
Edição 10 - Março/2016

Secretaria de Estado de Governo - Informativo de Apoio Institucional aos Municípios

ATENÇÃO À SAÚDE EM MINAS 
RECEBE INVESTIMENTOS DE R$ 30,5 MILHÕES

Os recursos, do Tesouro Estadual, foram para a compra de veículos entre ambulâncias e 
carros utilitários para entidades filantrópicas e prefeituras de mais de 400 municípios

O Governo de Minas Gerais investiu cerca de 
R$30,5 milhões na primeira etapa do Pro-
grama de Doação de Veículos para a Atenção 

à Saúde nos municípios. Os recursos foram para a 
compra de quase 700 veículos, entre ambulâncias 
e carros utilitários, entregues a prefeituras e institu-
ições filantrópicas de mais de 400 cidades.
 O Programa de Doação de Veículos para a 
Atenção à Saúde, uma iniciativa do Governo do Es-
tado, tem o objetivo de proporcionar qualidade no 
transporte de pessoas com necessidades de trata-
mento médico, realização de exames ou de con-
sultas, além de promover a assistência médica de 
caráter emergencial.  
 O secretário de Estado de Governo, Odair 
Cunha, destacou a contribuição dos parlamentares 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
ao indicarem emendas ao orçamento do Estado, 
permitindo, com isso, a entrega dos veículos aos 
municípios. “Ações como estas comprovam a im-
portância da parceria entre o executivo e legislativo 
na promoção da assistência à saúde dos mineiros 
e mineiras”, acentuou.

Nesta primeira etapa foram entregues 79 
Doblô ambulâncias, 203 Doblô Essence, 

385 veículos Fiat Pálio; e 30 modelo 
Ducato minibus. O programa contemplou 

prefeituras, entidades beneficentes e 
filantrópicas de municípios dos 17 

Territórios de Desenvolvimento.

SAÚDE em números



TRIBUNAIS DE CONTAS TERÃO ACESSO AO SICONV 
Objetivo é fortalecer requisitos de transparência da Lei de 

Responsabilidade Fiscal

O Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MP) assinou um acordo com 12 Tri-
bunais de Contas estaduais e municipais, 

visando fortalecer o cumprimento dos requisitos de 
transparência da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) nos estados e municípios.
 Com a adesão, os Tribunais de Contas Es-
taduais terão acesso a uma funcionalidade do Si-
conv que bloqueia as transferências voluntárias da 
União de estados e municípios que não estiverem 
cumprindo a LRF. A parceria também ampliará a ca-
pacitação de usuários do sistema. 
 Criada em abril de 2015, a Rede Siconv tem 
o objetivo de realizar a capacitação continuada e 
monitorar os resultados obtidos pelos entes par-
ticipantes. Desta maneira, buscando uma maior 
efetividade nas ações que envolvem transferências 
voluntárias de recursos públicos, os Estados, mu-

nicípios e Organizações da Sociedade Civil serão 
capacitados e motivados a construir uma rede de 
conhecimento participativa e solidária. 
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CONFIRA O BALANÇO DOS VALORES REPASSADOS PELO 
GOVERNO DE MINAS EM 2015

Recursos referem-se aos repasses de convênios de saída. Em 2015, o Governo do 
Estado de Minas Gerais celebrou 3.446 convênios, repassando R$628.247.466,51.

ÁREA DE INVESTIMENTO VALORES REPASSADOS

Desenvolvimento Municipal 

Saúde 

Segurança Pública

Educação

Reformas e Obras

Aquisição de Veículos

Aquisição de Equipamentos

R$99.478.007,09

R$93.652.256,86 

R$6.004.105,21

R$283.182.426,24

R$137.764.253,04 

R$27.089.397,71

R$19.111.778,17

O Território de Desenvolvimento Metropolitano foi o que mais recebeu rapasses, totalizando 
R$133.677.974,00 seguido pelo Território Norte, com R$ R$ 64.796.147,63.



ESTADO PUBLICA NOVA RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
HABILITADOS A PARTICIPAREM DO ICMS ESPORTIVO

248 municípios estão autorizados. Lista refere-se ao ano base 2015. 

A Secretaria de Estado de Esportes (SEESP) publicou 
no dia 23/02/2016 a Retificação da Relação dos mu-
nicípios habilitados para participarem do ICMS Esporti-

vo  ano base 2015. Estão presentes na relação os municípios 
que comprovaram o pleno funcionamento do Conselho Mu-
nicipal de Esportes no ano base 2015, nos termos da Lei nº 
18.030/2009 e da Resolução SEESP nº 42/2015. Este ano, 
são 248 municípios habilitados a comprovarem suas partici-
pações esportivas no ano base 2015. O ICMS Esportivo é 
um dos critérios utilizados pela 
Lei nº 18.030/2009 para distri-
buição da cota-parte do ICMS 
pertencente aos municípios. 

Use o leitor de QR do seu 
smartphone e confira a 

Retificação da Relação de 
Municípios Habilitados.

 

A Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) in-
forma que o prazo para os municípios envi-
arem a documentação para a habilitação no 

ICMS Turístico se encerra no dia 30 de março. A lis-
ta completa da documentação exigida está descrita   
no site da SETUR (www.turismo.mg.gov.br). A rela-
ção dos municípios habilitados pode ser consul-
tada no site www.turismo.mg.gov.br/icms-turistico

ICMS Turístico
A inclusão do critério Turismo no Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Minas 
Gerais ocorreu através da Lei n.º 18.030/2009, 
também conhecida como Lei Robin Hood. A relação 
dos municípios habilitados e dos seus respectivos 
índices provisórios foi publicada no Diário Oficial no 
dia 11 de novembro de 2015.            
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ICMS TURÍSTICO
FIQUE ATENTO AO NOVO PRAZO!

O prazo para entrega da documentação do ICMS critério Turismo 
se encerra dia 30/03/2016 - QUARTA-FEIRA.

A Secretaria de Estado de Esportes (SEESP) está publicando semanalmente uma série 
de notícias com o objetivo de tratar as novas regras de participação no ICMS Esportivo. A 

Série ICMS Esportivo também indica as novas possibilidades de pontuação no mecanismo 
ICMS Solidário – Critério “Esportes”. Acesse www.esportes.mg.gov.br e saiba mais.



MUNICÍPIOS TÊM ATÉ 5 DE JULHO PARA REALIZAR AS 
ETAPAS MUNICIPAIS DA CONFERÊNCIA DA CIDADE
6ª Conferência Estadual das Cidades será realizada em março de 2017

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Region-
al e Política Urbana (SEDRU) e do Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana (Conedru), vai realizar em março de 2017, 
a 6ª Conferência Estadual das Cidades, seguindo 
o calendário estabelecido pelo Conselho Nacional 

www.governo.mg.gov.br

das Cidades. De acordo com o mesmo cronograma, 
as prefeituras mineiras têm até 05 de julho deste 
ano para realizar as etapas municipais, que são 
preparatórias para o evento Estadual e Nacional. 
 A 6ª Conferência Estadual das Cidades    
segue a pauta da Conferência Nacional e vai abor-
dar o tema “A Função Social da Cidade e da Proprie-
dade” e o lema: “Cidades Inclusivas, Participativas 
e Socialmente Justas”.  O evento que é realizado 
desde 2003, tem o objetivo de pensar e rediscutir 
o desenvolvimento de nossas cidades. 
 O Governo do Estado convida os municípios 
a realizarem a convocação da Conferência Munici-
pal e coloca à disposição a Secretaria Executiva do 
Conedru para prestar apoio técnico à realização do 
evento.

Para mais informações, acesse o site www.cidades.gov.br/6conferencia, envie um e-mail para 
conselho@urbano.mg.gov.br ou ligue para 31-3915-8555 (8980) (7094).

GOVERNO DO ESTADO, MINISTÉRIO PÚBLICO E
PREFEITURAS SE UNEM NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI
Termo de cooperação técnica propõe intensificar as ações de enfrentamento ao 

mosquito no Estado

O governador de Minas Gerais, Fernando Pi-
mentel, assinou no dia 25/2, em Belo Hori-
zonte, termo de cooperação técnica entre o 

governo estadual, o Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais (MPMG) e a Associação Mineira 
de Municípios (AMM) com o objetivo de unir os Po-

deres no combate ao mosquito Aedes aegypti. O 
encontro reuniu prefeitos e secretários de saúde 
de municípios mineiros para tratar das ações ne-
cessárias ao combate à dengue, chikungunya e 
zika vírus.


