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Reforma Administrativa
do Estado foi aperfeiçoada
pela Assembléia

A criteriosa, detalhada e exaustiva análise dos
muitos projetos constantes da Reforma Administrati-
va proposta pelo Governo do Estado dominou os
trabalhos da Comissão de Administração Pública,
que encerrou seus trabalhos em 18 de dezembro sem
deixar pendências na pauta, como destacou seu
presidente, deputado Domingos Sávio.

Praticamente todas as proposições encaminhadas
pelo Executivo foram aprovadas, mas a maioria
sofreu modificações e aperfeiçoamentos, a partir dos
debates realizados com os servidores públicos e
outros segmentos da sociedade, por iniciativa da
Comissão.

Além da reforma, a Comissão analisou ao longo
do ano uma série de proposições relacionadas com a
administração pública, analisou as propostas de
cessão de imóveis a municípios e apresentou requeri-
mentos de convocação de autoridades, em todos os
níveis, para esclarecimentos e cobranças. Por inicia-
tiva dn Comissão, a Assembléia promoveu audiênci-
as públicas para debate de situações de interesse da
sociedade, como a precária condição de trabalho dos
defensores públicos mineiros.
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Espinha dorsal do "Choque de Gestão" passou
pelo crivo da Comissão de Administração Pública

A Comissão de Administração Pública teve
participação decisiva nos debates e na
aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 48/2003, que propôs o novo
modelo de gestão na administração pública
estadual. Considerada a "espinha dorsal" da
reforma administrativa, a PEC foi aprovada em
plenário, no dia 12 de julho, com seis emendas.

A Comissão analisou e apresentou emendas
também aos demais projetos encaminhados
pelo Executivo para consolidar a reforma
administrativa, o chamado "choque de gestão".
Foram os seguintes:

A PLC 25/2003: institui o novo regime próprio
de previdência e assistência social dos servi-
dores públicos estaduais. Foi aprovado na reu-
nião realizada no dia 14 de julho, dentro da
convocação extraordinária, com duas emendas
da Comissão, que acolheu diversas reivindica-
ções apresentadas pelos servidores públicos. O
projeto aprovado alterou a Lei Complementar
64/2002.

A PLC 26/2003: disciplina a perda de cargo pú-
blico e de função pública por insuficiência de
desempenho do servidor. O Projeto recebeu
uma emenda da Comissão.

A PLC 27/2003: institui o Afastamento Volun-
tário Incentivado (AVI) no âmbito da adminis-
tração pública estadual direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.

A PLC 28/2003: reintroduz a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) como regime de tra-
balho alternativo no âmbito do serviço públi-
co. O projeto recebeu uma emenda da Comis-
são, limitando a duração dos contratos.

A PL 716/2003: cria o banco de horas na ad-
ministração pública do Estado. A proposta mo-
difica o artigo 9° da Lei 10.363, de 1990, que
já havia sido alterado pelo artigo 11 da Lei
10.745, de 1992. O objetivo do Executivo com
o projeto foi o de reduzir o volume de despe-
sas com pessoal, possibilitando que as horas
trabalhadas em regime de serviço extraordiná-
rio sejam compensadas por meio de folgas e
não pelo pagamento de horas extras.

A PL 717/2003: estabelece regras para o acor-
do de resultados a ser celebrado entre dirigen-
tes de órgãos e entidades da administração pú-
blica direta e indireta e as autoridades que so-
bre eles tenham poder hierárquico ou de su-
pervisão. O parecer aprovado pela Comissão
ressaltou que caberá ao Poder Executivo ava-

liar quais os órgãos e entidades que apresen-
tam condições adequadas para a adoção do
acordo de resultados (premiação para as insti-
tuições que superarem as metas previstas) e
garantiu, por emenda, a participação de servi-
dores do órgão ou entidade acordada na Comis-
são de Acompanhamento e Avaliação.

A PL 718/2003: institui o Adicional de Desem-
penho (ADE), gratificação de até 70% incidente
sobre o vencimento básico do servidor que aten-
der aos níveis percentuais atribuídos em função
dos indicadores setoriais dos respectivos órgãos
e entidades, do efetivo desempenho individual do
servidor e do aperfeiçoamento da sua formação
individual. O projeto foi aprovado com duas
emendas da Comissão.

A PL 719/2003: extingue o apostilamento para
os servidores do Executivo. O texto original do
Executivo foi aperfeiçoado pela Comissão, que
introduziu novas garantias para algumas cate-
gorias, com os diretores de escolas, que obti-
veram prorrogação até 29 de fevereiro de 2004
do prazo para fazer valer o direito adquirido.
Sancionada após a aprovação, a proposição
transformou-se na Lei 14.683/2003. Posterior-
mente, a Comissão examinou também os pro-
jetos de lei que estenderam o fim do
apostilamento aos servidores do próprio
Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Con-
tas e do Ministério Público.

A PL 19/2003: estabelece teto remuneratório para
os servidores do Executivo. O projeto dispõe
que a remuneração mensal total, incluindo to-
das as vantagens pessoais, dos servidores ati-
vos e inativos do Executivo deve ficar limitada
ao valor da remuneração do governador, até que
se fixe o limite previsto no inciso XI do artigo
37 da Constituição Federal ("subteto"). Desde
fevereiro de 2003, a remuneração do governa-
dor Aécio Neves foi fixada em R$ 10,5 mil.

O projeto das
parcerias do
poder público
com a iniciativa
privada foi
sancionado pelo
governador
Aécio Neves,
depois de ser
aperfeiçoado
pela Assembléia

Considerada
a "espinha
dorsal" da
reforma
administrativa,
a PEC foi
aprovada em
plenário, no
dia 12 de
julho

Parceria público-privada
foi aperfeiçoada

Com três emendas da Comissão de Administração
Pública, o Plenário da Assembléia aprovou, em segundo
turno, o PL 889/2003, do governador do Estado,
criando as parcerias público-privadas (PPPs). O projeto
permite a celebração de contratos de parceria para a
prestação de serviços públicos; para a construção,
ampliação, manutenção, reforma e exploração de bens
públicos ou de uso público e para a gestão e implanta-
ção de empreendimento público. Tais atividades pode-
rão ocorrer em áreas como educação, saúde, assistência
social, transportes públicos, saneamento básico, segu-
rança, sistema penitenciário, defesa, justiça, ciência,
pesquisa, tecnologia, agronegócio, entre outras.

A primeira emenda da Comissão estabeleceu a
possibilidade de o Estado, desde que previsto no
contrato de PPP, efetuar o pagamento das parcelas
devidas ao parceiro diretamente em favor da instituição
financiadora do projeto de parceria. O objetivo é
simplificar as operações financeiras decorrentes do
contrato. Já a segunda emenda acrescentou ao inciso VI
do artigo 14 a expressão "atos delegáveis da" após o
termo "incumbir-se de". A terceira emenda explicitou
que a remuneração do parceiro, por meio da transferên-
cia de bens móveis e imóveis, se dará "na forma da lei".

Os defensores públicos de Minas Gerais são os
de pior remuneração no Brasil (à exceção dos da
Paraíba), estão mal equipados, mal instalados,
sobrecarregados de tarefas e seu número é insufici-
ente para atender à demanda crescente por assistên-
cia judicial gratuita.

Este é um resumo das principais queixas apresen-
tadas pelos defensores públicos mineiros aos deputa-
dos da Comissão de Administração Pública, em
audiência pública realizada em 16 de novembro,
com ampla participação da categoria. Eles vieram de
dezenas de cidades mineiras (foto), inconformados
com o salário inicial de R$ 2.140, que seria, segundo
eles, "a quinta parte da remuneração de um promotor
de Justiça em início de carreira".

Glauco David de Oliveira Souza, que preside a
Associação dos Defensores Públicos de Minas,
informou que há no Estado mais de 140 comarcas
sem defensor, e que elas estão sempre em desvanta-
gem quanto ao número de juízes e promotores.

Ao final da audiência, o
público em Oscips, permitindo,	 presidente da Comissão infor-
contudo, a celebração de	 mou que estava assinando,
convênios e parcerias entre	 . juntamente com os deputados
elas. A terceira emenda deter

Henrique, um requerimento
Dalmo Ribeiro Silva e José

mina que a celebração do termo
de parceria será precedida da	 dirigido a todos os líderes de
publicação da minuta do	 partidos, para tentar melhorar,
documento no órgão de impren-	

4l4	, através de emendas, a dotação
sa oficial do Estado.	 da Defensoria Pública no

Orçamento de 2004.

Cooperativismo ganhou
política estadual

A Política Estadual do Cooperativismo prevista
no PL 273/2003, do deputado Paulo Piau, foi apro-
vada em 2° turno pelo Plenário da Assembléia
Legislativa, no dia 10 de dezembro, na forma de
Substitutivo apresentado pela Comissão. Além de
estabelecer as diretrizes do cooperativismo em Minas,
a proposição determina normas sobre tratamento
tributário e estímulo creditício às cooperativas.

Pelo texto final, o poder público deverá criar
instrumentos para estimular o crescimento da
atividade; prestar assistência educativa e técnica às
cooperativas com sede no Estado; estabelecer
incentivos financeiros para criação e desenvolvimen-
to do sistema; e facilitar o contato entre as cooperati -
vas e seus parceiros. Ainda segundo o projeto, o
tema deve ser incluído no currículo das escolas de
ensino médio do Estado.

Comissão acolhe
queixas de
defensores públicos

Emendas ajudaram a
regulamentar as Oscips

A regulamentação do funcionamento em Minas das
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscips), prevista no PL 8/2003, foi aprovada em
plenário no dia 25 de novembro, após tramitar em
regime de urgência. O projeto, de autoria do deputado
Leonardo Quintão, regulamenta lei federal, que dispõe
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, bem como, instituindo e
disciplinando o termo de parceria.

A Comissão propôs três emendas ao projeto. A
primeira faz a diferenciação entre Oscips e OS (Orga-
nização Social) e restringe a abrangência do PL 8/2003
às Oscips. Estas somente poderão ser classificadas
como organizações sociais para receber benefícios
previstos na lei federal. A segunda impede a transfor-
mação de entidades do poder
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Um balanço
positivo

As comissões
temáticas realizaram
em 2003, no total,
1.128 reuniões,
sendo 54 no interior
do Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais do
governador a
proposições de lei.

A tramitação dos
projetos e de
outras proposições
citadas neste
documento pode
ser consultada no
site da Assembléia:
www.atmg.gov.br
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Outros temas
Estatuto da M.
presentes,
casa própria

A O texto do novo Estatuto da Polícia
Militar de Minas Gerais foi aprovado
pela Comissão no dia 17 de dezembro,
na forma de substitutivo, que garantiu
a promoção por tempo de serviço ao
soldado que, na data de publicação da
lei, atender aos requisitos, mesmo que
fora das datas fixadas pelo estatuto.

A A Comissão aprovou, no dia 17 de de-
zembro, parecer favorável ao PL
1.127/2003, da deputada Manha Cam-
pos, que estabelece critérios para oferta
e aceitação de presentes por autorida-
des públicas e agentes políticos. O pro-
jeto foi relatado pela deputada Jô
Moraes.

A A Comissão deu parecer favorável à
aprovação do PL 675/2003, do depu-
tado Leonardo Moreira, que prevê cri-
térios de financiamento da casa própria
para policiais civis, militares e bombei-
ros.

A Servidores públicos que cuidam de
pessoas portadoras de deficiências gra-
ves poderão ter a jornada de trabalho
reduzida para 20 horas semanais, se-
gundo o PLC 29/2003, do deputado
Dinis Pinheiro, que altera a Lei 9.401,
e que recebeu parecer favorável da Co-
missão.

A O Ministério Público passou a ter aces-
so a banco de dados de caráter públi-
co ou relativo a serviço de relevância
pública, segundo o PLC 21/2003, do
Procurador-Geral do Estado, que rece-
beu parecer favorável à aprovação, na
forma de Substitutivo apresentado pela
Comissão, que ressalvou as hipóteses
de sigilo legal e a inviolabilidade dos
direitos individuais. O tema foi relata-
do, em 20 turno, pelo deputado Dalmo
Ribeiro Silva.

Entenda as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei


