 8.3% no
faturamento, em 2008 (Secex - MDIC). Essa retração do último ano foi
motivada, em grande parte, pela suspensão, seguida de retomada pau-
latina da importação de carne brasileira pela União Europeia.

Porém, o forte declínio das vendas e do preço internacional da carne
bovina no 4° trimestre de 2008 e nos dois primeiros meses de 2009 (de
US$4.2/kg, em 2008, para US$3,2/kg, em 2009), aliado à redução de
crédito internacional, em especial no mercado russo, maior importador da
carne brasileira. provocou sério impacto no setor de frigoríficos, com fe-
chamento de diversas unidades a partir de fevereiro de 2009. O fechamen-
to temporário de urna unidade do Frigorífico Independência, em Janaúba,
coloca Minas Gerais no centro dessa vertente da crise econômica.
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Desde então, o mercado do boi gordo tem oscilado, conforme indi-
cam pesquisas do Cepea. No início de abril, por exemplo, os preços do
produto registraram pequenas altas, resultantes da resistência de
pecuaristas em aceitar as ofertas de frigoríficos. Contudo, ao encerrar-
se o mês, as cotações equiparavam-se às do final de março. Diante de
um mercado inseguro, o mês de maio ainda foi marcado por um comér-
cio cauteloso até sua segunda quinzena, quando os preços do boi gordo
reagiram de forma mais significativa, devido à menor oferta de animais
para abate.

Quanto às exportações, segundo dados da Secex, se em abril o
volume de carne /n natura embarcado foi de 85,1 mil toneladas, 3,65% a
mais que o de março, o que foi considerado como uma continuidade da
recuperação das vendas internacionais, em maio as exportações recua-
ram 12%, totalizando apenas 75,1 mil toneladas. O câmbio, contudo,
manteve os preços em reais praticamente estáveis, tendo em vista um
reajuste em dólar dos preços do produto (Cepea).

Em Minas Gerais, por outro lado, o cenário das exportações de
carne bovina é muito positivo. Segundo dados da Seapa, no acumulado
de janeiro a abril, o Estado alcançou a cifra de US$81 .9 milhões com a
exportação do produto, tendo comercializado 26,6 mil toneladas, quase
50% a mais que o mesmo período de 2008, conforme os gráficos abaixo.
Ainda nesse período, Minas aumentou sua participação nas exporta-
ções nacionais de 4,4%, em 2008, para 7,1%, além de ter obtido preços
médios 2,32% melhores que a média nacional.

Exportações mineiras de carne bovina
Evolução histórica

Mil toneladas

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0.0
2001 2002 2003 2001 2005 2006 2007 300h .009'

jan-abr)

Fonte: Seapa (adaptado)
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Esse aumento expressivo da exportação mineira se deve ao em-
bargo à carne bovina promovido pela União Europeia no inicio de 2008,
devidamente superado por Minas Gerais, que, por meio de esforço téc-
nico do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e fazendo jus ao
segundo maior rebanho do País, conseguiu credenciar 413 proprieda-
des para a retomada das exportações para aquele bloco econômico.

Os produtores que atendem ao mercado interno de carne bovina,
contudo, se encontram fragilizados pela queda dos preços registrada
em função do aumento da oferta interna. Para solucionar alguns dos
impasses desse setor, foram propostas diversas sugestões, dentre as
quais consideramos viáveis as seguintes.

Ao Ministério da Fazenda e ao Mapa:
• estudar a isenção total ou parcial de PIS/Cofins para as rações e o

sal mineral utilizados na nutrição animal;
• incentivar a criação de um sistema de garantia na comercialização de

bovinos entre os pecuaristas e os frigoríficos;
• restabelecer o crédito para dar suporte às atividades de abate e

processamento da carne.
Ao Banco Central e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-

rais BDMG:
• incrementar linhas de crédito para dar suporte às atividades de abate

e processamento.
O setor de frigoríficos foi seriamente afetado pela redução de cré-

dito e. por via indireta, a produção do gado de corte sofreu com a
inadimplência e a redução de demanda e de preços do mercado interno,
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em função da redução das exportações e redirecionamento da oferta
para o consumo doméstico. O preenchimento da lacuna deixada pelos
agentes financeiros internacionais por crédito de agências nacionais
oficiais, que já vem sendo praticado pela União, deve ser estendido ao
segmento de frigoríficos como forma de incentivar a cadeia produtiva
da carne. Vale comentar que esse segmento econômico se colocou de
maneira ostensiva no mercado internacional, nos últimos dez anos, pro-
jetando o País como líder de exportação de carnes, e, para tanto, con-
tou com o apoio da política fiscal da União. A negligência do poder
público em relação à cadeia produtiva da carne nesse momento pode
provocar regressão e perda de oportunidades para o Brasil.

Na competência estadual, no que se refere às linhas de crédito,
segundo informações do BDMG, as atividades de abate e processamento
poderiam ser financiadas por meio da linha BNDES Automático, que se
destina às pequenas e microempresas que contribuem para o desenvol-
vimento nacional. A concessão do crédito está sujeita à análise cadastral
da empresa e à viabilidade do projeto, estando o limite do crédito em
R$10.000.000,00. Nessa perspectiva, a recomendação pretende que
sejam adotadas providências, para que a linha seja incrementada e
direcionada ao setor de abate.

3.6.3 - Lácteos
Minas Gerais se destaca na produção nacional de leite fluido sem

ostentar a mesma posição na produção e exportação de laticínios. Ques-
tões relativas à política tributária do comércio de lácteos entre os Esta-
dos de Minas e São Paulo, com reflexos diretos na remuneração do
produtor, estiveram no centro dos problemas setoriais em meados de
2008.

Apesar disso, dados do MDIC indicam expansão vigorosa da produ-
ção e exportação de produtos lácteos por Minas Gerais a partir de 2005.
Esse vigor, porém, não foi suficiente para barrar os efeitos da crise econô-
mica internacional. Dados relativos à balança comercial de lácteos, de ja-
neiro de 2008, divulgados pelo Cepea-Esalq, indicam a interrupção de uma
sequência de 17 meses de superávit brasileiro no setor.

Ancorado no leite em pó, responsável por 71% das exportações de
produtos lácteos, o comércio externo tinha na Venezuela, até dezembro
de 2008, seu principal parceiro. Os embarques para esse país em janei-
ro, reflexo de vendas ocorridas entre outubro e novembro passados,
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sofreram redução de 88,42% em relação a dezembro, possivelmente em
consequência da queda de mais de 50% no preço do petróleo, carro
chefe da economia venezuelana.

A exportação de leite e lácteos tem se restabelecido aos poucos,
mas não deverá atingir os níveis registrados em 2008.

Exportações mineiras de leite e lácteos
Evolução histórica	 ,
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Quanto à produção mineira voltada para o mercado interno, o Es-
tado, no final de 2008, promoveu uma importante redução da carga
tributária incidente sobre a produção primária da cadeia produtiva, com
reflexos nos produtos derivados do leite, o que operou efetivamente
como medida anticiclica, reduzindo os impactos da crise no setor. Esses
esforços tributários, porém, têm sido anulados por medidas protecio-
nistas de outros Estados. São Paulo, por exemplo, possui tributos dife-
renciados para o leite paulista, o que reduz a competitividade do produ-
to de outros Estados.

Os preços médios do leite pagos ao produtor vêm apresentando
estabilidade, com discreta ascensão nos primeiros meses de 2009, como
pode ser observado no gráfico abaixo, o que se deve a uma progressiva
redução da captação do produto. No mês de abril, os reajustes de pre-
ços foram mais favoráveis aos Estados de Minas e Goiás, sendo que,
para os produtores mineiros, o valor médio bruto chegou a R$0.6338/
litro e, para os goianos, subiu para RSO.6 155/litro (Cepea/Esalq). Con-
tudo. segundo fontes consultadas pela Emater, no mesmo período de
2008, o preço pago ao produtor em Minas Gerais foi de RS0,77/litro, ou
seja, ainda bastante superior ao pago este ano.
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Para auxiliar o setor no enfrentamentio desse momento de crise
foram apresentadas sugestões, entre as quais consideramos viáveis as
que passamos a comentar:

Ao Mapa e à Companhia Nacional de Abastecimento - Conab:
• aprimorar mecanismos de regulação de mercado e proteção ao

pecuarista de leite, como a revisão sistemática do preço mínimo, a
manutenção dos leilões de Prêmio de Escoamento do Produto - PEP -
para o leite e a criação de um Prêmio de Risco para Aquisição de
Produto Agropecuário Oriundo de Contrato Privado de Opção de Venda
- Prop - para o leite:

• ampliar as compras governamentais de leite por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos - PAA - da Conab;

• implementar com urgência a aquisição de leite produzido pela
agricultura familiar para a merenda escolar no percentual mínimo de
30%, conforme preconizado pela Lei Federal n 11 .947, de 16 de junho
de 2009.

À Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- Seapa:
• desenvolver meios para aumentar o aproveitamento do soro de leite

nos laticínios mineiros.
À Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e à ALMG:

• permitir o aproveitamento de crédito de ICMS para os produtores de
leite que têm seu produto, após adquirido e processado pela
cooperativa, destinado à exportação.

Ao BDMG:
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• alterar, durante a atual crise, a metodologia de análise de risco do
BDMG, atrelada aos balancetes dos tornadores, para contratos já em
fase de liberação de parcelas, pois o instrumento é sensível às
condições gerais do mercado;

• operacíonalizar linha de crédito permanente para retenção de fêmeas
ou matrizes leiteiras bovinas melhoradas geneticamente.

Apesar de louvável o tratamento recente conferido ao segmento da
produção de leite pelo Estado, em especial na questão tributária, a fragi-
lidade imposta pela circunstância da crise internacional sugere a adoção
de medidas complementares por parte do Executivo mineiro. Por parte da
União, detentora de maior liberdade de ação, as recomendações são de
proteção e estimulo à atividade de produção primária, de forma a impedir
a desmobilização dos bens de produção e do capital aplicado.

No nível estadual, a mais flagrante e simples providência diz respei-
to ao tratamento mais atento do BDMG aos empreendedores do setor
agroindustrial na conjuntura de crise. O momento exige mais cuidados
dos órgãos de governo, que, além de apoiar os segmentos produtivos,
devem precaver-se para não impedirem a solução de entraves. Segundo
informações do BDMG, de fato, não existem linhas de crédito para finan-
ciamento de capital de giro agrícola, o que impossibilita o atendimento
aos produtores que necessitem reter matrizes, tornando pertinente a re-
comendação da criação de linha especifica com esse objetivo e sua
disponibilização por meio de parceiros como as cooperativas de crédito,
com a finalidade de conferir capilaridade ao sistema de financiamento.

No que se refere ás compras governamentais e à aquisição de leite
produzido pela agricultura familiar para a merenda escolar, embora tra-
tem-se de sugestões direcionadas ao Governo Federal, não há óbice a
que sejam ampliados os programas similares de âmbito estadual.

Na revisão para o exercício de 2009 do PPAG 2008-2011, foi pro-
posta a criação de ação no programa "Minas Sem Fome", com a finali-
dade de apoiar a organização formal dos agricultores familiares na ven-
da direta de seus produtos para a alimentação escolar, programas pú-
blicos de abastecimento e demais oportunidades de comercialização. A
proposta foi acolhida, tendo sido incorporada ao plano na forma da Ação
n°4113. do programa "Minas Sem Fome". Com isso, a compra de pro-
dutos da agricultura familiar para a merenda escolar passou a encontrar
apoio nas esferas federal e estadual. Assim, para fortalecer os produto-



res familiares de leite, pode-se propor, na próxima revisão do PP.AG
2008-2011, o incremento do valor destinado a tal programa, que hoje
corresponde a apenas R$1 00.000,00.

Quanto à compra governamental de leite, o programa "Leite pela
Vida", n° 165 do PPAG 2008-2011 de responsabilidade do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, destina-se-à
geração de renda do pequeno produtor rural, por meio da aquisição de
leite pasteurizado, a ser distribuído para crianças de O a 6 anos, gestan-
tes, nutrizes e idosos. Com os mesmos objetivos, recomenda-se a propo-
sição, na próxima revisão do PPAG, da ampliação do atendimento do
programa a todo o Estado.

Propõe-se, ainda, ampliar as possibilidades de aproveitamento de
créditos tributários referentes a produtos lácteos exportados. Quando
os produtos beneficiados são vendidos no mercado interno do Estado, o
produtor, que tem ICMS diferido, recebe crédito acumulado ao longo da
cadeia de fornecimento de insumos para a produção de leite, o que
caracteriza incentivo fiscal. Essa condição desaparece quando os pro-
dutos finais são exportados e, portanto, não é tributada. Justifica a
recomendação o fato de os produtores de leite não possuírem gestão
sobre o mercado dos produtos do laticínio a que entregam sua produ-
ção, que determina se ele se beneficia ou não do incentivo fiscal esta-
dual atribuído à cadeia produtiva do leite. Por fim, a relativa rigidez de
opções de entrega de seu produto, o leite, em função das rotas de cole-
ta do produto 1!7 natura acaba por efetivar a incapacidade de gestão do
produtor sobre o aspecto abordado.

3.6.4 - Setor sucroalcooleiro

Minas Gerais é o Estado com maior crescimento da produção
sucroalcooleira no País, considerados os últimos dez anos. Nesse perí -
odo, foram observados índices de crescimento de 212% na produção da
cana-de-açúcar, 175% na de açúcar e 237% na de álcool.

Taxa de crescimento anuahzada, 5 últimos anos - % a.a.

Região	Cana-de-	1	Açúcar	Etanol
Açúcar

Centru-Sul	 ii 54	5.55	 3.95
orle-Nordeste	3.66	1	1.47	8.50

Brasil
Fonte: 5iamg/Sndaçucar-MG
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Diante do crescimento verificado na tabela 2, a safra de 2009 será a
maior já colhida no Brasil, reflexo dos plantios feitos no período de janeiro
a março de 2008. Na contramão dessa expressiva safra, pressionados
pela queda do preço internacional do petróleo, os preços do etanol tive-
ram, nos anos de 2007 e 2008, seu pior desempenho, o que, aliado a esse
aumento de produção, tende a dificultar a sustenta bilidade das empresas
e criar tensões de mercado em 2009.0 setor sucroalcooleiro vinha so-
frendo problemas estruturais desde 2007, tendo aprofundado seus
impasses de diversas formas em função da crise internacional. São exem-
plos dos efeitos da crise:
• as dificuldades de obtenção de linha de financiamento de exportação

na fase pré-embarque, o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio -
ACC;

• as dificuldades na rolagem de dívidas:
• os pedidos de recuperação judicial, moratória branca, em função da

queda da rentabilidade e da ausência de crédito:
• a diminuição do consumo, resultante da redução da atividade económica

mundial:
• a queda dos preços internacionais do petróleo, represando reajustes

necessários ao equilíbrio de receitas e despesas.
Assim, se no momento anterior à crise o esforço de atração de

investimentos do setor sucroalcooloiro para o Estado resultou na assi-
natura de mais de 30 protocolos para a implantação de novas usinas,
com a instalação da crise. 16 desses projetos já foram oficialmente
cancelados e muitos outros suspensos.

A situação vem sendo agravada particularmente pela política tri-
butária adotada pelo Estado para o etanol. Diversas vezes discutida na
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG -, a manu-
tenção de alíquota de ICMS de 25% sobre o produto, além de inibir o
consumo, impõe um regime de baixo faturamento às empresas produto-
ras, que veem impossibilitada a correção de seus preços, uma vez que o
limite é estabelecido em função do consumo mais elevado de etanol por
quilômetro rodado em relação à gasolina.

A incongruência da política tributária mineira é flagrante quando
observada a proporção do consumo de gasolina e de álcool em Minas e
São Paulo. que mantém ICMS de 12% sobre o produto. Enquanto, em
2008, Minas consumiu 3,05 litros de gasolina para cada um de álcool, o
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Estado vizinho consumiu-os na proporção de 1:1. Em 2007, essas rela-
ções eram de 4,69:1 em Minas e 1,29:1 em São Paulo. Essa redução
decorre do aumento de 60% nas vendas do álcool em Minas e de 31%
em São Paulo nesse período.

Como nas cadeias do café e do leite, os custos da produção são
pressionados pelos aumentos de preços dos fertilizantes, do óleo com-
bustível e das máquinas agrícolas, os custos de produção em diversos
períodos dos dois últimos anos foram superiores aos preços do etanol
recebidos pelos produtores, eliminando os ganhos de eficiência e as
vantagens competitivas do setor no Estado.

Com relação ao financiamento do setor, a crise tem manifestado
seus efeitos nas posturas dos bancos privados, que, embora tenham
sido beneficiados por medidas de injeção de recursos monetários no
sistema financeiro para irrigar as carteiras de crédito interno, têm, du-
rante a presente fase de escassez de crédito internacional, vinculado a
concessão de novos empréstimos ao pagamento de dividas já contrata-
das, prática que não supre a ausência de crédito externo provocada
pela crise e expõe a novas dificuldades o setor produtivo.

Dentre as sugestões apresentadas para superar os efeitos da crise
internacional no setor, consideramos viáveis as que passamos a comentar.

Ao Ministério da Fazenda e ao Mapa:
• reduzir o IPI sobre o açúcar, na condição de alimento da cesta básica.
À Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e à ALMG:
• equalizar a alíquota de ICMS do álcool em Minas Gerais, que

atualmente corresponde a 25%, com a vigente no Estado de São Paulo,
de 12%, compensando as perdas de receita resultantes pela elevação
proporcional da alíquota do imposto sobre a gasolina.

A proposta referente ao ICMS do álcool pretende estabelecer um
sistema seguro de estímulo ao aumento de demanda de álcool no mer-
cado doméstico estadual, sem impor ao Estado perdas de receitas. Esse
sistema, que atrelaria a redução da alíquota de ICMS do álcool à eleva-
ção da referente à gasolina, caracterizaria uma inovação por parte do
Estado na busca da expansão de emprego e renda e da defesa do meio
ambiente, considerados os aspectos positivos da substituição de um
combustível fóssil por um renovável.

A adoção do Estado de São Paulo como referência para definir a
alíquota do ICMS do álcool se impõe tanto pelo conflito instalado nos
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Municípios fronteiriços de Minas quanto pela expressiva diferença entre
o consumo percap/tade álcool entre mineiros e paulistas, que se atribui
à aliquota de 12% aplicada pelo Estado sobre o produto.

Para analisar a viabilidade da medida, fez-se necessário estimar as
perdas em arrecadação consequentes da referida redução da alíquota
do álcool, de 25% para 12%, transformando-as em incremento da alíquota
da gasolina. Na realização dessa estimativa, foram considerados os
dados relativos à demanda de etanol hidratado e de gasolina O em Mi-
nas Gerais, no ano de 2008, fornecidos pelo Sindaçúcar/Siamig, consi-
derando-se que todo o montante consumido no Estado foi produzido no
próprio Estado.

Os dados se encontravam expressos em metros cúbicos, tendo
sido convertidos em litros, uma vez que o preço do produto é dado se-
gundo essa medida. Assim, o valor da demanda por etanol em 2008 foi
de 957.200.000 litros, sendo de 2.924.881 .000 litros o referente à ga-
solina.

Para transformar os dados físicos em valores monetários, conside-
rou-se o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF para o
Estado de Minas Gerais, divulgado pelo Ato Cotepe/PMPF n° 12, de
23/6/2009, que é de R$1.6681 por litro para o álcool e de R$2,6134
por litro para a gasolina. Assim, no ano de 2008, obteve-se o valor da
demanda de álcool, equivalente a R$1.596.705.320,00, e de gasolina, a
R$7.643.884.005,40.

O montante de arrecadação referente à comercialização dos pro-
dutos foi estimado aplicando-se o percentual de 25% aos valores mone-
tários das demandas, tendo sido verificados os valores de
R$399.176.330.00 para álcool ede R$1.910.971.001,35 para gasolina.
Aplicando-se o percentual de 12% sobre o valor do álcool, encontra-se o
montante a ser arrecadado pela redução da aliquota, que é de
R$191.604.638,40. Da diferença entre a estimativa de arrecadação com
a alíquota de 25% e a de 12%, em relação ao álcool, resulta perda de
receita de R$207.571.691,60.

Essa perda poderia ser compensada elevando-se a aliquota da gasolina
de 25% para 27,72%. o que representaria um aumento de arrecadação de
R$207.913.644,95. considerando, por hipótese, que não houvesse alteração
das quantidades consumidas dos dois combustíveis.

Contudo, não se pode perder de vista o aumento progressivo da
participação de veículos bicombustíveis na composição da frota do Es-

108



tado, o que torna previsível uma rápida elevação do consumo de álcool
em detrimento do consumo de gasolina no caso do repasse para os
preços das alterações das respectivas alíquotas, o que, por sua vez,
poderia ocasionar variações na arrecadação de difícil previsão, mas
passíveis de gestão pelo processo de vinculação tarifária entre os dois
combustíveis.

3.7 - Mineração e Siderurgia
A presente crise econômica mundial se instalou no auge do que foi

considerado o boomda mineração brasileira, quando, após uma década
de crescente aceleração no consumo de bens minerais básicos pelos
países em desenvolvimento, o setor alcançava faturamentos recordes,
tendo projetados investimentos sem precedentes. Em Minas Gerais, os
investimentos no setor mineral anunciados para o período de 2007 a
2010 chegaram a R$40 bilhões. Na esteira da produção, vinham a ex-
pansão de postos de trabalho e a elevação da receita dos Municípios
mineradores.

O setor minerometalúrgico de ferrosos, porém, em seus ramos de
extração e transformação, foi o primeiro a ser afetado pela crise inter-
nacional, sendo também o mais impactado no Estado. Segundo a Fede-
ração das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, a produção
física da indústria extrativa mineira em dezembro de 2008 se retraiu
50,8% em relação ao mesmo mês de 2007 e 34,6% em relação ao mês
anterior (dado não dessazonalizado).

Além desses efeitos imediatos, a crise tornou transparentes pro-
blemas estruturais do segmento de ferrosos, que representa cerca de
50% da carteira de exportações do Estado, com destaque para o miné-
rio de ferro, responsável, em 2008, por 28,15%. A privatização da Com-
panhia Vale do Rio Doce, em maio de 1997, e sua vertiginosa expansão,
por meio da incorporação das principais concorrentes, criaram um virtu-
al monopólio sobre o minério de ferro, o que, aliado à elevação da de-
manda internacional, permitiu que a empresa quintuplicasse os preços
da comrnodity entre o início de 2003 e o terceiro trimestre de 2008
(fonte: Vale S.A.). Além disso, por meio do programa de privatização da
rede ferroviária do País, a recém-denominada Vale S.A. também se tor-
nou a maior controladora desse meio de transporte, tornando-o caro e,
por vezes, de difícil acesso. Mesmo ostentando lucros excepcionais,
como o de R$3,15 bilhões no primeiro trimestre de 2009, em plena fase
aguda da crise, a empresa vem promovendo redução de postos de tra-
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balho, em especial dos terceirizados, o que tem atemorizado os traba-
lhadores do setor extrativo mineral e suas entidades de representação.
Ato continuo à redução da extração mineral, a queda de receita do Mu-
nicípios mineradores ameaça as administrações municipais.

Como outras consequências da retração da produção mineral de
Minas Gerais, podem ser apontadas a paralisação de parte significativa
do parque siderúrgico mineiro, a desvalorização do carvão vegetal e a
consequente paralisação da produção e dos investimentos na silvicultu-
ra, além de demissões em massa registradas no segmento
metal rnecâ nico do Estado.

3.7.1 - Minério de Ferro
Seguindo as tendências do setor, o minério de ferro, responsável

por cerca de 50% da pauta de exportações de Minas Gerais, teve suas
vendas externas elevadas a níveis recordes nos últimos anos. Nesse
contexto, merece destaque a trajetória dos preços internacionais dessa
substância mineral, que, após uma sequência de reajustes apoiados na
elevação da demanda das siderúrgicas, em especial as chinesas, che-
garam a crescer até 400%, em valores absolutos, entre 2004 e 2008,
conforme gráfico abaixo.

Exportações de minérios - Minas Gerais
Preços médios de minérios de ferro nâoagIomeradoreço médio

Mil toneladas	 (Us$1- Ok3Jkq)
6()()

i 4U 000
121) 000
100000	 0

40 0 iiIiI 1:à :
Fonte: MOIU

Li

Com a crise, a siderurgia, em todo o mundo, teve a produção reduzi-
da em cerca de 24%. A redução da demanda acarretou cortes bruscos na
produção mineral e significativas dernissões nas mineradoras brasileiras.
Contudo, a redução da produção não teria sido maior que a queda da
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demanda de seus consumidores, o que, nos últimos meses de 2008, su-
geria uma redução futura de preços. A Agência Reuters chegou a anunci-
ar uma possível queda de até 30% nos preços do produto para 2009.

Entretanto, o contrário tem-se verificado: a média de preços para
o produto nos cinco primeiros meses de 2009 chegou a ser 58% maior
do que a registrada para o mesmo período de 2008. Ademais, as expor-
tações mineiras de minério de ferro não aglomerado registraram au-
mento de 36% com relação ao mesmo período do ano anterior, confor-
me dados do MDIC.

Esses dados podem ser explicados com base nas relações comer-
ciais com a China. Contrariando todas as expectativas, as exportações
brasileiras para aquele país cresceram 647% no primeiro quadrimestre
de 2009 em relação ao mesmo período de 2008, com destaque especial
para o minério de ferro. Esse produto teria registrado um aumento do
volume das vendas da ordem dos 51,3% no período, tendo como propul-
sor o plano de estímulos lançado pelo governo chinês para combater a
crise, baseado em forte investimento em obras de infraestrutura e cons-
trução civil, conforme indicou levantamento do Conselho Empresarial
Brasil-China. Considerando que o referido plano estaria ainda em está-
gio inicial, as perspectivas para o setor devem continuar otimistas.

3.7.2 - Ferro-gusa
Minas Gerais detém 75% das empresas de ferro-gusa e 68% dos

altos-fornos do País, com capacidade de produção de 8 milhões de
toneladas/ano. Essa proeminência do Estado na siderurgia - setor
extremamente sensível às variações da demanda internacional por
exportar mais da metade de sua produção - fez com que aqui se per-
cebessem os maiores impactos da crise internacional no setor.

Sujeitos à mesma euforia que atingiu o minério de ferro com pre-
ços e demanda excepcionais, os preços do gusa retrocederam ao valor
de 2007 (de US$830/ton para US$430/ton) nos últimos meses de 2008,
arrastados pela abrupta interrupção de vendas. Como consequência,
segundo o Síndifer, estima-se que tenham sido paralisados cerca de
80% dos altos-fornos de produtores independentes ou não integrados,
ocasionando cerca de 2,2 mil demissões. Contribuiu para esse quadro a
redução da demanda interna do setor de fundição, que aplica o gusa na
fabricação de peças para os setores de automóveis, máquinas e equi-
pamentos.
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Ao contrário do setor extrativo mineral, a situação da siderurgia
não é animadora. Dados do MDIC para os cinco primeiros meses de
2009 indicam queda de 50% no faturamento e de quase 45% no volume
das exportações mineiras de ferro fundido bruto com relação ao mes-
mo período do ano anterior.

Relacionada à cadeia de produção do gusa, vale relatar a paralisa-
ção e a desvalorização da produção de carvão vegetal e, provavelmen-
te, o desaquecimento da silvicultura. Do carvão vegetal consumido em
Minas, cerca de 55% são oriundos de florestas plantadas e o restante
provém do aproveitamento de material lenhoso gerado por abertura ou
reforma de áreas para a produção agropecuária. Dos 45% oriundos de
florestas nativas, apenas 1/3 tem origem rio território mineiro, vindo o
restante principalmente da Bahia e de Goiás, entre outros Estados. A
desaceleração da produção do gusa em Minas afeta, portanto, a eco-
nomia de todas essas regiões fornecedoras.

A silvicultura, por sua vez, teve a expansão acentuada nos últimos
anos, com vistas ao atendimento futuro da demanda de madeira, em
especial para a fabricação do carvão. A deficiência de linhas de credito
adequadas para o setor florestal, visto que é um investimento de longa
maturação, atrela o plantio de novas áreas à situação de caixa dos
grandes consumidores, o que leva à expectativa de redução de ativida-
des também nesse segmento no ano de 2009.

Para amenizar os impactos da crise no setor minerometalúrgico
foram apresentadas diversas propostas, tendo sido consideradas viá-
veis as listadas a seguir:

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF:
modificar o Decreto n° 43.080, de 2002, que aprova o Regulamento
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS -, em seu art. 35, incisos
1 e II, permitindo a ampliação das alternativas de utilização dos créditos
tributários, em especial rio pagamento da parcela relativa a tributos
estaduais devida em contratos de consumo por demanda de energia
elétrica do setor industrial.

A Presidência da República, no âmbito federal, e à Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG -, no estadual:
• estabelecimento de condicionantes, nas medidas de apoio financeiro

a segmentos económicos com dificuldades em função da crise, que
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diferenciem o tratamento do governo às empresas que se
comprometerem a não demitir empregados, inclusive os terceirizados.

Ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico - Sede:

• adoção de políticas de incentivo à agregação de valor à produção
mineral do Estado e estabelecimento de plano diretor de utilização
das reservas minerais com a finalidade de dar perenidade à cadeia
produtiva minerometalúrgica no Estado.

A primeira proposta se refere ao suporte aos setores industriais
especialmente demandantes de energia, sobretudo a siderurgia, mas
também aplicável à indústria automotiva e à indústria da transforma-
ção em geral, para que possam aproveitar os créditos de ICMS adqui-
ridos em operações de seus processos produtivos para abatimento na
parcela da conta de energia elétrica referente ao pagamento de im-
posto. Essa medida, impedida pelo RICMS do Estado, repercutiria fa-
voravelmente a esses setores, cuja produção é significativamente des-
tinada ao mercado internacional e que, por isso, por diversas vezes,
acumulam os créditos tributários relativos à compra de insumos, mas
não podem abatê-los nas operações de vendas, dado que a exporta-
ção não é tributada.

A segunda proposta diz respeito ao estabelecimento de
condicionantes relativas à manutenção de empregos na contratação de
empréstimos com bancos públicos.

Para que se assegure que a riqueza produzida seja revertida em
prol de uma existência digna, a ordem jurídica prevê e autoriza a inter-
venção do Estado no domínio econômico, garantindo importantes ferra-
mentas, que envolvem desde a regulação financeira até a atuação dire-
ta como agente econômico. Para se alcançar o objetivo proposto, de
preservar empregos, pode-se, por exemplo: modificar as leis trabalhis-
tas, destacando situações em que seria restringido o direito de demis-
sões pelas empresas que contratassem empréstimos com bancos pú-
blicos, o que constitui competência privativa da União (Constituição
Federal, art. 22, 1); ou oferecer crédito subsidiado, impondo
contrapartidas à sua contratação, o que se pode realizar com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - ou com o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.
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Para esse segundo caso, seriam necessárias medidas distintas
para os âmbitos federal e estadual. No âmbito federal, seria preciso
recomendar ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central e ao BNDES
que criassem mecanismos estipulando contrapartidas trabalhistas à
contratação de empréstimos. Já no estadual, a imposição de condi-
ções para concessão de financiamento e eventuais contrapartidas
exigidas dos beneficiários pode ser estabelecida por meio da modifi-
cação das leis que instituem cada um dos fundos dos quais o BDMG é
agente financeiro, de forma a condicionar a aquisição de empréstimos
públicos à manutenção do nível de emprego, ou seja, impor a condição
de que as empresas, durante o prazo de vigência de um financiamen-
to, preservem os postos de trabalho existentes à época da celebração
do contrato. Isso quer dizer que elas poderiam efetuar demissões,
desde que os postos de trabalho fossem novamente preenchidos. Dessa
forma, a regulamentação se restringiria apenas às relações entre os
fundos, o BDMG e as empresas privadas, encontrando-se fora do cam-
po normativo pertencente à União.

A terceira proposta se refere à adoção de política de agregação de
valor à produção mineral do Estado. As atividades extrativistas se
posicionam na base das cadeias produtivas e seus produtos caracteri-
zam-se pelo baixo valor de mercado. Na escala de agregação de valor a
Um bem natural, a transformação mineral representa um ganho expres-
sivo de valor e enseja a geração de grande volume de empregos. Mes-
mo sendo uma medida de longa maturação e, portanto, pouco indicada
para o enfrentamento de uma crise econômica aguda, o momento suge-
re séria reflexão a respeito da necessidade de políticas públicas
estruturantes e que, a médio e longo prazos, funcionem como mitigadoras
de efeitos de crises futuras. Essa demanda é recorrente não só no setor
minerometalijrgico, mas também se aplica a outras cadeias produtivas
mineiras.

Dentro do mesmo escopo. o planejamento de utilização das reser-
vas minerais do Estado, visto que são recursos finitos e não renováveis,
merece, na mesma medida, uma reflexão séria da sociedade.
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4— MENSAGENS DOS PARLAMENTARES
André Quintão:

"As políticas sociais desenvolvidas pelo Governo Federal têm con-
tribuído para manter o mercado interno aquecido, garantindo o consu-
mo e a inclusão social de grande parcela da população. Em Minas Ge-
rais, os recursos da União investidos na rede de proteção social são de
R$3,15 bilhões para o atendimento a 9,5 milhões de pessoas nos diver-
sos programas sociais do Ministério de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome. No enfrentamento da crise econômica, é primordial a ma-
nutenção e ampliação dos programas sociais, como a transferência de
renda do Bolsa Família, que, além de sua dimensão ética de garantir
direitos, contribui para atenuar os efeitos perversos da crise sobre as
regiões mais empobrecidas e sobre os segmentos mais vulnerabilizados
da sociedade."
Jayro Lessa:

"Participando ativamente das reuniões da Comissão Extraordiná-
ria para o Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional,
como seu membro efetivo, acredito que a Assembleia Legislatativa de
Minas Gerais proporcionou, tanto às instituições públicas quanto aos
vários segmentos da sociedade, valiosa oportunidade de contar com
um foro próprio para a discussão de todos os problemas relacionados
aos impactos da crise em nosso Estado.

Com isso, os parlamentares foram capazes de realizar diagnósti-
cos mais precisos, o que nos permitiu a formulação de diversas ações,
buscando o equacionamento dos efeitos da crise em nossa economia,
bem como a propositura de sugestões aos Governos Estadual e Fede-
ral, no sentido de auxiliar na execução das políticas públicas de comba-
te à crise.

Como exemplo, posso citar o nosso clamor pela urgente aprovação
da Reforma Tributária pelo Congresso Nacional, medida que, sem dúvi-
da, trará maior alento ao contribuinte e proporcionará mais possibilida-
des de crescimento a todos os setores, há muito castigados pela eleva-
da carga tributária vigente no País.

Com certeza, Minas Gerais, como uma das unidades da federação
de maior representatividade, política e economicamente, mais uma vez
foi pioneira. A garantia de emprego e renda para a população trabalha-
dora e o oferecimento de melhores condições para a continuidade dos
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investimentos feitos pelos empresários, sempre colocaram Minas na
vanguarda, quando o assunto diz respeito à busca de melhores ações
para seu povo e certamente para toda a nação brasileira.

Por fim, na crença de que o nosso trabalho seja de grande valia
para a minimização dos efeitos da crise econômico-financeira internaci-
onal em nosso Estado, despeço-me, ressaltando o efetivo comprometi-
mento dos Deputados e a indispensável participação da sociedade mi-
neira, que atendeu prontamente ao nosso chamado e se fez representar
pelos seus mais diversos setores.

Parabéns a todos1"
Antônio Júlio:

".4 Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econó-
mico-Financeira Internacional foi instituída após o Ciclo de Debates
Minas Combate a Crise", organizado pela Assembleia Legislativa de

Minas Gerais durante o mês de abril de 2009, com a participação da
sociedade.

As atividades da Comissão tiveram inicio em 27 de Março de 2009
e a partir desse momento foram realizadas sete audiências públicas,
divididas por temas corretatos às finanças públicas, ao mercado de tra-
balho, aos setores agropecuário e de metalurgia, às pequenas e
microempresas, ao desenvolvimento regional e aos investimentos em
políticas públicas.

A discussão entre parlamentares e convidados possibilitou que fos-
sem considerados vários pontos de vista sobre a crise econômica inter-
nacional e seus reflexos na economia mineira, afetando várias empre-
sas, sobretudo, as exportadoras de produtos industrializados,
desestabilizando empregos, diminuindo a renda de trabalhadores e, ain-
da, restringindo o financiamento de políticas estatais, em face da retração
na arrecadação de receitas públicas.

Estou convicto na pertinência dessa discussão e na importância do
Parlamento mineiro para que sejam adotadas medidas de superação
dos impactos dessa crise, o que requer capacidade de investimento
público, sem o qual será difícil avançar nesse objetivo. Ressalte-se, ain-
da, a necessidade de reavaliação do Pacto Federativo, de modo a au-
mentar a capacidade financeira de Estados e Municípios, tornando pos-
sível iniciativas que propiciem a retomada do desenvolvimento."
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5- CONCLUSÃO / RECOMENDAÇõES

Esta Comissão avaliou os efeitos da crise financeira atual nas eco-
nomias do Estado e de seus Municípios, coletando, em diversas institui-
ções públicas e a segmentos da sociedade que se manifestaram duran-
te as reuniões realizadas, diagnósticos e sugestões de ação para o seu
enfrentamento.

Concluiu-se, com base nas considerações acima, que o impacto da
crise se deu, de forma mais contundente, nas economias das regiões
mineradoras do Estado, dada a queda nas exportações das commodities
minerometalúrgicas, com reflexos em toda a cadeia produtiva do setor.

As finanças públicas, tanto do Estado quanto de seus Municípios,
também foram fortemente afetadas pela queda de arrecadação do ICMS
e das receitas decorrentes das transferências do FPM e da CFEM, o
que reduziu a margem de atuação do poder público no sentido de com-
pensar os efeitos da queda dos investimentos privados por meio do
aumento dos investimentos públicos.

Entre as propostas discutidas nas audiências públicas, foram ava-
liadas alternativas de curto, médio e longo prazos para a ação da União,
do Estado e da sociedade civil na prevenção e combate aos efeitos da
crise em Minas Gerais. Entre as principais recomendações decorrentes
desta análise, relacionamos os seguintes pedidos de providências, que
devem ser encaminhados às mencionadas instituições:

Ao Conselho Monetário Nacional/ Banco Central do Brasil, solicitando
a edição de resolução que vise a alterar o inciso VI do § 1° do art. 90
da Resolução n° 2.827, de 30/3/2001, do CMN/Bacen, acrescentado
pela Resolução n° 2.945, de 27/3/2002, com a seguinte proposta de
redação para o referido dispositivo:

Art. 9°_ (...)
§ 1° (..)
VI - realizadas pelas agências de fomento de que trata a Resolução
n°2.828, de 30 de março de 2001, e pelos Bancos de Desenvolvi-
mento de que trata a Resolução n°394, de 3 d novembro de 1976,
baseadas exclusivamente no destaque de parcela do Patrimônio de
Referência PR -, na forma do art. 3° desta resolução."

A Secretaria do Tesouro Nacional, solicitando o aditamento do contrato
n° 04/98, firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais, para
reduzir a taxa de juros contratual de 7,5% para 4% ao ano;
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• Ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Mapa -, solicitando:

a) a redução do IPI sobre o açúcar, na condição de alimento da cesta
básica;

b) a elaboração de estudos para avaliar a possibilidade de isenção total
ou parcial de PIS/Cofins para as rações e o sal mineral utilizados na
nutrição animal;

c) o restabelecimento do crédito para dar suporte às atividades de abate
e processamento da carne.

• Ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento- Mapa-, solicitando incentivar a criação de um sistema
de garantia na comercialização de bovinos entre os pecuaristas e os
frigori ficos;

• Ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, solicitando:
a) a incrementação de linhas de crédito, para dar suporte às atividades

de abate e processamento;
b) o estabelecimento de condicionantes nas medidas de apoio financeiro

a segmentos econômicos com dificuldades em função da crise,
condicionantes que diferenciem o tratamento do governo às empresas
que se comprometerem a não demitir empregados, inclusive os
terceirizados;

• À Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF
solicitando:

a) modificar o Decreto n° 43.080, de 2002, que aprova o Regulamento
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Iritermunicipal e de Comunicação - RICMS -, em seu art. 35, 1 e II,
permitindo a ampliação das alternativas de utilização dos créditos
tributários. em especial no pagamento da parcela relativa a tributos
estaduais devida em contratos de consumo por demanda de energia
elétrica do setor industrial;

b) a equalização da alíquota de ICMS do álcool em Minas Gerais, que
atualmente corresponde a 25%, com a vigente no Estado de São Paulo,
de 12%, compensando as perdas de receita resultantes dessa medida
pela elevação proporcional da aliquota do imposto sobre a gasolina.
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c) intervenção na Confaz, com o intuito de promover a desoneração
total dos produtos que compõem a cesta básica;

• À Presidência da República, solicitando o estabelecimento de
condicionantes nas medidas de apoio financeiro a segmentos
econômicos com dificuldades em função da crise, condicionantes que
diferenciem o tratamento do governo às empresas que se
comprometerem a não demitir empregados, inclusive os terceirizados;

• Ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico - Sede -, solicitando a adoção de políticas de incentivo à
agregação de valor à produção mineral do Estado e o estabelecimento
de plano diretor de utilização das reservas minerais, com a finalidade
de dar perenidade à cadeia produtiva minerometalúrgica no Estado;

• Ao BNDES, solicitando o aumento do limite do cartão de crédito
disponibilizado pelo BNDES às MPE: de R$500 mil para R$750 mil,
com a possibilidade de utilização de 50% do valor para capital de giro,
haja vista sua atrativa taxa de juros;

• Ao Governo Federal, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal,
solicitando a criação de um setor para atender exclusivamente às
pequenas e microempresas;

• Ao Congresso Nacional, solicitando:
a) a ratificação da Convenção n° 158, da OIT, que proíbe a demissão

imotivada;
b) a agilização de na aprovação da PEC 231/95, que reduz a jornada

máxima de trabalho para 40 horas semanais e aumenta para 75% a
remuneração de serviço extraordinário;

c) as seguintes alterações na Lei Complementar Federal n° 123, de
2006, que instituiu o Simples Nacional:

• ampliação da abrangência do Simples, contemplando o setor de
serviços;

• alteração do § 2° do art. 26 da referida lei, excluindo as microempresas
da obrigatoriedade de escrituração do livro-caixa;

• alteração do prazo de entrega da declaração anual das pequenas e
microempresas para o último dia de maio de cada ano;

• autorização do parcelamento do Documento de Arrecadação do
Simples - DAS;
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• anulações das exclusões ocorridas em 2007 e 2008 por pendências
fiscais:

• alteração do dispositivo que exclui as MPEs do Simples Nacional por
débito tributário:

• dispensa de transmissão das entradas e saídas discriminadas por item
no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviços - Sintegra;

• unificação do prazo de recolhimento do ICMS (das operações próprias
do estabelecimento e das operações com substituição tributária) por
meio de guia única e mensal:

• revogação da cobrança da taxa para substituição do Demonstrativo
de Apuração de ICMS - DAPI

• alteração do vencimento da Taxa de Incêndio para o mês de junho,
proporcionando uma melhor adequação ao fluxo de caixa das empresas;

• extensão dos benefícios concedidos às MPEs pela Lei Complementar
n 128, de 2008.

Além das medidas citadas, esta Comissão sugere que esta Casa
avalie a necessidade de legislar sobre os seguintes temas:
• alteração das leis estaduais que tratam dos fundos de financiamento,

de forma a condicionar a aquisição de empréstimos públicos à
manutenção do nível de emprego, ou seja, impor a condição de que as
empresas, durante o prazo de vigência de um financiamento, preservem
os postos de trabalho existentes à época da celebração do contrato.
Isso quer dizer que elas poderiam efetuar demissões, desde que os
postos de trabalho fossem novamente preenchidos.

• fixação de piso salarial regional diferenciado, a exemplo dos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Além disso, com o intuito de acompanhar a implantação das medi-
das propostas por meio de ajustes no âmbito do Legislativo e dos de-
mais Poderes do Estado, esta Comissão propõe a ampliação e o forta-
lecimento da participação da ALMG no acompanhamento das políticas
públicas do Estado.
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6— ANEXOS

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências ao Conselho Monetário Naci-
onal/ Banco Central do Brasil, solicitando a edição de resolução que
vise a alterar o inciso VI do § l' do art. 9 0 da Resolução n°2.827, de 30/
3/2001, do CMN/Bacen, acrescentado pela Resolução n° 2.945, de
27/3/2002, com a seguinte proposta de redação para o referido dispo-
sitivo:

"Art. 90 - ()

§1°—( ... )
VI - realizadas pelas agências de fomento de que trata a Re-
solução n° 2.828, de 30 de março de 2001, epelos Bancos de
Desenvolvimentode que trata- a Resolução ri 0 394. de 3 e
novembrode 1976, baseadas exclusivamente no destaque de
parcela do Patrimônio de Referência - PR -, na forma do art.
30 desta resolução."

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Eco-
nômico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimen-
tais, seja encaminhado pedido de providências à Secretaria do Tesou-
ro Nacional, solicitando o aditamento do Contrato n° 04/98, firmado
entre a União e o Estado de Minas Gerais, para reduzir a taxa de
juros contratual de 7,5% para 4% ao ano.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências ao Ministério da Fazenda e
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa -, soli-
citando:

a) a redução do IPI sobre o açúcar, na condição de alimento da
cesta básica;

b) a elaboração de estudos para avaliar a possibilidade de isenção
total ou parcial de PIS/Cofins para as rações e o sal mineral utilizados
na nutrição animal; e

c) o restabelecimento do crédito para dar suporte às atividades de
abate e processamento da carne.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências ao Ministério da Fazenda e
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa -, soli-
citando o incentivo à criação de um sistema de garantia na
comercialização de bovinos entre os pecuaristas e os frigoríficos.

Sala das Comissões,

Deputado____
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências ao Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais - BDMG -, solicitando:

• o incremento de linhas de crédito para dar suporte às atividades
de abate e processamento; e

• o estabelecimento de condicionantes, nas medidas de apoio fi-
nanceiro a segmentos econômicos com dificuldades em função da crise,
que diferenciem o tratamento do governo às empresas que se compro-
meterem a não demitir empregados, inclusive os terceirizados.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências à Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais - SEF -, solicitando:

a) a modificação do Decreto n° 43.080, de 2002, que aprova o
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interesta-
dual e lntermunicipal e de Comunicação - RICMS -, em seu art. 35,
incisos 1 e II, permitindo a ampliação das alternativas de utilização dos
créditos tributários, em especial no pagamento da parcela relativa a
tributos estaduais devida em contratos de consumo por demanda de
energia elétrica do setor industrial;

b) a equalização da alíquota de ICMS do álcool em Minas Gerais,
que atualmente corresponde a 25%, com a vigente no Estado de São
Paulo, de 12%, compensando as perdas de receita resultantes dessa
medida pela elevação proporcional da alíquota do imposto sobre a ga-
solina; e

c) a intervenção junto ao Confaz, com o intuito de promover a
desoneração total dos produtos que compõem a cesta básica.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências à Presidência da República,
solicitando o estabelecimento de condicionantes, nas medidas de apoio
financeiro a segmentos econômicos com dificuldades em função da cri-
se, que diferenciem o tratamento do governo às empresas que se com-
prometerem a não demitir empregados, inclusive os terceirizados.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências ao Governador do Estado e à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, solici-
tando a adoção de políticas de incentivo à agregação de valor à produ-
ção mineral do Estado e o estabelecimento de plano diretor de utiliza-
ção das reservas minerais, com a finalidade de dar perenidade à cadeia
produtiva minerometalúrgica no Estado.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências ao BNDES, solicitando o au-
mento do limite do cartão de crédito disponibilizado pelo BNDES às
MPE: de R$500 mil para R$750 mil, com a possibilidade de utilização de
50% do valor para capital de giro, haja vista sua atrativa taxa de juros.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências à Presidência da República,
solicitando a criação de um setor para atender exclusivamente às pe-
quenas e microempresas.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências ao Banco do Brasil, solicitan-
do a criação de um setor para atender exclusivamente às pequenas e
m icroem presas.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências à Caixa Econômica Federal,
solicitando a criação de um setor para atender exclusivamente às pe-
quenas e microempresas.

Sala das Comissões,

Deputado
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REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais:

A Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econô-
mico-Financeira Internacional requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado pedido de providências ao Congresso Nacional, soli-
citando:

a) a ratificação da Convenção n° 158, da OIT, que proíbe a demis-
são imotivada;

b) a agilidade na aprovação da PEC 231/95, que reduz a jornada
máxima de trabalho para 40 horas semanais e aumenta para 75% a
remuneração de serviço extraordinário;

c) e as seguintes alterações na Lei Complementar Federal n° 123,
de 2006, que instituiu o Simples Nacional:

• ampliação da abrangência do Simples, contemplando o setor de
serviços;

• alteração do § 2° do art. 26 da referida lei, excluindo as
microempresas da obrigatoriedade de escrituração do livro-caixa;

• alteração do prazo de entrega da declaração anual das peque-
nas e microempresas para o último dia de maio de cada ano;

• autorização do parcelamento do Documento de Arrecadação do
Simples - DAS;

• anulações das exclusões ocorridas em 2007 e 2008 por pendên-
cias fiscais;

• alteração do dispositivo que exclui as MPEs do Simples Nacio-
nal por débito tributário;
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• dispensa de transmissão das entradas e saídas discriminadas
por item no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Inte-
restaduais com Mercadorias e Serviços - Sintegra;

• unificação do prazo de recolhimento do ICMS (das operações
próprias do estabelecimento e das operações com substituição tributá-
ria) por meio de guia única e mensal;

• revogação da cobrança da taxa para substituição do Demonstra-
tivo de Apuração de ICMS - Dapi;

• alteração do vencimento da Taxa de Incêndio para o mês de ju-
nho, proporcionando uma melhor adequação ao fluxo de caixa das em-
presas;

• extensão dos benefícios concedidos às MPEs pela Lei Comple-
mentar n° 128, de 2008.

Sala das Comissões,

Deputado
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Notas
'Notada Assessoria Tecoica a investiy,iç,ro de dados de expor taçao de minei o (te ferro e fei o fundido

e de valores de exportaçao da Vale S.A. rios Estados do Pará e de Minas Gerais, obtidos por meio da
Balança Comercial divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, não
indicam, ao longo do período de janeiro de 2007 a abril de 2009, qualquer tendência de crescimento da
economia do setor minerometalúrgico de ferrosos do Pará em relação a Minas Gerais.
Receitas Correntes: 1) aquelas que se originam: do poder impositivo do Estado (Tributária e de Contribui-
ções); da exploração de seu patrimônio (Patrimonial); da exploração de atividades econômicas
(Agropecuária. Industrial e de Serviços); de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes (Trans-
ferências Correntes); 2) as receitas que não se enquadram nos itens anteriores (Outras Receitas Corren-
tes).
Receitas de Capital: são provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituiçao de
dividas; da conversào, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado. destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
Superávit do Orç,rmento Corrente.
Despesas incomprimíveis: Grupos de despesas 1, 2 e 6 -r Recursos de fontes vinculadas dos demais
Grupos.
Inversões financeiras são despesas com: aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização;
aquisição de titulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já consti-
ticd,is, quando a opr'raçáo não impoiti' lamento do capital; e constituição ou aumento do capital de
r 'inpi esas.
Despesas contingenciáveis (Ou comprimíveis); recursos não vinculados (Fonte 10) para livre utili
zaçao (IPU 1) dos seguintes Grupos de Despesas: outras despesas correntes -1- investimentos 1- inver-
sões financeiras.

'A função "Encargos Especiais" engloba as despesas em relação às quais não se pode associar um bem ou
serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dividas, ressarcimentos, indenizações e
outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra.

'Cadernos BDMG, Belo Horizonte, n. 17/18, p. 61-119, out./abr. 2008/2009.
Idem.
Minas Gerais do Século XXI / Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Belo Horizonte: Rona Editora,
2002.
Trabalho elaborado conjuntamente pela Diretoria de Pesquisa do lpea e pela Secretaria de Assuntos
Fiscais do BNDES. Rio de ,Janeiro, agosto de 1998.
CadÚnico Instrumento de coleta de informações com vistas á identificação de todas as famílias em
situação de pobreza no Pais (famílias com renda mensal pei capita igual ou inferior a 1/2 salário mínimo).
As informações são sistematizadas em um único banco de (fados, o que orienta a formulação e a
implementação de politicas de proteção social e de enfrentamento da pobreza nos três níveis de governo.
O cadastramento da família não implica sua entrada imediata e automática como beneficiária do PBF, o
que obedece à fixação de metas de atendimento.
Nota Técnica número 57. Dieese: Reduzir a jornada de trabalho é gerar empregos de qualidade.
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