GOVERNADOR AUTORIZA REPASSE DE R$ 60 MILHÕES PARA
TRANSPORTE ESCOLAR EM 843 MUNICÍPIOS
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Valor representa um acréscimo de 27% e atingirá R$ 281 milhões até o final deste ano,
beneficiando 260 mil estudantes

MINAS É O PRIMEIRO ESTADO DO SUDESTE A ADERIR
À REDE SICONV DO GOVERNO FEDERAL
A capacitação pela Rede Siconv, do Ministério do Planejamento, busca aumentar a
efetividade das transferências voluntárias
Foto: Manoel Marques/Imprensa MG

O

governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, autorizou
em outubro, em evento realizado no Minascentro, em Belo
Horizonte, o repasse de R$ 60 milhões a 843 prefeituras do
Estado que fazem transporte escolar de alunos residentes em zona rural. O
valor representa um aumento de 27% para o serviço, chegando ao total de R$
281 milhões a ser repassado até o final deste ano.
Neste ano, em todo o Estado cerca de 260 mil crianças e
adolescentes da rede estadual de ensino que moram em zona rural serão
beneficiados pela iniciativa. Do total de R$ 281 milhões, a Secretaria de Estado
de Educação já repassou R$ 166,5 milhões em duas parcelas. A primeira foi
paga a 818 municípios e a segunda a 491.
Durante o evento, que contou com a presença de mais de 500
prefeitos, o governador ressaltou o compromisso de sua gestão com a
educação. “Nós estamos fazendo um enorme esforço para reforçar a verba do
transporte escolar para beneficiar as crianças e os jovens dos municípios que

precisam sair da área rural e ir para uma escola, às vezes com grande
dificuldade, percorrendo uma distância grande”, afirmou.
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Ainda durante a solenidade, o governador Fernando Pimentel
destacou a criação do Programa Estadual de Transporte Escolar, cuja lei foi
sancionada no dia 29 de setembro. O programa consiste no repasse dos recursos
aos municípios por meio de transferências diretas, fundo a fundo, a partir de
2016.
Até 31 de janeiro de cada ano, serão divulgados os critérios de
cálculo e valores que devem ser destinados a cada prefeitura, que terá de
prestar contas dos recursos recebidos até 28 de fevereiro do ano subsequente. A
verba repassada e não utilizada pelo município será aplicada em um fundo.
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ATENÇÃO! MUNICÍPIOS QUE AINDA NÃO ASSINARAM O ADITIVO
Os municípios que ainda não assinaram o termo aditivo do transporte escolar devem ficar atentos ao prazo para não perderem o recurso. É importante que a
assinatura seja feita o mais breve possível, no máximo, até dezembro! A assinatura e a apresentação da documentação necessária devem ser feitas no 10º
andar do Prédio Minas, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Estão aptos a assinarem o termo aditivo o prefeito ou uma pessoa autorizada, desde
que esteja munida de procuração. No caso de dúvidas entrar em contato com Priscilla ou Darley pelo telefone (31) 3915-3103. Confira a relação dos
documentos necessários para a assinatura do aditivo do transporte escolar:
1 – Extrato da conta corrente e extrato da conta de aplicação/poupança, atual e mês a mês, desde o crédito na conta corrente.
2 – Declaração de Execução de Objeto de Convênio assinada pelo Prefeito Municipal
3 – Relatório de Monitoramento de Metas – Serviço – para os municípios que receberiam os recursos do convênio em até duas parcelas, sendo que
resta uma parcela a receber; e para aqueles que receberam em parcela única.
4 – Prestação de contas Parcial da 1ª parcela – para os municípios que já receberam as duas parcelas do convênio.
OBS.: Os documentos referentes à prestação de contas parcial deverão ser entregues na Diretoria de Prestação de Contas – DPCO/SEE.

EXPEDIENTE:

Fonte: SEE
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 e na gestão municipal.
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M

inas Gerais é o primeiro estado do Sudeste e o sétimo do
país a aderir à Rede do Sistema de Convênios e Contratos
de Repasse do Governo Federal (Siconv). O objetivo da
participação na Rede Siconv é aumentar a efetividade das transferências
voluntárias da União através do intercâmbio de conhecimentos, informações e
experiências por meio da disponibilização de cursos, na modalidade presencial
e à distância, referentes aos fundamentos de convênios, contratos de repasse e
termos de parceria.O secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, assinou o
1- QUAL É O PÚBLICO ALVO DO PROJETO REDE SICONV? COMO ADERIR À REDE?
O projeto visa atender os funcionários de Organizações da Sociedade Civil (OSC) e
servidores do Estado e Municípios, os quais formalizarão a participação no projeto por
meio da assinatura de um Termo de Adesão. No ano de 2016, o Estado executará um
projeto piloto, portanto, ainda serão estudados os critérios para o preenchimento das
vagas. A expectativa é atender todos os municípios mineiros ao longo dos quatro anos
de vigência do acordo.

2- O QUE SÃO AGENTES ”MULTIPLICADORES”?
São servidores públicos estaduais e/ou de entidades privadas sem fins lucrativos que
após a conclusão dos módulos de ensino, repassarão o conhecimento adquirido ao
Estado, Municípios e OSCs.

acordo de cooperação técnica do Estado de Minas Gerais com o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, em outubro, em Belo Horizonte.
O secretário destaca a importância de multiplicar a experiência
aprendida nos seminários para os municípios mineiros. “Nós temos 853
municípios, todos acessam os convênios da União e facilitar o acesso e a gestão
dessas informações na construção de políticas públicas é muito importante.
Nossa expectativa é que essa adesão facilite a vida tanto do Governo do Estado
como dos municípios de Minas Gerais”, ressalta.
2- ALÉM DAS CAPACITAÇÕES, QUAL A VANTAGEM DE ADERIR À REDE?

Os profissionais do Estado, Municípios e OSCs aprovados nos módulos de ensino da rede
integrarão o Banco de Profissionais Certificados em SICONV, que é gerido pelo Governo
Federal. Além disso, os participantes poderão se comunicar e tirar dúvidas sobre o
sistema por meio de um Fórum de Discussão.

3- QUANDO SERÃO OFERTADAS AS CAPACITAÇÕES?
O Governo do Estado está trabalhando na elaboração dos cronogramas das
capacitações. A previsão é que a oferta dos cursos ocorra no primeiro semestre de 2016.

PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO PODE BENEFICIAR 822 MUNICÍPIOS
Programa atende municípios com até 100 mil habitantes

BDMG LANÇA EDITAL DE R$ 50 MILHÕES PARA PROJETOS
MUNICIPAIS VOLTADOS ÀS QUESTÕES CLIMÁTICAS
Podem ser financiadas ações de mobilidade urbana, gestão de resíduos urbanos,
eficiência energética e adaptações às mudanças do clima

A

Secretaria de Transportes e Obras Públicas (SETOP) publicou o
edital de licitação 02/2015, para a contratação das empresas
de consultorias que ficarão responsáveis pela elaboração de
projetos de infraestrutura e edificações para as prefeituras mineiras.
O objetivo da proposta é melhorar a qualidade de vida da população
do interior mineiro, principalmente dos menores municípios, que não têm
estrutura técnica suficiente para elaboração de todos os seus projetos de
infraestrutura e edificações.
Todas as cidades de Minas com até 100 mil habitantes, 822 no total,
poderão ser beneficiadas com até três projetos de infraestrutura ou edificação.
Assim, o governo de Minas Gerais vai suprir uma das principais deficiências das
prefeituras do interior mineiro, que não têm condições de arcar com uma equipe
técnica preparada para elaborar os projetos e também de contratar empresas
especializadas para executar essa tarefa.
A previsão é de que até o início de 201 os 11 escritórios de projetos já
estejam instalados. Acesse o edital no site da Setop: www.transportes.mg.gov.br.

O

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
disponibiliza linha de crédito de R$ 50 milhões para
financiamento de projetos relacionados com questões
climáticas e com a universalização de serviços básicos. O edital está aberto a
municípios, consórcios intermunicipais e concessionários de serviços públicos.
Podem ser financiados projetos de mobilidade urbana, gestão de resíduos
urbanos, eficiência energética e adaptações às mudanças climáticas.
São condições para a habilitação das propostas:
-> Capacidade de endividamento do proponente (os valores a

Fonte: SETOP

SEGOV PROMOVE CURSO DE CAPACITAÇÃO
Cerca de 150 servidores foram capacitados
A Secretaria de Estado de Governo realizou nos meses de setembro e
outubro cursos de capacitação em “Parcerias e Convênios” voltadas para as
equipes técnicas das prefeituras. Além de apoiar os municípios no ciclo de
emendas parlamentares 2015, o curso teve como objetivo apresentar
conceitos básicos sobre transferências voluntárias, expor as mudanças na
legislação estadual de convênios e no Sistema de Gestão de Convênios do
Estado (SIGCON). Os cursos presenciais ocorreram em parceria com as
Associações Microrregionais e capacitaram 148 servidores de 103 municípios.
22/09 -> Almenara - Nova Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo
Jequitinhonha (NOVA AMBAJ).
24/09 -> Mantena - Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas
(ASSOLESTE) e Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce (ARDOCE).
07/10 -> Montes Claros - Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS) e
Associação dos Municípios da Microrregião do Rio das Velhas (AMEV).
20/10 -> Ipatinga - Associação de Municípios do Vale do Aço (AMVA)
21/10 -> Coronel Fabriciano - Associação dos Municípios pelo Desenvolvimento Integrado
(AMDI)
22/10 -> João Monlevade - Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio
Piracicaba (AMEPI)

MINISTÉRIO DAS CIDADES OFERECE CURSOS A DISTÂNCIA
Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos a distância do Portal Capacidades do Ministério das Cidades. Para se inscrever, os municípios
interessados devem acessar o site: http://www.capacidades.gov.br/.
- Reabilitação Urbana com Foco em Áreas Centrais – visa apresentar a problemática da reabilitação urbana e a metodologia desenvolvida pela
Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades para a elaboração de Planos de Reabilitação Urbana. INSCRIÇÕES ATÉ
13/11/2015.
- Introdução ao Estudo do SNIS - Série Histórica - Apresentar a ferramenta SNIS - Série Histórica aos técnicos de prestadores de serviços e de
prefeituras municipais e ao público em geral. INSCRIÇÕES ATÉ 16/11/2015.

O município inscreverá proposta por meio do preenchimento
de formulário específico disponível no site do BDMG
www.bdmg.mg.gov.br até o dia 15/12, como definido no
calendário ao lado. A inscrição será validada após o
recebimento pelo BDMG da carta consulta e da ficha
cadastral, preenchidas e assinadas. O recebimento desses
documentos será confirmado por e-mail. A confirmação do
BDMG é o que determina a conclusão, com êxito, da primeira
etapa da inscrição.

serem financiados deverão estar de acordo com os limites de
endividamento previstos na Resolução 43, do Senado Federal);
-> Adimplência cadastral e financeira com o BDMG;
-> Inexistência de pendências em projetos anteriores financiados
pelo BDMG.
-> São impeditivas à contratação e liberação de recursos as
pendências cadastrais no SIAFI/MG, CADIP, FGTS, Receita Estadual e Receita
Federal.
ETAPAS

DATA

Inscrição de carta-consulta

21/10/2015 a
15/12/2015

Habilitação das propostas

18/12/2015

Protocolo do BDMG da lei
autorizativa para contratação do
financiamento (exclusiva para
municípios)

01/02/2016

Contratação do financiamento

15/04/2016

I. Mobilidade Urbana:

III. Eficiência Energética:

a) Melhoria, ampliação e implantação de
sistemas de infraestrutura de transporte público
coletivo;
b) Desenvolvimento e/ou melhoria dos
sistemas de gestão de transportes que priorizem o transporte público e
reduzam os congestionamentos;
c) Intervenções integradas que priorizem a mobilidade ativa e os
modos não motorizados (ciclovias, calçadas, áreas de pedestres) de
deslocamento e reduzam, potencialmente, as emissões de gases de efeito
estufa;
d) Substituição de frota veicular que utilize combustível menos
poluidor.

a) Redução de no mínimo 20% (em
comparação com média histórica dos últimos 12
meses) no uso de fontes energéticas diversas em:
prédios públicos ou de interesse público, com
modernização de equipamentos e/ou processos industriais (para
concessionárias de serviço público) com foco em energias de origem não-fóssil
ou com fator de emissão menor comparado ao utilizado atualmente.

II. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos:
a) Implantação de sistemas de coleta
seletiva e/ou unidades de reciclagem;
b) Melhoria, ampliação e implantação de
sistemas de tratamento e disposição final, incluindo unidades de triagem e
compostagem;
c) Implantação de aterros sanitários que substituam parcialmente
ou totalmente o uso de lixões e aterros controlados, com captação e queima de
metano (CH4).

IV. Adaptação:
a) Projetos que aumentem a resiliência dos
ecossistemas naturais e a segurança climática e
hídrica da população como recuperação de matas
ciliares e reflorestamento de áreas degradadas;
b) Proteção e estabilização de encostas,
desde que comprovada a existência de riscos por eventos extremos;
c) Sistema de alerta a eventos extremos, sendo este caracterizado
por chuvas e períodos de estiagem;
d) Investimentos para redução da vulnerabilidade de populações em
resposta a estímulos climáticos reais ou esperados, ou seus efeitos, que reduza
danos de secas e enchentes-poderão apresentar proposta de financiamento
para essa modalidade de investimento apenas os municípios com ocorrências
registradas no "Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991-2010 - Volume
Minas Gerais" e na "Avaliação do Impacto das Mudanças Climáticas em
Economia em Minas Gerais”.
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