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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017
Poder Executivo

Dispõe sobre o Regime de Recuperação Fiscal do Estado 
do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 

Art. 1º  Fica o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a aderir ao Regime de Recuperação 
Fiscal e a instituir o Plano de Recuperação, em cumprimento à Lei Complementar nº 159, de 19 de maio 
de 2017, que terá vigência pelo prazo imprescindível ao atingimento do equilíbrio fiscal definido no 
referido Plano, em conformidade com a estimativa recomendada pelo Conselho de Supervisão, limitado a 
72 (setenta e dois) meses, a contar do ato do Presidente da República que o homologar e der início à 
vigência do Regime de Recuperação Fiscal.

§ 1º  O Regime de Recuperação Fiscal será orientado pelos princípios da sustentabilidade 
econômico-financeira, da equidade intergeracional, da transparência das contas públicas, da confiança nas 
demonstrações financeiras, da celeridade das decisões e da solidariedade entre os Poderes e os órgãos da 
administração pública.

§ 2º  O Regime de Recuperação Fiscal envolve ação planejada, coordenada e transparente de 
todos os Poderes, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado, 
órgãos, entidades e fundos do Estado para corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas 
públicas, por meio da implementação das medidas emergenciais e das reformas institucionais 
determinadas no Plano de Recuperação, elaborado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

§ 3º  O Plano de Recuperação Fiscal, instituído em conformidade com esta Lei Complementar 
e com a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, deverá ser remetido à Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul em até 30 dias após a publicação do ato do Presidente da República que 
der início ao Regime de Recuperação Fiscal. 

Art. 2º   O Poder Executivo reduzirá os incentivos ou benefícios de natureza tributária dos 
quais decorram renúncias de receitas autorizados por leis estaduais, em, no mínimo, 10% a.a. (dez por 
cento ao ano), ressalvados aqueles concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições e 
aqueles instituídos na forma estabelecida pela alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição 
Federal.

§ 1º  A redução anual dos incentivos ou benefícios de natureza tributária usará como 
referência o ano anterior ao do pedido de ingresso no Regime de Recuperação Fiscal.

§ 2º  Para fins de apuração da redução estabelecida no caput deste artigo, serão consideradas 
aquelas realizadas nos últimos três anos, contados da data de publicação do Decreto que regulamentou a 
Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017.

Art. 3º  Fica vedada a realização de saques em contas de depósitos judiciais, ressalvados 
aqueles permitidos pela Lei Complementar nº 151, de 5 agosto de 2015, enquanto não houver a 
recomposição do saldo mínimo do fundo de reserva, de modo a assegurar o exato cumprimento do 
disposto na referida Lei Complementar. 

Art. 4º   Fica autorizada a realização de leilões de pagamento, nos quais será adotado o 
critério de julgamento por maior desconto, para fins de prioridade na quitação de obrigações inscritas em 
restos a pagar ou inadimplidas. 
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Parágrafo único.  O conjunto de dívidas a ser submetido aos leilões de pagamento de que 
trata este artigo e a frequência dos leilões serão definidos no Plano de Recuperação Fiscal. 

Art. 5º  Enquanto vigorar o Regime de Recuperação Fiscal, fica o Poder Executivo 
autorizado a contratar operações de crédito para as finalidades previstas no art.11 da Lei Complementar 
nº 159, de 19 de maio de 2017.

Art. 6º   Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal. 

JUSTIFICATIVA

O compromisso do Governo do Estado com a gestão transparente e responsável das finanças 
públicas - e a coragem de fazer o que precisa ser feito - vem sendo demonstrado desde o início de 2015. Em 
02 de janeiro de 2015, o governo publicou o Decreto nº 52.230 com a suspensão temporária e 
contingenciamento de várias despesas por 180 dias. De lá para cá, foram implantadas importantes medidas 
de ajuste necessárias ao enfrentamento da crise econômica e fiscal, com impacto no curto e médio prazo, 
como também profundas reformas referentes à responsabilidade fiscal, política de pessoal, previdência e 
estrutura administrativa, visando à modernização do Estado e a sustentabilidade fiscal a longo prazo.

Entre as diversas medidas referentes à arrecadação adotadas a partir de 2015, destacam-se o 
realinhamento das alíquotas de ICMS, com vigência de 2016 a 2018, em adequação a outros grandes 
Estados da Federação, a criação do Fundo Ampara, alterações na legislação do IPVA e ITCD, redução de 
benefícios fiscais, além do constante aprimoramento da administração tributária, com a modernização dos 
processos, consolidação de um modelo de fiscalização preventiva e ação repressiva sobre os sonegadores e 
devedores contumazes.

Pelo lado do gasto público, a elaboração das leis orçamentárias com parâmetros realistas - com 
restrição das despesas de custeio, de investimentos e de pessoal -, a política de contenção de gastos por 
meio da edição dos diversos decretos desde 02/01/2015 e o decreto de calamidade financeira, formalizando a 
situação de extrema gravidade das finanças públicas estaduais, são alguns exemplos da forte atuação do 
Governo do Estado.

Relativamente aos principais problemas estruturais do Estado, a previdência e a dívida, a atual 
gestão demonstrou a coragem necessária ao enfrentamento do déficit previdenciário, com a instituição do 
Regime de Previdência Complementar para os novos servidores e elevação para 14% a alíquota de 
contribuição de todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, bem como o protagonismo do 
Estado nas negociações do contrato da dívida junto à União relativamente à Liminar no Supremo Tribunal 
Federal e ao acordo do Ministério da Fazenda com os governadores, de junho de 2016, cujos efeitos, 
posteriormente contemplados na Lei Complementar nº 156/2016, foram a concessão de prazo adicional de 
20 anos para o pagamento da dívida, carência total dos pagamentos entre julho e dezembro de 2016 e 
parcial, com crescimento escalonado à razão de 5,27% ao mês, entre janeiro de 2017 e junho de 2018. 

Outra medida de vital importância à sustentabilidade fiscal foi a iniciativa pioneira do Estado ao 
aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, em janeiro de 2016, contendo normas voltadas para a 
responsabilidade da gestão fiscal e criando mecanismos prudenciais de controle com o objetivo de alcançar o 
equilíbrio financeiro das contas públicas.

No tocante à modernização e reestruturação administrativa, o Governo do Estado, visando a 
adequação da estrutura estatal à restrição financeira estrutural, a incorporação de ferramentas de gestão e a 
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priorização dos serviços públicos básicos, enviou para esta Casa Legislativa, no final de 2016, o Plano de 
Modernização do Estado, com dezenas de medidas, entre as já aprovadas, destacam-se a redução de 20 para 
17 secretarias, no início de 2015 eram 29, a extinção de nove fundações, a extinção de uma autarquia e a 
modificação na estrutura de outra e a extinção de uma companhia. 

A adoção de todas essas medidas de ajuste fiscal e de reestruturação e modernização 
administrativa, bem como a renegociação da dívida com a União foram fundamentais para a reversão da 
insuficiência financeira estimada para o período 2015-2018, de R$ 25 bilhões para R$ 8 bilhões. Entretanto, 
o quadro atual é ainda muito desafiador e para superá-lo, além da aprovação dos projetos de lei e de 
emendas constitucionais que tramitam na Assembleia Legislativa, é imperiosa a adesão do Estado ao Regime 
de Recuperação Fiscal, instituído pela União por meio da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017.

O Regime de Recuperação Fiscal prevê a concessão de carência total nas prestações da dívida 
com a União pelo prazo de até 36 (trinta e seis) meses e, no caso de prorrogação, por igual período, de 
carência parcial, sendo os pagamentos retomados de forma progressiva e linear até que seja atingido o valor 
integral da prestação ao término do período.  O ganho de caixa estimado para o Estado, considerando 
somente os primeiros 36 (trinta e seis) meses de vigência do Regime, supondo início a partir de janeiro de 
2018, consiste em R$ 3,4 bilhões em 2018; R$ 3,8 bilhões em 2019 e R$ 4,1 bilhões, em 2020.

Outra vantagem de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal é a possibilidade de o Estado obter 
operações de crédito para as finalidades previstas no Plano de Recuperação.

O Projeto de Lei Complementar que ora encaminho a essa egrégia Casa Legislativa, em seu art. 
1º, autoriza o ingresso do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal e a instituição do Plano de Recuperação 
cuja vigência será pelo prazo imprescindível ao atingimento do equilíbrio fiscal definido no referido Plano, 
em conformidade com a estimativa recomendada pelo Conselho de Supervisão, limitado a 72 (setenta e dois) 
meses, a contar do ato do Presidente da República que o homologar e der início à vigência do Regime de 
Recuperação Fiscal.

A presente proposição estabelece ainda, em seus artigos 2º, 3º e 4º, respectivamente, a redução 
dos incentivos ou benefícios de natureza tributária dos quais decorram renúncias de receitas autorizados por 
leis estaduais; a vedação a realização de saques em contas de depósitos judiciais, ressalvados aqueles 
permitidos pela Lei Complementar nº 151, de 5 agosto de 2015, enquanto não houver a recomposição do 
saldo mínimo do fundo de reserva; e a autorização para a realização de leilões de pagamento, de modo a 
cumprir as exigências do artigo 2°, § 1°, da Lei Complementar n° 159, de 19 de maio de 2017.

Finalmente, o art. 5º deste projeto de lei complementar autoriza o Poder Executivo a contratar 
operações de crédito para as finalidades previstas no art.11 da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 
2017, enquanto vigorar o Regime de Recuperação Fiscal.

Estas são, pois, as razões que justificam a presente proposição.

______________________________________________

OF.GG/SL - 172 Porto Alegre, 20 de novembro de 2017.



DIÁRIO OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Porto Alegre, quinta-feira, 25 de janeiro de 2018. PRO  4

Senhor Presidente:

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe, no uso da prerrogativa que me é conferida 
pelo artigo 82, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei Complementar que dispõe 
sobre o Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências, a fim de 
ser submetido à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, no regime de urgência previsto no artigo 
62 da Carta Estadual.

A justificativa que acompanha o Expediente evidencia as razões e a finalidade da presente 
proposta.

Atenciosamente,

JOSÉ IVO SARTORI,
Governador do Estado.

Excelentíssimo Senhor Deputado EDEGAR PRETTO ,
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa,
Palácio Farroupilha,
NESTA CAPITAL.

______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 1
Deputado(a) Vilmar Zanchin + 5 Deputado(s)

 Acrescenta novo art. 6º ao PLC nº 249/2017, renumerando 
o atual art. 6º para o art. 7º. 

Art. 1º - No PLC nº 249/2017, fica acrescentado novo art. 6º, renumerando o atual art. 6º para o 
art. 7º, com a seguinte redação:

        “Art. 6º - Enquanto vigorar o Regime de Recuperação Fiscal, os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, bem como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado, ficam 
autorizados a proceder a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e os subsídios, prevista 
no art. 37, inciso X da Constituição Federal”.

JUSTIFICATIVA
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             Com a presente emenda, objetiva-se assegurar o preceito constitucional da revisão geral anual da 
remuneração dos servidores, conforme o art. 37, inciso X da Lei Maior. 

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Vilmar Zanchin

Deputado(a) Álvaro Boessio Deputado(a) Edson Brum

Deputado(a) Gilberto Capoani Deputado(a) Juvir Costella

Deputado(a) Tiago Simon

______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 3
Deputado(a) Bombeiro Bianchini

 Altera o artigo 1º do PLC n.º 249/2017.

Art. 1º Fica acrescido § 4º ao artigo 1º do Projeto de Lei Complementar n.º 147/2017, com a 
seguinte redação:

“Art. 1º ...................
................................
§ 4º Excetuam-se das vedações do Art. 8º da Lei Complementar n.º 159, de 19 de maio de 2017, 

os atos decorrentes de Lei publicada até a entrada em vigor desta Lei Complementar.”

Sala de Sessões,

JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva garantir os atos decorrentes de leis publicadas até a entrada em vigor 
desta Lei Complementar, com vista a manter a capacidade e a qualidade dos serviços públicos prestados pelo 
Estado do Rio Grande do Sul, principalmente no que diz respeito ao necessário reajuste dos vencimentos 
dos servidores especialmente na necessidade do realinhamento destes ganhos frente a inflação do período.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres deputados desta Casa Legislativa a aprovação desta 
proposição.

Deputado(a) Bombeiro Bianchini
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______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 4
Deputado(a) Stela Farias

Altera a redação do § 3º do Art. 1º e inclui Artigo, onde 
couber, no PLC 249/2017.

Art. 1 º Altera a redação do § 3º do Art. 1º do PLC 249/2017, da seguinte forma:

“Art. 1º................

...........................

§3º - O Plano de Recuperação Fiscal, constituído em conformidade com o disposto esta Lei 

Complementar e com a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, deverá ser submetido à 

aprovação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em até 30 dias após a publicação 

da presente lei.” 

Art. 2º Inclui artigo, onde coube, com a seguinte redação:

“Art. ... A vigência desta Lei fica condicionada à aprovação do Plano de Recuperação Fiscal, nos 

termos dispostos no §3º do Art. 1º.

JUSTIFICATIVA

Em Plenário.

______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 5
Deputado(a) Gilmar Sossella + 1 Deputado(s)

Inclui artigo no PLC nº 249/2017, onde couber.

Art. 1º - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de 
chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de déficit de cargo efetivo 
ou vitalício;

Sala de Sessões,
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JUSTIFICATIVA

De Plenário.

______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 6
Deputado(a) Bombeiro Bianchini

Altera artigo 1º do PLC n.º 249/2017.

Art. 1º Fica acrescido parágrafo ao artigo 1º do Projeto de Lei Complementar n.º 147/2017, com a seguinte 

redação:

“Art. 1º ....................

................................

§ Excetua-se da vedação do inciso V, do Art. 8º, da Lei Complementar n.º 159, de 19 de maio 

de 2017, além das hipóteses de reposição de vacância, eventuais nomeações a cobrir o déficit de 

servidores dos Poderes.”

Sala de Sessões,

JUSTIFICATIVA

Em Plenário.

______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 7
Deputado(a) Lucas Redecker + 8 Deputado(s)

Acresce parágrafo único ao art. 5º do Projeto de Lei 
Complementar nº 249/2017.

1. No art. 5º do Projeto de Lei Complementar nº 249/2017, fica acrescido parágrafo único com a 
seguinte redação: 



DIÁRIO OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Porto Alegre, quinta-feira, 25 de janeiro de 2018. PRO  8

Art. 5º - .....................................................................
Parágrafo único - A autorização prevista no caput se estende à contratação de operações de crédito 

com a finalidade de apoiar o desenvolvimento da infraestrutura no Estado do Rio Grande do Sul. 

2. Inclua-se, onde couber, um artigo e parágrafo único com a seguinte redação:

“ Art.   - O Poder Executivo deverá incluir nos itens “Lista das Operações de Crédito que Serão 
Contratadas” e “Lista de Medidas Adicionais”, medidas relacionadas no parágrafo único do art. 5º. 

Parágrafo único – Em caso de não aceitação pela União dos itens previstos neste artigo, não restará 
obstada a firmatura do acordo.”
 

JUSTIFICATIVA

No Pré-Acordo do Plano de Recuperação Fiscal 2017/2020, assinado pelo Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, estão arrolados no item 5.2.2 as listas das operações de créditos que estão autorizadas a 
contratação pelo Estado.

Essa Emenda tem por objetivo autorizar a contratação de operação de crédito para apoiar projetos 
de desenvolvimento da infraestrutura no Estado do Rio Grande do Sul. O desenvolvimento de projetos de 
infraestrutura, além de beneficiar diretamente a sociedade, propicia a geração de riqueza, trabalho, renda e a 
geração de receitas para o Estado, contribuindo diretamente para o equilíbrio fiscal.

Por esta razão solicito aos meus pares o apoio a esta Emenda.

Sala das Sessões, em

______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 8
Deputado(a) Gilmar Sossella + 1 Deputado(s)

Acrescenta artigo no PLC nº 249/2017, onde couber.

 I-  Acrescenta artigo no PLC nº 249/2017, onde couber, renumerando-se os demais.

Art.  São vedadas ao Estado durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal a admissão ou a 
contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não 
acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de déficit de cargo efetivo ou vitalício;

Sala de Sessões,
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JUSTIFICATIVA

De Plenário.

______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 9
Deputado(a) Regina Becker Fortunati

Altera o artigo 1º do PLC n.º 249/2017.

Art. 1º Fica acrescido § onde couber ao Projeto de Lei Complementar n.º 249/2017, com a seguinte 
redação:

“Art. 1º ....................
................................
§ Ao Plano de Recuperação Fiscal, que será remetido à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul, não se aplicam as vedações elencadas no Artigo 8º, da Lei Complementar n.º 159, de 19 de maio de 
2017.”

..................

Sala das Sessões,

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo resguardar a soberania do Estado do Rio Grande do Sul, 
estabelecida constitucionalmente, tendo em vista que a aprovação do presente PLC n.º 249/2017, imposta 
pela Lei Complementar n.º 159/2017, nos tira a autonomia política e administrativa durante a vigência do 
Regime de Recuperação Fiscal.

Dentre os impedimentos, estão a contratação de pessoal e a realização de concurso público; o 
reajuste de despesas continuadas para saúde, educação e segurança; a realização de convênios do estado 
com as prefeituras e entidades da sociedade civil para repasses de recursos; e, contratação de 
créditos/financiamentos para projetos de desenvolvimento.

Diante do exposto, solicitamos às nobres deputadas e deputados desta Casa Legislativa a aprovação 
desta proposição.
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______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 10
Deputado(a) Gabriel Souza + 10 Deputado(s)

Acrescenta novo art. 6º ao PLC nº 249/2017 renumerando o 
atual art. 6º para o art. 7º.

Art. 1º - No PLC nº 249/2017 fica acrescentado novo art. 6º, renumerando o atual art. 6º para o art. 
7º, com a seguinte redação:

“ Art. 6º - Enquanto vigorar o regime de Recuperação Fiscal, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
bem como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado, ficam autorizados a 
proceder a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e os subsídios, prevista no art. 37, 
inciso X da Constituição Federal.”

JUSTIFICATIVA

De Plenário.

______________________________________________

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 249/2017

EMENDA Nº 11
Deputado(a) Gabriel Souza + 11 Deputado(s)

Altera artigo 1º do PLC n.º 249/2017.

Art. 1º Fica acrescido parágrafo ao artigo 1º do Projeto de Lei Complementar n.º 249/2017, com a seguinte 

redação:

“Art. 1º ....................

................................

§ Excetua-se da vedação do inciso I, do Art. 8º, da Lei Complementar n.º 159, de 19 de maio de 

2017, os atos decorrentes de Lei publicada até a entrada em vigor desta Lei Complementar.”

Sala de Sessões,
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