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Debates na Comissão mudam
Orçamento e proposta de
criação de novas taxas

o debate sobre o Orçamento do Estado de
Minas Gerais para 2004, com previsão de
déficit de R$ 1,4 bilhão, e a polêmica proposta
do Executivo de criação de novas taxas e
criação de outras dominaram os trabalhos da
Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que tem papel importantíssimo
na avaliação e controle das ações dos órgãos
públicos em geral.

Por iniciativa da Comissão e muitas
negociações, o Orçamento sofreu alterações
significativas - como a garantia de recursos
para quitação de dívidas com anistiados - e o
Governo recuou em algumas das propostas
sobre criação de novas taxas.

A Comissão também participou intensamente
dos debates sobre a Refonna Tributária, no
Congresso Nacional, para preservar os
interesses de Minas Gerais. Documento com
sugestões dos deputados mineiros foi entregue
ao relator da proposta.
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Venda de ações da
Comig é considerada
lIintrigantell

Em uma reunião que durou cinco horas
e contou com a presença de 12 deputados, a
Comissão, no dia 4 de dezembro, colheu
depoimentos sobre a venda de ações da
Companhia Mineradora de Minas Gerais
(Comig) para a empresa Solaris Company
Limited e o financiamento de obras pela
Comigo

Houve consenso entre os participantes de
que a Solaris teria sido beneficiada, de
forma suspeita, com a compra de 2,5% da
ações da Comig que pertenciam à Compa-
nhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco (C::odevast). Isso porque no edital

• que autorizava a transação estava previsto
que seria necessário o pagamento de apenas
10% do valor das ações em dinheiro vivo. O
restante seria em "moedas podres". A
Solaris desembolsou, então, apenas R$ 120
mil para efetuar a compra e, pouco tempo
depois, faturou R$ I, I milhão em dividen-
dos correspondentes às ações recém-
adquiridas.

O presidente da Comissão, deputado
Ermano Batista, qualificou de "intrigante" a
transação que marcou a compra de ações
pela Solaris. Já o deputado Chico Simões,
autor do requerimento solicitando a reunião,
cobrou a apuração do caso. "É preciso
descobrir os autores dessa proeza", ironizou.
Os deputados Fábio Avelar e Adalclever
Lopes ponderaram que o caso deve ser
investigado sem pré-julgamentos.

Além das
reuniões,
os parla-
mentares
participa-
ram das
negocia-
ções para
melhorar
os proje-
tos do
governo

Minas debate a reforma tributária
Quarenta e três sugestões de emendas apresentadas por cerca de mil partici-

pantes foi o resultado das discussões sobre a reforma tributária coordenadas pela
Comissão ao longo de 2003. O auge dos debates ocorreu entre os dias 16 e 18 de
junho, quando foi realizado o seminário Minas na Reforma Tributária.

''Não queremos aumento da carga tributária, mas uma distribuição mais
equilibrada dos recursos. Desejamos que os municípios e os estados tenham
participação maior no bolo da arrecadação e que possam receber também parcelas
de tributos novos", afirmou o presidente da Assembléia, Mauri Torres, por
ocasião da entrega do documento final do seminário ao deputado Virgílio Guima-
rães (foto), relator da Reforma na Câmara dos Deputados, no dia 9 de julho.

Com quatro emendas do deputado Se-
bastião Helvécio, a Comissão deu parecer fa-
vorável ao PL 1.08112003, do governador,
que reajusta os valores das custas judiciais.
O projeto aplica às custas judiciais um rea-
juste com base no Índice Geral de Preços
(IGP-D1) e determina que os valores dos ser-
viços judiciais passam a ser expressos em
unidades fiscais do Estado (Ufemg), com o
objetivo de corrigir a defasagem dos custos
desses serviços, que não são reajustados des-
de 1999.

A primeira emenda estabelece o limite
de 160 quilômetros (ida e volta) para o pa-
gamento de verbas indenizatórias para ofi-
ciai de justiça-avaliador. A segunda isenta
a Defensoria Pública do pagamento de cus-
tas judiciais. E as duas últimas reduzem os
valores cobrados para expedição de manda-
dos de segurança.

Reajuste de custas
judiciais passa, com
emendas

Fundo de
previdência tem
parecer aprovado

O PLC 44/2003, do governador, que
cria o Fundo Financeiro da Previdência
(Funfip), recebeu parecer favorável da
Comissão, relatado pelo deputado Mauro
Lobo, com três emendas. A primeira eleva
para II % a alíquota da contribuição
previdenciária de todos os servidores,
ativos, inativos e pensionistas do Estado.
Atualmente, os servidores admitidos até
31 de dezembro de 200 I contribuem com
8,3% de seus salários, e os inativos que se
aposentaram após essa data contribuem
com 4,8%, conforme o artigo 2° da Lei
Complementar 70, de 30 de julho de
2003. Essas alíquotas são revogadas
pela segunda emenda do parecer. A
terceira emenda, do deputado Rêmolo
Aloise, torna facultativa a contribuição
para o Ipsemg-Saúde dos servidores do
Poder Legislativo.

pelo Seguro de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) e prevê a majoração de taxas de
administração de trânsito e de tarifas
cobradas pelo Corpo de Bombeiros e pela
PM por serviços em que o interesse particu-
lar se sobrepuser ao público. O substitutivo
da Comissão criou, ainda, a Taxa de
Licenciamento para Uso ou Ocupação da
Faixa de Domínio das Rodovias (TFDR),
ausente do projeto original.

Em contrapartida, os deputados conse-
guiram retirar do texto original dispositivos
que criavam, por exemplo, as taxas pela
expedição de boletim de ocorrência da
Polícia Militar relativo a acidentes de
trânsito sem vítima, pelo fornecimento de
cópia do Boletim de Ocorrência e pelo
fornecimento de atestado de antecedentes
criminais.

para 2004, transformado no PL 1.116/
2003. Além das suas emendas, a Comissão
acatou outras 690, apresentadas individu-
almente pelos parlamentares.

Entre as principais alterações
introduzidas pelas emendas aprovadas está
o aumento das verbas destinadas ao
Instituto de Terras de Minas Gerais (Iter)
de R$ I milhão para R$ 11 milhões.
Outra novidade introduzida no texto foi
a destinação de R$ 5 milhões para
indenização às vítimas de tortura no
Estado. Os orçamentos do Tribunal do
Contas, do Tribunal de Justiça e do
Ministério Público não foram alterados.
A receita estimada do Estado para 2004
é de R$ 20,6 bilhões e as despesas devem
somar R$ 22 bilhões, com um déficit
estimado em R$ 1,4 biilhão.

substitutivo da Assembléia, estão a
isenção do imposto nas transmissões de
bens de uso pessoal nas residências e de
utensílios agrícolas de uso manual, e a
ampliação do limite de isenção na
transmissão por doação de 4 mil para 10
mil Ufemg. Além disso, o novo texto
aumenta de 15% para 20% o percentual
de desconto nas transmissões por
herança.

Com 131 emendas da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
Assembléia Legislativa aprovou no dia 19
de dezembro o Orçamento de Minas Gerais

o PL 1.078/2003, do Governador, que
cria, entre outras, a Taxa de Seguro
Potencial de Extinção de Incêndio, foi uma
das mais polêmicas matérias propostas pelo
Executivo mineiro em 2003 e acabou sendo
aprovado comente após muita discussão e
negociação, na da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária. O projeto
tramitou em regime de urgência e travou a
pauta do Plenário durante uma semana, até
serem introduzidas mudanças para
viabilizar sua aprovação. A estimativa é
que somente a nova taxa de incêndio
significará crescimento de R$ 140 milhões
a R$ 200 milhões na arrecadação estadual.

Além da taxa contra incêndio, o PL
prevê a cobrança de tarifa pela solicitação
de certidões de qualquer natureza, ressalva-
dos os casos de gratuidade, cria taxas a
serem pagas pelas seguradoras beneficiadas

Orçamento de 2004 recebeu muitas emendas

Negociações parlamentares mudam proposta de novas taxas

Imposto sobre herança tem
alíquotas alteradas na Comissão

A redefinição de alíquotas do Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), o
chamado "imposto sobre a herança", foi
aprovada pela Assembléia, após intensos
debates e negociações, conduzidos em
especial na Comissão. As mudanças estão
contidas no PL 1.080/2003, encaminhado
pelo governador Aécio Neves.

Entre as alterações introduzidas pelo

As discussões
no âmbito da
Comissão
sempre
tiveram
presença de
representantes
de entidades
interessadas



Outros temas

Jaíba, fiscalização
ambiental. ..
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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.

Um balanço
positivo

A tramitação dos
projetos e de outras
proposições citadas
neste documento
pode ser consultada
no site da Assembléia:
www.almg.gov.br

ten as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar

P. - Projeto de Lei

.•. Uma emenda proposta pela Comissão aca-
ba com a necessidade de licenciamento
prévio dos órgãos estaduais que preten-
dem instalar câmaras de segurança. A al-
teração foi incluída no PL 311/2003, do
deputado Célio Moreira, que disciplina a
instalação de câmeras de vídeo em imó-
veis estaduais, como presídios, escolas e
rodovias.

.•. Com duas emendas da Comissão, foi
aprovado o PL 1.239/2003, do governa-
dor, que dispõe sobre o Fundo de Desen-
volvimento Regional do Jaíba. O projeto
altera as leis 11.394, de 6 de janeiro de
1994, e 12.366, de 26 de novembro de
1996, e permite a transferência de recur-
sos do fundo para a Ruralminas e para o
Instituto Estadual de Florestas implanta-
rem áreas de preservação ambiental. A
proposta também inclui, entre as benefi-
ciárias do fundo, empresas localizadas
fora da área do Distrito Agroindustrial do
Jaíba, mas que tenham alguma ligação
com o projeto. O PL prevê, ainda, que a
Assembléia fará avaliações anuais sobre
a aplicação de recursos do fundo e os be-
neficios gerados.

.•. A Comissão aprovou a prorrogação, por
mais dez anos, do Fundo de Desenvolvi-
mento Minerometalúrgico (FDMM), pre-
vista pelo PL 1037/2003, do governador.
Duas alterações foram propostas pela Co-
missão: uma aperfeiçoando a redação do
texto, sem prejuízo do conteúdo, e outra
obrigando o agente financeiro e a gestora
a apresentarem à Assembléia relatórios
semestrais sobre as atividades do Fundo.

.•. O PL 1082/2003, do Governador, que cria
a Taxa de Fiscalização Ambiental, teve
parecer aprovado pela Comissão, com
uma emenda do relator, deputado Doutor
Viana. O objetivo do projeto, segundo o
Governo, é captar recursos para custear as
atividades de fiscalização ambiental no
Estado, realizadas pelo Instituto Estadual
de Florestas e pela Fundação Estadual do
Meio Ambiente.

.•. A Comissão apresentou substitutivo ao PL
679/2003, do deputado Leonardo Moreira,
que obriga as empresas distribuidoras de
combustíveis a instalarem lacres nos tan.
ques dos postos, com o objetivo de com-
bater adulterações nos produtos.
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