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CARTA DE BELO HORIZONTE 

 

Na capital do Estado de Minas Gerais, os Prefeitos das Cidades Polo de Minas Gerais reuniram-se 
para debater sobre os mais relevantes temas municipalistas. 

A abertura oficial do 106º Encontro foi feita pelo Prefeito anfitrião Marcio Lacerda, que saudou a 
todos e expôs sobre pauta municipalista e agenda da Frente Nacional de Prefeitos em Brasilia e os pontos no 
Congresso que podem representar aumento nos recursos como a aprovação de lei com nova lista de serviços 
do ISS, a nova CPMF com parcela destinada aos governos locais e até a lei federal que poderia obrigar a 
todos os municípios a cobrar IPTU e revisão da planta de valores de 4 em 4 anos, assuntos que os prefeitos 
mineiros devem refletir e atuar perante seus representantes regionais.  

Logo após foi passada a palavra ao Prefeito Paulo Piau, de Uberaba, deu as boas vindas aos presentes 
em nome da Frente Mineira de Prefeitos que preside. Em sua exposição ressaltou o momento atual de crise e 
o desafio dos administradores públicos de pensarem as politicas públicas tanto de curto quanto de horizontes 
mais alongados. 

Para dar inicio aos painéis, foi passada a palavra ao Secretário Altamir de Araújo Rôso Filho - 
Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais – que expôs sobre a atuação do 
Estado na área, os investimentos e esforços que estão sendo feitos para o desenvolvimento das diversas 
regiões do Estado. Apresentou por exemplo a “agenda do gás” que visa discutir a importância da utilização 
do gás em MG com politica de controle de preços; os investimentos e renegociações com empresas que 
atuam no Estado na aviação regional, anunciando a chegada da Flyways no Estado para operar em diversas 
regiões do Estado; o desenvolvimento do setor de energia fotovoltaica, a disponibilização da agência de PPP 
do Estado para que os municípios utilizem da expertise daquele pessoal para implantação em seus 
municípios; os esforços que estão sendo feitos para dinamização do comercio exterior e atuação do Estado 
em diversos conselhos nacionais para interlocução com o mercado exterior; além de vários projetos 
propostos pelos municípios. 

Após, tomou a palavra o prefeito Paulo Piau que acrescentou as diversas necessidades dos 
Municípios neste campo de investimento e auxilio ao desenvolvimento regional. 

O Prefeito Marcio Lacerda expôs a experiência de Belo Horizonte com a PPP e uma série de 
concessões que podem ser interessantes para as prefeituras, o que faz com que o município se livre de custos 
de serviços e manutenção de determinados empreendimentos municipais, ou seja, ele levantou que uma série 
de ações podem ser passadas para iniciativa privada e muitas das vezes sem custo para o munícipe. Colocou 
a disposição a empresa municipal “BH Ativos” à disposição dos Prefeitos para auxiliar os demais prefeitos 
com essas parcerias que BH tem visto como bastante produtiva. Outra solução para médio e longo prazo para 
geração de receitas são as operações urbanas consorciadas. 

O Prefeito Marcio Lacerta ainda informou aos presentes sobre a Audiência Pública que ocorrerá 
daqui a 2 dias na Câmara dos Deputados, onde vai se discutir um Projeto de Lei que introduz a possibilidade 
dos municípios de  incluir uma “taxa” sobre os combustíveis em âmbito municipal, desde que essa receita 
fosse vinculada à melhoria do transporte coletivo ou redução da tarifa deste. 

Na sequencia pediu a palavra o Prefeito de Teófilo Otoni – Getúlio Neiva – que questionou porque 
não há proposta do governo mineiro de instalar industria fotovoltaica na região mais ensolarada do estado. O 
prefeito acrescentou que Teófilo Otoni e Montes Claros possui projeto neste sentido de empresas 
estrangeiras e sem qualquer custo para o Estado. Outro questionamento do Prefeito foi porque não incentivar 
que linhas áreas atuem com aviões menores para as diversas regiões do Estado que possui mais de 80 
aeroportos, mas só a minoria possui estrutura para grandes aviões. O prefeito reclamou que há anos – desde 
Tancredo Neves – não há projetos específicos pensando no norte e nordeste de Minas. 

Em resposta ao primeiro questionamento do prefeito de Teófilo Otoni, o Secretário Altamir Roso 
informou que foi feito um leilão para contratação da empresa e a empresa vencedora que escolhe o local de 
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instalação do parque fotovoltaico, levando em consideração custo da terra e fácil ligação com a linha da 
CEMIG. Mas ele alertou que esse processo é inicial, que outros projetos na área virão. 

O Prefeito Gilmar Machado diz que não há como atrair empresas se não se pensar junto a questão 
tributaria, que inclusive São Paulo e Goias tem “engolido” o triangulo mineiro por causa da questão 
tributária. Por isso sugeriu que já se passasse ao proximo painel e que as perguntas fossem respondidas por 
ambos os Secretários. 

 Então, foi aberto o próximo painel, com o Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Minas 
Gerais – José Afonso Bicalho – sobre as “Perspectivas da arrecadação estadual, incluindo dívida ativa, e 
repasses aos municípios em 2016". O Secretário iniciou sua exposição apresentando alguns gráficos com a 
evolução, ou involução, do FPM e ICMS de 1995 a 2015. Para o Secretário, a queda do FPM muito se deu 
em razão das constantes mudanças constitucionais e legais que prejudicaram os municípios mineiros na 
distribuição daquele fundo e quanto ao ICMS entende que a alíquota de ICMS no Estado é o que tem 
repelido qualquer industria que queira se instala aqui, por estarmos rodeados de estados com alíquota de 7%, 
enquanto Minas é 12%. Assim, somente uma reforma tributária seria capaz de melhorar a situação do Estado 
e Municípios Mineiros.  

Após expor sobre o quadro orçamentário do Estado nos últimos anos, o Secretário apresentou suas 
perceptivas para 2016 e anos seguintes, e o reflexo nos Municípios. Demonstrou a heterogeneidade na receita 
de ICMS dos municípios do Estado e defendeu que um revisão na de distribuição do ICMS aos Municipios. 
Neste ano a CODEMIG está enfocando seu novo papel no fomento agroindustrial e de pequenas atividades 
no Estado. Comentou ainda que a CODEMIG está comprando todas as passagens de aviões para 
determinados municípios de forma a incentivar empresas de aviação mantenha suas linhas regulares. 

Vários prefeitos apesentaram seus questionamentos aos dois Secretários presentes sobre: repasse de 
ICMS; os critérios do ICMS Solidário; o controle da apuração do VAF e do Fundo de Participação dos 
Municípios; o novo papel da CODEMIG e em que ela pode contribuir com os municípios; os meios de 
potencializar os investimentos nos municípios; a infraestrutura de transporte aéreo no Estado, dentre outras 
que foram conjuntamente respondidas pelos Secretários. Destaca-se que quanto ao repasse automático do 
ICMS aos Municípios, o Secretário de Estado da Fazenda diz não se opor ao retorno do repasse automático, 
sem passar pelo caixa do Estado. Os secretários encerraram as apresentações, reiterando que a intenção do 
Estado é que as empresas existentes no Estado não quebrem ou vá para outro Estado e para isso estão 
trabalhando e estão auxiliando com atrativos diversos para que novas empresas venham para o Estado. 

Para encerrar os trabalhos da parte da manhã, o especialista em Educação, Érico Resende de Angelis, 
abril o painel “Edutainment - O Futuro da Educação” 

Na parte da tarde, foram debatidos diversos temas de conjuntura propostos pelos prefeitos.  

A atual situação das UPAs no Estado e dificuldades para habilitar e/ou reorganiza-las, foi exposta 
pelo Prefeito Paulo Célio de Diamantina, que pediu apoio da FMP, que foi aprovado na forma de uma moção 
de apoio e solidadriedade aos Municípios de Diamantina, Barbacena e Curvelo, que possuem UPAs já 
construídas e equipadas, mas que em razão da burocracia da União para credenciamento, instalação e 
manutenção da UPA, nunca entrou em funcionamento, visto que o Município não tem condição de arcar 
sozinho com as despesas de uma UPA. Assim, os Municípios da Frente Mineira de Prefeitos apoiam a 
atitude destes prefeitos de ocupar os imóveis edificados para ser UPA, para outras finalidades na área da 
saúde e atendimento à população. 

O prefeito Ivar de Conselheiro Lafaiete levantou do debate sobre: 

a) a necessidade de aumento de Agentes Comunitários de Endemias para os municípios com 
consequente vinda de mais verba para custeio destes agentes, pois hoje o Governo Federal paga 
por um numero limitado de agentes e o Município tem que arcar com o dobro;  
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b) necessidade de vir verbas em relação aos Agentes Comunitários de Saúde da mesma forma que 
está vindo para os ACEs; e  

c) necessidade urgente de manter o entendimento de que os valores vindos da União para 
pagamento do piso dos ACS/ACE não seja computado na despesa de pessoal dos municípios. 
(modificação da lei federal número 12994/2014)1, em razão do limite da LRF.  

Os Prefeitos presentes resolveram que a Frente Mineira de Prefeitos e a Frente Nacional de Prefeitos devem 
interferir junto à Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministério da Saúde visando convencer tais orgãos em 
rever o erro cometido na indicação do número de ACE´s; que trabalhem também junto ao Ministério da 
Saúde para revejam também o numero de ACS; por fim que a FMP e FNP e os prefeitos trabalhem junto ao 
Congresso Nacional para alteração do art. 9º. F da Lei Federal 12.994/14, para que volte para União o 
computo da despesas com pessoal de ACE´s e ACS´s. 

Na sequencia, o Prefeito de Poços de Caldas – Eloisio do Carmo – lançou a debate a Lei 13022/14, 
das guardas municipais. Como proposta a ampliação dos prazos para adequação à lei e cobrar recursos para 
assumirmos a função de polícia municipal. Por enquanto estamos só com o prazo, a função e a conta. 

O Prefeito Luizinho de Buritizeiro puxou os debates sobre o piso salarial dos professores, onde o 
congresso aprova as leis, que afetam as finanças municipais e não oferecem a fonte de recursos, em 2015. O 
Prefeito afirma que Buritizeiro gastou 126,8% do FUNDEB, para pagamento da folha da educação, com isso, 
o índice da receita aplicado na Educação foi de 37,3%, o que vem inviabilizando outros programas, custeios 
e investimentos nas demais áreas da Administração. 

E para finalizar, o Prefeito Silas de Lavras apresentou o caso concreto de compensação do município 
com o INSS. Na oportunidade também foi dada a palavra ao ex-prefeito de Santa Luzia – José Raimundo – 
que também expos sobre o tema. 

Como ultima deliberação, o Prefeito de Divinópolis – Vladimir Azevedo – solicitou, o que foi 
aprovado, que a FMP promova estudos para identificar créditos junto a União e Estado para compor uma 
relação de ativos negociáveis pelos municípios.  

Ao fim do Encontro os Prefeitos presentes pediram para constar desta Carta que estes Municípios 
estão com dificuldades para reajustar os salários e acatar os encargos sociais e trabalhstas. 

Após longo dia de trabalho e debates, foi encerrado o 106º Encontro de Prefeitos das Cidades Pólo 
de Minas Gerais, ficando desde já agendado o próximo para maio do corrente ano, em Uberaba. 

                                                 
1 “Art. 9º-F.  Para fins de apuração dos limites com pessoal de que trata a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 

2000, a assistência financeira complementar obrigatória prestada pela União e a parcela repassada como incentivo 

financeiro que venha a ser utilizada no pagamento de pessoal serão computadas como gasto de pessoal do ente 

federativo beneficiado pelas transferências.” 


