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 Atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – para o período

2016-2027 – Lei nº 21.967, de 12/01/2016

Ementa: Atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado – PMDI – e dá outras providências.

Origem: Projeto de Lei nº 3.039/2015, de autoria do
governador do Estado.

Essa lei atualiza, para o período de 2016 a 2027, o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI – apresentado por meio da Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de 2004, e atualizado

pelas Leis nºs 17.007, de 28 de setembro de 2007, e 20.008, de 4 de janeiro de 2012. O PMDI é

um plano de longo prazo, que consolida um conjunto de grandes escolhas para a construção do

futuro  do  Estado.  Sua  elaboração  está  prevista  na  Constituição  Estadual  de  1989,  que  o

estabelece como referência para a elaboração dos planos de médio e curto prazos, bem como

para os planos setoriais destinados a políticas públicas específicas, tornando-o peça fundamental

no planejamento do Estado.

A norma contém três anexos.  O primeiro estabelece as bases de referência do PMDI,

descrevendo a situação em que se encontra o Estado de Minas Gerais, a evolução recente do

Estado nos campos das políticas industrial, tecnológica e regional, e apresenta a nova estrutura

do  plano,  que  passa  a  ser  organizado  por  eixos  da  ação  governamental,  incorporando  as

dimensões da participação social, do desenvolvimento de pessoas, da sustentabilidade fiscal, do

modelo de gestão e da sustentabilidade territorial  na formulação de suas respectivas políticas

públicas.  São  previstos  seis  eixos:  Desenvolvimento  Produtivo,  Científico  e  Tecnológico;

Educação  e  Cultura;  Infraestrutura  e  Logística;  Saúde  e  Proteção Social;  Segurança  Pública;

Governo. Os cinco primeiros possuem natureza finalística, e o último é considerado de suporte à

administração  pública  para  a  consecução  dos  objetivos  do  PMDI.  Para  cada  eixo  são

apresentadas  as  áreas,  os  objetivos  estratégicos,  as  estratégias  prioritárias  e  as  estratégias

complementares, que serão operacionalizadas por meio de programas e ações no PPAG 2016-

2019.

O segundo anexo apresenta os diagnósticos dos setores de governo, evidenciando sua

evolução e identificando os fatores críticos, as tendências e diretrizes de cada um. O terceiro

anexo, por fim, apresenta os perfis dos 17 territórios do Estado por eixo de desenvolvimento, bem
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como as demandas sociais priorizadas por participantes dos Fóruns Regionais de Governo, que

foram realizados ao longo do ano de 2015.

Durante o processo legislativo, foram apresentadas 19 emendas ao projeto de lei, sendo 3

rejeitadas e 16 aprovadas;  10 delas  em sua forma original  e 6 na forma de subemenda.  As

emendas tiveram por finalidade adequar a redação do projeto de lei à técnica legislativa, dar nova

redação a trechos dos Anexos I e II do Plano e adequar o período abarcado pelo PMDI à vigência

da lei que o instituiu.  Das emendas e subemendas aprovadas, uma emenda e uma subemenda

foram vetadas pelo governador. Os vetos incidiram sobre a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, que

alterava  a  nomenclatura  do  eixo  “Desenvolvimento  Produtivo,  Científico  e  Tecnológico”  para

“Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico e Meio Ambiente”, e sobre a Emenda nº 17,

que correlacionava os eixos às áreas de atuação governamental.
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