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GOVERNADOR ANUNCIA R$ 33 MI PARA ENFRENTAMENTO DA SECA 
EM 137 CIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MINAS GERAIS

Recurso irá atender 69,3 mil famílias em 2.830 comunidades rurais de 129 municípios

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, lançou no dia 
4/12, em Januária, no Território Norte, o Plano de Urgência para 
Enfrentamento da Seca na região. Serão investidos R$ 33 milhões, em diversas 
ações, para atender 69,3 mil famílias em 2.830 comunidades rurais nos 129 
municípios da área de atuação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 
Integração do Norte e Nordeste do Estado (Sedinor) que decretaram situação 
de emergência devido à estiagem. 

Pimentel afirmou que o governo do Estado está cuidando de todos 
os detalhes para solucionar a questão da seca de forma mais rápida, efetiva e 
menos burocrática. “É muito município com problema de seca para a gente não 
fazer nada. São poços artesianos e caminhões-pipa para as associações de 

municípios fazerem aquele primeiro enfrentamento de forma 
desburocratizada”, destacou.

Dos R$ 33 milhões anunciados, R$ 28 milhões serão destinados ao 
abastecimento de água, como a perfuração e equipagem de poços em 
comunidades que não têm acesso à água ou que percorrem grandes distâncias 
para ter esse acesso, e a compra de 30 caminhões-pipa distribuídos em sete 
associações microrregionais.

Outros R$ 5 milhões serão destinados à geração de renda por meio 
do fortalecimento da agricultura familiar. Serão distribuídos 79 mil sacos de 
sementes de feijão, sorgo e milho aos agricultores familiares, 
preferencialmente os que estiverem inseridos no programa Um Leite pela Vida.

Fonte: Agência Minas
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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 e na gestão municipal.EX
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Superintendência De Apoio Institucional Aos 
Municípios (SAIM) com o objetivo de auxiliar 
os municípios mineiros na captação de 
recursos federais e estaduais, e na gestão 

MUNICÍPIOS MINEIROS JÁ PODEM SE HABILITAR AO ICMS ESPORTIVO
Cadastro das atividades esportivas de 2015 deve ser feito no Sistema de Informação da SEESP

E s t ã o  a b e r t a s ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
http://icms.esportes.mg.gov.br, as inscrições para o ICMS AEsportivo ano base 2015. Os municípios têm até o dia 31 de 

janeiro para cadastrar os documentos que comprovam a existência e atuação 
dos Conselhos Municipais de Esportes e até o dia 20 de março para informar as 
atividades, programas e projetos esportivos realizados este ano.

De janeiro a outubro de 2015, o Governo de Minas Gerais repassou 
cerca de R$ 6,3 milhões do ICMS Esportivo a 379 municípios. O montante total 
deve passar dos R$ 7,5 milhões até dezembro deste ano.

Para se inscrever, o município deve indicar um gestor esportivo 
responsável pela inserção das informações e documentos no Sistema de 

Fonte: SEESP

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) 
apresenta a ferramenta IPEA MAPAS, que faz uma radiografia dos 
municípios e oferece dados consolidados sobre diversos temas, entre 
eles o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, como: Associações de 
Bairro, APAES, Creches, entre outras. Esse mapa é apresentado através 
do cruzamento de dados da Receita Federal, do IBGE, Ministérios e 
Órgãos Federais. O intuito do Governo do Estado de Minas Gerais é 
auxiliar no aprimoramento das informações técnicas apresentadas e 
conhecer as realidades locais. Portanto, a SEGOV quer saber: 

1) O seu município conhece suas OSC's? 
2) As entidades com as quais o município possui convênios 

estão contempladas no mapa?
Acesse o site  www.mapaosc.ipea.gov.br veja as entidades 

do seu município e avalie. Caso suas entidades não estejam no mapa, 
entre em contato com a Coordenação do Mapa das Organizações da 
Sociedade Civil para aprimorar as informações pelo email:  
mapaosc@ipea.gov.br

DÊ SUA OPINIÃO!

Informação ICMS Esportivo, da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp). 
Em seguida, a cidade precisa comprovar que o Conselho Municipal 

de Esportes esteve ativo em 2015, por meio do envio de lei/decreto de criação 
do conselho, regimento interno, nomeação, ata de posse dos membros atuais e, 
pelo menos, duas atas de reuniões ordinárias, além do cadastro dos 
conselheiros. A etapa seguinte é o cadastro dos eventos esportivos que 
aconteceram no município ou que contaram com a participação de atletas 
locais. 

Mais informações sobre a habilitação do município no ICMS 
Esportivo podem ser obtidas pelos telefones (31) 3915-4688 / 4690 / 4692 ou 
por email: icms.solidario@esportes.mg.gov.br.

municipal. 
Sua opinião é muito importante para nos ajudar a 

aprimorar este informativo.
Envie sua sugestão, crítica e/ou elogio para o e-mail: 

municipios@governo.mg.gov.br
Obrigado! 



 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Sede), por meio do Fórum Permanente AMineiro das Micro e Empresas de Pequeno Porte 

(Fopemimpe), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-MG) e a Associação Mineira de Municípios (AMM), 
lançou um novo produto para estimular a economia nos municípios, o Auxílio-
Educação. 

A iniciativa pretende ser alternativa para as prefeituras que 
distribuem, anualmente, kits escolares aos alunos da educação infantil e do 
ensino fundamental, comprados através de licitação. Com o Auxílio-Educação, 
as famílias receberão um cartão com o crédito pré-definido pelo município e 
poderão comprar, elas mesmas, o material escolar no comércio local.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Altamir Rôso, destacou 
que o recurso representa uma chance de reter valores enormes no estado. “A 
maioria das licitações é vencida por empresas de São Paulo ou do Sul do Brasil. 
Com o Auxílio-Educação, o dinheiro da prefeitura ficará no próprio município, 
representando um grande diferencial para o crescimento local”, destacou Rôso.

O produto, que já é adotado em algumas cidades do Brasil, foi uma 
proposta da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte junto ao 
Fopemimpe. 

Para outras informações, entre em contato: SECRETARIA GERAL DO 
FOPEMIMPE (31) 3915-2901 - secretaria@fopemimpe.mg.gov.br ou NILSON 
BORGES – Consultor SEBRAE-MG  - (31) 8401-7282

GOVERNO DO ESTADO LANÇA AUXÍLIO-EDUCAÇÃO 
PARA FOMENTAR ECONOMIA NOS MUNICÍPIOS

Ação, que será realizada em parceria com Sebrae-MG e Associação Mineira de 
Municípios (AMM), cria cartão para famílias adquirirem material escolar

Fonte: Sede

Acesse o site www.desenvolvimento.mg.gov.br e consulte a cartilha completa com orientações para os gestores municipais  

MUNÍCIPIOS DEVEM CADASTRAR BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
PARA RECEBER BENEFÍCIOS

Cadastramento possibilita acesso à capacitação de funcionários, doação de acervo e assessorias 
técnicas; cerca de 22% das cidades mineiras ainda não enviaram o documento

estores municipais devem ficar atentos ao prazo de 
cadastramento das bibliotecas públicas localizadas em suas Gcidades. A cada dois anos, é necessário que as prefeituras 

preencham um formulário com dados básicos sobre as bibliotecas e 
encaminhem para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais 
(SEBPM), já que é este documento que viabiliza o acesso aos benefícios 
oferecidos pelo Governo do Estado, como capacitação dos funcionários, doação 
de acervo, assessorias técnicas relativas ao funcionamento, atendimento aos 
leitores e organização dos livros.

O formulário pode ser encontrado no site 
Após o preenchimento, o documento deve ser assinado pelo prefeito 

do município. Além do formulário, é necessário também que fotos internas e  

www.cultura.mg.gov.br.

da fachada da biblioteca sejam anexadas a um CD e encaminhadas junto ao 
documento. Bibliotecas escolares não são consideradas. 

Fonte: SEC

GOVERNO DE MINAS GERAIS LIBERA CRÉDITO PARA EMPRESAS E 
PREFEITURAS DE MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO DOCE
Fernando Pimentel anunciou R$ 45 milhões em novas linhas de financiamento por meio 

do BDMG; contratos já firmados terão carência de seis meses

 governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, anunciou 
no início deste mês, no Palácio da Liberdade, em Belo OHorizonte, a liberação de R$ 45 milhões em linhas de 

financiamento para empresas e prefeituras de 35 municípios que fazem parte 
da Bacia do Rio Doce e foram afetados direta ou indiretamente pelo 
rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana, na região 
Central, em novembro. A medida foi anunciada durante reunião da força-tarefa 
criada pelo Governo do Estado para tomar providências em relação ao processo 
de recuperação e revitalização da Bacia do Rio Doce. A liberação dos recursos 
será feita pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Serão disponibilizadas duas novas linhas de crédito: uma no valor de 
R$ 25 milhões para o setor público e outra de R$ 20 milhões para micro e 
pequenas empresas. Municípios e empresas que já contam com financiamento 
junto ao Banco também terão direito a um período de carência de seis meses 

Manoel Maruqes/Imprensa MG

SITE EXCLUSIVO REFORÇA MOBILIZAÇÃO CONTRA 
MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE

Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza peças da campanha para uso nas redes sociais

entro da campanha “10 Minutos Contra a Dengue”, o Governo 
de Minas Gerais criou um site específico para veicular Dinformações e orientações sobre a dengue e a febre 

Chikungunya. A página www.saude.mg.gov.br/dengue foi idealizada pela 
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e tem o objetivo de manter a 
população em alerta contra a presença do mosquito Aedes aegypti.

O hotsite está organizado para que o cidadão tenha notícias 
atualizadas, de forma ágil, para entrar de vez na mobilização contra o mosquito 
transmissor e na prevenção às doenças por ele provocadas.

Além de trazer informações sobre a prevenção e mobilização social 
no controle e enfrentamento ao mosquito, o site apresentará, semanalmente, 
informes epidemiológicos da dengue e da situação da febre Chikungunya em 

Para fazer o recadastramento as prefeituras devem enviar o 
formulário preenchido para: Praça da Liberdade, 21, salas 303/304,  
Funcionários.Belo Horizonte/ MG . CEP 30140-010. Outras informações: (31) 
3269-1202 ou sistema.sub@cultura.mg.gov.br

em contratos já firmados. “Isso significa que nós estamos facilitando para essas 
empresas e para os municípios o pagamento de empréstimos. Ou seja, durante 
seis meses eles vão ficar isentos do pagamento, porque a atividade econômica 
desses municípios certamente foi afetada. É uma medida emergencial que a 
gente vai tomar”, afirmou Pimentel, ao anunciar também a criação de uma linha 
adicional de crédito  para prefeituras e empresas desses municípios.

Pimentel disse ainda que a força-tarefa chegou a um consenso com 
os municípios afetados de que eles também devem integrar a ação civil pública 
movida pelos governos de Minas Gerais, Espírito Santo e da União, que pede R$ 
20 bilhões da mineradora Samarco. O valor seria para custear indenizações e 
ressarcir os danos na Bacia do Rio Doce. “Nós vamos tentar confluir tudo para 
uma única ação e isso vai facilitar demais e dar velocidade ao processo judicial”, 
afirmou.

Minas Gerais.
Os dados seguirão a nova metodologia sugerida pelo Ministério da 

Saúde, que engloba também os casos suspeitos da doença.
O cidadão poderá encontrar também o material gráfico da campanha 

“10 minutos Contra a Dengue”. É permitida a reprodução do conteúdo, desde que 
citada a fonte, ou seja, o endereço do site www.saude.mg.gov.br/dengue.  
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