GOVERNO DE MINAS GERAIS INSTITUI GRUPO DE
TRABALHO PARA REVISAR LEI ROBIN HOOD
Objetivo é corrigir possíveis distorções nos recursos distribuídos aos municípios e aperfeiçoar legislação

O

governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, decretou a
instituição de um grupo de trabalho para promover estudos
referentes à distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O
objetivo é realizar um levantamento de dados, com relatórios e conclusões para
subsidiar a elaboração da proposta de revisão da Lei nº 18.030, de 2009,
conhecida como Lei Robin Hood. Dessa maneira, será possível identi car
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QUEM FAZ PARTE DESTE GRUPO DE TRABALHO?

O grupo de trabalho é coordenado pela Secretaria de Estado de Governo
(Segov) e é formada também por representantes das secretarias de
Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas
Gerais (Sedinor), Planejamento e Gestão (Seplag), Fazenda (SEF) e
Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
(Sedru). Representando os municípios, participam o prefeito de Capitão
Enéas e presidente da Amams, César Emílio Lopes; o prefeito de Onça do
Pitangui e diretor da AMM, Geraldo Magela Barbosa; o prefeito de
Bandeira e presidente da Nova Ambaj, Antônio Rodrigues dos Santos; o
prefeito de São Domingues do Prata e presidente da Amepi, Fernando
Rolla; e o prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira.

distorções de recursos distribuídos aos municípios.
Na primeira reunião do grupo de trabalho, realizada nesta quartafeira, 19/08, foi de nida a metodologia de trabalho e debatida as diretrizes que
serão adotadas na nova legislação. Até o dia 8 de setembro, data estabelecida
para entrega dos estudos, serão realizados quatro encontros presenciais, que
devem se dar em paralelo a encontros técnicos. O estudo para a elaboração da
proposta pode ser prorrogado por 30 dias.
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DISTRIBUIÇÃO
DO ICMS
MUNICÍPIOS:
QUEM FAZ PARTE
DESTE GRUPO
DE NOS
TRABALHO?
A cota-parte do ICMS dos municípios representa 25% do total do
imposto. O valor é dividido em dois grupos. O primeiro, que representa
3/4 da repartição do ICMS, tem como referência o Valor Adicionado
Fiscal (VAF) apurado no município, conforme determina a Constituição
Federal. Já o segundo considera os critérios da Lei Robin Hood, que tem
um grande elenco de indicadores, de nidos no âmbito estadual.

DO GRUPO
QUEM FAZ OBJETIVO
PARTE DESTE
GRUPO DE
DE TRABALHO
TRABALHO?
O grupo vai propor a exclusão, inclusão e alteração de critérios que
estabelecem quanto cada município vai receber, além de estudar o
aumento da parcela de 25% total do imposto destinado ao município.

GOVERNO LIBERA R$ 250 MILHÕES PARA MUNICÍPIOS
Financiamentos serão realizados pelo BDMG e viabilizarão projetos relevantes para
a melhoria da qualidade de vida em Minas

O

governo de Minas Gerais anuncia nesta sexta-feira, 21/08, a
liberação de R$ 250 milhões para viabilizar investimentos
em infraestrutura, saneamento, construção de prédios
públicos e aquisição de máquinas. Os recursos estarão disponíveis aos 853
municípios mineiros por intermédio do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG).
O edital de 2015 prevê a cessão de até R$ 2,5 milhões por tomador,
com prazo de 54 a 84 meses e taxas compatíveis com os custos de captação. Os
municípios com IDHM menor que a média do Estado (0,677) têm taxas mais
baixas.
Parte dos recursos (R$ 50 milhões) é proveniente da Agência
Francesa de Desenvolvimento (AFD) e será destinada ao nanciamento de
projetos municipais voltados para questões climáticas e à universalização de
serviços básicos. O edital para acesso aos recursos da AFD em 2015 será lançado
em breve.

COMO
SOLICITAR:

CONHEÇA AS LINHAS DE FINANCIAMENTO:
São quatro linhas de nanciamento:
BDMG MAQ

Para aquisição de máquinas rodoviárias e equipamentos
para pavimentação, chassis de caminhão, carroceria e
tratores.

BDMG
URBANIZA

Investimentos em mobilidade e drenagem urbana.

BDMG
CIDADES

Construção, ampliação ou reforma de prédios públicos
municipais e projetos de e ciência energética.

BDMG
SANEAMENTO

Investimentos em tratamento e distribuição de água e
tratamento de esgoto e soluções para resíduos sólidos
urbanos.

O edital, com as regras gerais e etapas, pode ser acessado no site do BDMG, assim como o formulário eletrônico. Os municípios
interessados têm de 21/08/2015 a 30/09/2015 para inscrever suas propostas. Acesse o site do BDMG: www.bdmg.gov.br e saiba mais!

GOVERNO DO ESTADO LIBERA MAIS R$ 60 MILHÕES
PARA TRANSPORTE ESCOLAR
Cerca de 260 mil alunos da rede pública serão bene ciados com aumento do repasse

R

econhecendo as di culdades enfrentadas pelos
municípios mineiros na realização do transporte
escolar dos alunos da rede pública residentes na zona

rural, o Governo de Minas Gerais tem determinado medidas que vão
assegurar maior qualidade do transporte e, ao mesmo tempo, menores
custos e maior autonomia para os gestores municipais.
Por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), o Governo
vai liberar mais R$ 60 milhões para termos aditivos aos convênios de
transporte escolar celebrados em 2015. Com a ampliação do valor total a
ser repassado, o recurso passa de R$ 221 milhões para R$ 281 milhões.
Serão bene ciados aproximadamente 260 mil alunos da rede pública.
Outra ação é o encaminhamento à Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) de Projeto de Lei que cria o Programa Estadual de
Transporte Escolar com o objetivo de transferir recursos de forma direta
para os municípios .
Também está sendo discutida, em parceria com a Associação
Mineira dos Municípios (AMM), a revisão dos critérios de xação do valor
a ser destinado ao transporte escolar.

EXPEDIENTE:
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Este informativo foi produzido pela assessoria de comunicação da
Secretaria de Estado de Governo em parceria com Superintendência de
Apoio Institucional aos Municípios (Saim) com o objetivo de auxiliar os
municípios mineiros na captação de recursos.
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