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Despesa com pessoal é de cerca
de 68% do,Orçamento

Proposta do Executivo para 2001 chega à Assembléia, obedecendo aos imites
da Lei de Responsabilidade Fiscal

efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal
#P (Lei Complementar n° 101 , de 4 de maio

de 2000) já podem ser sentidos na proposta orça-
mentária para 2001 que está tramitando naAssem-
bléia. Já passou por uma série de limitações de
gastos impostas pela LRE em especial aqueles com
despesa de pessoal. O projeto de lei do Orçamen-
to, está estimado em R$ 17,51 bilhões, e teve um
aumento de 23% em relação ao ano passado.

Segundo o secretário de Estado do Planejamen-
to e Coordenação Geral, Mauro Santos, o projeto
de lei foi elaborado estritamente dentro do que pre-
vê a Lei Complementar n° 101 de 2000. De acor-
do com a norma, o Estado é obrigado a limitar as
despesas com pagamento de pessoal em 60%, mas
prevê um período de adaptação de dois exercícios
financeiros (2001 e 2002). O governo deverá eli-
minar 50% do excedente no primeiro exercido e o
restante, no segundo. Assim, para 2001, apre'ilsão
é de que 67,93% dos gastos (cerca de P3 7,5
bilhões) sejam para pagamento de pessoal.
Polêmica—De acordo com Rogério Gurjão Pi-
nheiro, consultor de Economia e Finanças da Área
de Consultoria Temática da Alemg, o conceito de
despesa de pessoal não é algo pacífico. "No artigo
18 da LRE está definido o que deve ser entendido
como 'despesa de pessoal', sendo que os serviços
terceirizados, referentes à substituição de servido-
res, são colocados na categoria 'outras despesas de
pessoal'. A interpretação da lei é, no entanto, polê-

P
AJemg, por intermédio de sua Procuradoria-
Geral, propôs ao Supremo Tribunal Federal

(STF), no dia 6 de julho, uma Ação Direta de
Inconstitudonalidade (Adin) com pedido de liminar
contra a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementarn° 101, de4de maio de 2000). NaMin
2241/5, pede-se a declaração de incons-
titudonalidade e imediata suspensão do artigo 20 da
LRF que, segundo o procurador-geral daAssem-
bléia, Luiz Antônio Prazeres, fere o princípio cons-
titucional da autonomia financeira dos entes do
Estado.

Luiz.Antônio Prazeres explica que o artigo 19 da
LRF restringe os gastos do Estado com pessoal em
60% do Orçamento estadual. Segundo o procura-
dor-geral, essa limitação está prevista na Constitui-
ção Federal, portanto não é esse dispositivo que
está sendo questionado. O alvo da ação é o artigo

mica, pois existe muita divergência na definição de
cada serviço terceirizado", explica.

Com relação à despesa com pessoal,limitada
no art. 19 da LRF, que estabelece o percentual de
60% sobre a Receita Corrente Líquida, a proposta
orçamentária apresenta os seguintes números para
os Poderes e Ministério Público: Executivo, R$ 6,26
bilhões (56,52%), judiciário, R$ 664,06 milhões
(6%), Legislativo, incluindo Tribunal de Contas, P3
377,3 milhões (3,41%) e Ministério Público, P3
221,35 milhões (2%). Assim, o total da Despesa
com Pessoal previsto é de 67,93% (P3 7.52 bi-
lhões) da Receita Corrente Líquida, uftrapassan_____
limite daLRfem7,93%. Tal fato, explica ocons
tor Salazar Rodrigues Júnior, é conseqüência de as
despesas do Exec utivo e do Legislativo estarem
acima dos limites estabelecidos no art.20 da LRF
49% e 3%, respectivamente. Porém, o art.70 da
LRF prevê um prazo de até dois exercícios para o
enquadramento, eliminando o excesso, à razão, de
pelo menos, 50% ao ano.

Para onde vai o dinheiro
• Programas de saúde: P3129 bilhão
• Transporte e sistema viário. R$49 1.38 milhões
• Manutenção e desenvolvimento do ensino

P3308 bilhões
• Função de segurança pública 8$ 1,84 bilhões

20, que delimita os gastos de cada Poder com pes-
soal dentro do limite de 60% do Orçamento. As-
sim, a LRF determina que o Executivo deverá gastar
49%; ojudiciário, 6%; o Ministério Público, 2%; e
o Legislativo e o Tribunal de Contas, 3%.
Liminar negada —A Procuradoria-Geral da As-
sembléia argumenta que o artigo 20 da lei fere o
princípio da autonomiafinanceira dos Estados, já que
a União tem competência apenas para ditar normas
gerais sobre direito financeiro, ficando a encargo dos
Estados criar leis específicas para regulamentar os
gastos dos seus Poderes. 'As realidades de cada Es-
tado são muito diferentes entre si. Portanto, cada
ente da Federação deve ter autonomia para delimitar
os gastos dos Poderes", afirma Prazeres. No dia II
de outubro, o STF negou o pedido de medidaaelar
daAssembléiapor6votos contrae Safavor. O prazo
para decisão sobre aAdin é indefinido.

FONTES DE RECEITA
O Orçamento para 2OO/prevê um
déficit corrente de 1) 8% (R$321
milhões) do orçamento total,
comparando-se despesas e
receitas correntes orçadas. Além
disso, existem estimativas de
receita de di/Tolrealização, como
explica Rogério Gurjão. Segundo
ele, algumas fontes de receita são
polêmicas, como recursos vindos
da União para a compensação de
investimentos do Estado no setor
de transporte. 5ão receitas
previstas, mas que nunca se
realizam", opina. Além disso,
existe no Brasil uma cultura na
qual o Orçamento é montado com
base nas despesas,
e não nas fontes de recursos
estyhiadof

POLÍTICAS PÚBLICAS
Quanto à execução das obras
con tidas no Orçamento. Sala.zar
Rodngues explica que aAlemg,
conforme orientação da
Presidência da Casa, está
desenvolvendo uma metodologia
de acompanhamento de políticas
públicas, tom oArmazém Sial?,
um banco de da dos que consolida
a execução orçamentária do
Estado, conjugado com o Sistema
de Programação e
Acompanhamento daAção
Governamental(Sioag) esperamos
chegara um acompanhamento
eficaz das políticas públicas
assegura.

GRUPO DE ESTUDOS
Foi formado, naAssemblé,à, um
grupo de servidores para proceder
a estudos a fim de assessorar a
Administração da Casa quanto às
determinações da LRF. Entre elas)
oenquadramento dosgastos com
pessoal e a comprovação de
despesas

Adin questiona delimitação
de gastos por Poder
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