
MENSAGEM/GABGOV/MSNg 26 / 2022 Campo Grande, 30 de maio de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no inciso II do art. 66, da ConstituigSo Estadual, submeto d elevada
apreciagSo dessa augusta Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, a proposta de
Emenda d Constituiqdo que Altera o art.56 do Ato das DisposiEdes Constitucionais Gerais e

Transitdrias,

A Emenda Constitucion al ne 77 , de 1 8 de abril de 20 17, instituiu o Regime de Limitagdo
de Gastos no Ambito dos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado, a vigorar por 10 (dez)
exercicios financeiros, podendo ser revisada a partir do 5o (quinto) exercicio da vig6ncia.

As medidas estabelecidas na Emenda ConstitucionalneTT , de20ll, foram convergentes
d politica de gestdo financeira adotada pela Unido, constantes da Emenda Constitucional ne 95 de 16 de
dezembro de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal, a vigorar por 20 (vinte) anos, podendo ser
revisada a partir do 10" (d6cimo) exercicio da sua vigdncia, limitando as despesas prim6rias d variagSo
do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE).

Destaca-se o importante diferencial entre o Regime de Limitagdo de Gastos do Estado
em relagdo ao Novo Regime Fiscal da Uni6o que reside na possibilidade de acr6scimo do crescimento
da Receita Corrente Liquida que exceder ao indice do IPCA/IBGE.

A proposta de revisSo dos critdrios de comegSo dos limites fixados na Emenda
Constitucional ne 77, de 2017, decorre da necessidade da ampliagdo desses para permitir a adequagdo
dos orgamentos, impactados pelo aumento de pregos e pela queda na arrecadagd.o durante a vig6ncia do
Regime de LimitagSo de Gastos, provenientes dos atuais cen6rios macroecon6micos internacional e
nacional, especialmente em decorrdncia dos efeitos do Decreto Federal ne 11.055, de 28 de abril de
2022.

Considerando que a Receita Corrente Liquida agrega arrecadag6es vinculadas que n5o
podem ter destinagdo para outra finalidade, a exemplo das receitas dos fundos estaduais e das
transfer6ncias vinculadas da Uni6o, 6 recomend6vel a manutengdo do limite fixado de incremento de
90% (noventa por cento) do crescimento nominal da receita corrente liquida, fixado no $ 4o do art. 56
do Ato das Disposiq6es Constitucionais Gerais e Transit6rias (ADCGT) da Constitui96o Estadual.

Com essas considerag6es, submeto o anexo projeto de Emenda d Constituig6o d an6lise
desse Parlamento Estadual, contando com o apoio de seus ilustres integrantes paraa sua aprovagSo.

Atenciosamente,

**+'-**-.-**:

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS pofi

mahicuta:
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PROJE,TO DE EMENDA CONSTITUCIONAL

Altera redagdo do art. 56 do Ato das Disposiqdes
Constitucionais Gerais e Transit6rias da
C ons t ituiE do Es tadual.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, nos termos do $ 3" do art. 66 da Constitui96o Estadual, promulga a seguinte Emenda
ao Texto Constitucional:

Aft.
ConstituigSo, passa a

"Art,

1o O art.56 do Ato das Disposig6es Constitucionais Gerais e Transit6rias da
vigorar com as seguintes alteragdes:

$1"

III - para o exercicio de 2023, ao valor nominal estabelecido na Lei de Diretrizes
Or g ant e nt dr i as c orr e s p ond ent e,'

IV - para os exerclcios de 2024 a 2027, ao valor do limite referente ao exerctcio
in'tediatamente anterior, corrigido pela variaqdo do indice Nacional de Preqos ao Consumidor Amplo
(IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou outro que vier a
substitui-lo, acumulado no perfodo de 12 (doze) nleses encerrado ent abril do exercfcio anterior ao que
se refere a lei orqamentdria.

$ 2'Ao limite indicado no inciso IV do $ lo deste artigo serd acrescido, por exercicio;

I - o percentual correspondente a 30% (trinta por cento) do crescimento da Receita
Corrente Liquida que exceder ao indice de correEdo estabelecido no referido inciso IV deste artigo,'

II - 1/4 (um quarto) do valor nominal correspondente ao increntento do exercfcio de
2022 para 2023, de cada Poder e Instituigdo, conforme previsto em lei complementar.

$ 3'O percentual de que trata o inciso I do S 2'deste artigo poderd, por ato do Chefe
do Poder Executivo, ser elevado atd a 70% (setenta por cento) do crescimento da Receita Corrente
Liquida que exceder ao fndice de corregdo estabelecido, desde que a realizaqdo da receita ndo
compron'teta a meta de resultado primario, estabelecida no anexo de ntetas fiscais da Lei de Diretrizes
Orqamentdrias.

$ 4' Fica limitado a 90% (noventa por cento) do valor do crescintento nominal da
receita corrente liquida o incremento de que tratam o inciso IV do caput e os $$ 2o e 3o deste artigo,
apurado no periodo de l2 (doze) meses encerrado ent abril do exercicio anterior.

s6"

III - em relagdo aos Poderes Judicidrio e Legislativo, ao Ministdrio Pilblico, ao
Tribunal de Contas e d Defensoria Publica os recursos que lhesforentrepassados pelo Poder Executivo
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para as despesas de investimentos, mediante insffumento juridico prdprio e previsdo na lei
orQamentdria anual.

.,'..,.,t'(NE)

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

Deputado PAULO CORREA
Presidente

Deputado ZE TEIXEIRA
1o Secret6rio I

Deputado HERCULANO BORGES
2o Secretario
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