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PREFEITOS METROPOLITANOS RECEBEM
ORIENTAÇÕES DO PRESIDENTE DO TCE SOBRE
O FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2018

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
Cláudio Terrão, atendeu prontamente o convite do Presidente da
Granbel, Vitor Penido, para participar de uma reunião na sede da
Entidade, com todos os prefeitos metropolitanos, com objetivo de
auxiliar os gestores públicos no fechamento das contas municipais,
incluindo a dívida referente aos valores que não foram repassados
pelo Estado no ano de 2018.

Vitor Penido expos a condição de falência de vários municípios em razão
dos valores não repassados e solicitou o apoio do Tribunal de Contas para
solucionar a questão.
O Presidente Terrão confirmou que todos os recursos não recebidos pelos
municípios em 2018 podem entrar como crédito a receber. No caso da
educação, o Conselheiro afirma que os recursos em atraso do FUNDEB
quando forem recebidos poderão entrar para educação. Páginas 8 a 12

TRAGÉDIA DE BRUMADINHO EXIGE ENVOLVIMENTO COM
AÇÕES DECISIVAS DOS MUNICÍPIOS, ESTADO E UNIÃO
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Nova Lima cria
comissão municipal de
acompanhamento
das barragens.

Felizmente, a tragédia do município de Brumadinho que aterrorizou o
mundo e submeteu à população a um holocausto sem precedentes, está
impondo mudanças e cobranças inadiáveis, até então, desprezadas por
diversos interesses econômicos, quando os verdadeiros responsáveis se
ausentaram ou se omitiram dos seus compromissos vitais, também por
interesses políticos.

Impossível se tratar de qualquer pauta neste país sem incluir
Brumadinho! Os danos foram irreparáveis e se encontram em diversos
patamares: humanos, emocionais, ambientais e materiais e vão lesar
muitas gerações. Impossível não prosseguir com um trabalho sério,
responsável e humano que possa evitar novos acidentes desta
magnitude”, afirma Vítor.

É lamentável que o grito de Mariana não foi ouvido; porque mesmo
havendo uma margem de risco eminente, as medidas que deveriam ser
adotadas e não foram, poderia ter poupado Brumadinho.

Esta Edição do Informe Granbel acompanha a continuidade do trabalho
incansável e responsável que a AMIG – Associação dos Municípios
Mineradores de Minas Gerais, que tem como Presidente fundador, Vitor
Penido, que também é prefeito da grande cidade mineradora Nova Lima,
vem desenvolvendo há mais de 20 anos. Um trabalho responsável e
cuidadoso com relação a cobrança e atuação dos órgãos competentes,
bem como a luta constante pelas contrapartidas e os royalties do minério
(CFEM).
Páginas 2, 3 e 4

“Apesar do momento de grande tristeza não podemos deixar de
agradecer e homenagear o município de Brumadinho, que hoje vive a
página mais triste da sua história: uma cidade pequena do interior de
Minas Gerais foi capaz de mudar a história, imputando a verdadeira
responsabilidade com a mineração, além de mobilizar o mundo.

MOBILIZAÇÃO

AMIG CONVOCA PREFEITOS PARA IREM A BRASÍLIA
Prefeitos de várias cidades do Brasil estiveram presentes na capital federal para apresentar diversos pleitos
relacionados à mineração aos técnicos da Agência Nacional de Mineração (ANM) e representantes do Ministério
de Minas e Energia. Os dois órgãos se comprometeram em agilizar as demandas encaminhadas pela entidade.

REPRESENTANTES DA AMIG E DE DIVERSOS MUNICÍPIOS
DO PAÍS REIVINDICAM MELHORIAS NA ÁREA MINERAL
A Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e do
Brasil (AMIG), representada pelo presidente, Vitor Penido, diretoria,
consultores e prefeitos associados, além de chefes do executivo de
municípios de diversas localidades do país, estiveram presentes em
Brasília, para duas reuniões com representantes do governo federal
para tratar da área de mineração do país.
Os encontros já estavam agendados desde o início do mês de
janeiro e temas importantes para o setor foram debatidos, como a
apuração do processo de dívidas das mineradoras, repasse da
CFEM dos municípios impactados e gravemente afetados pela
mineração, além da proposta de criação do Programa Permanente
de Relações Institucionais para tratar de assuntos relevantes à
mineração brasileira, como barragens, compensações
socioambientais, fiscalizações e licenciamento. Foi discutida
também o anúncio da mineradora Vale de paralisar a produção em
cidades mineradoras que possuem barragens construídas com o
método de alteamento a montante e os impactos da decisão.
A primeira reunião foi com o diretor-geral da Agência Nacional de
Mineração (ANM), Victor Hugo Froner Bicca, que ressaltou o apoio
à AMIG e aos municípios, e explicou que o órgão está sendo reestruturado para atender as demandas e exercer de forma plena as
suas funções. O presidente da AMIG pontuou ao diretor, que o governo federal deve assumir o protagonismo que o país espera e
agir de forma concreta nas fiscalizações do setor, seja na área
tributária, como também, no acompanhamento das barragens
pelo país.
“É preciso que a agência seja a liderança, é para isso que ela foi
criada. Sabemos que o processo de estruturação está em
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andamento e que, infelizmente, a área de mineração foi renegada
a segundo plano no país, porém, não podemos esperar tanto
tempo, devido ao terrível acontecimento na cidade de
Brumadinho. Há pânico nas cidades mineradores e precisamos
tranquilizar a população, fazer a fiscalização e modificar a forma
como são descartados os rejeitos, com bastante responsabilidade”,
ponderou Vítor.
A AMIG ressaltou que é contra a suposta paralisação das atividades
da mineradora Vale nos municípios de forma súbita e sem a
consulta prévia dos municípios. Os impactos na arrecadação serão
enormes e irão refletir em áreas importantes, como saúde,
educação e infraestrutura, além do caos social, promovido pelo
desemprego em massa, quebra de pequenas e médias empresas
que prestam serviços para a mineração e que estão há anos nessa
atividade.
“É impossível mensurar a perda para esses municípios que
dependem economicamente da mineração. A qualidade de vida da
população nessas localidades é mais elevada, com bons serviços
prestados, toda uma cadeia produtiva será afetada. O impacto será
regional, com várias cidades e distritos ao redor dependentes dessa
atividade, com a economia estagnada. Famílias inteiras ficarão sem
o seu sustento! Defendemos a diversificação econômica, mas isso
não é do dia para a noite, é preciso planejamento e apoio tanto da
União e dos Estados, quanto das próprias mineradores que
exploram um bem tão valioso”, afirma Vitor Penido.
A atividade minerária gera diversos impactos na economia, além
do recebimento dos royalties para a exploração, a chamada
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais

(CFEM), diversos impostos também são gerados como o ISS, ICMS,
até mesmo IPTU. “É uma irresponsabilidade fazer um anúncio
dessa magnitude sem falar com os municípios. É possível a
substituição do modelo de operação da mineração utilizado hoje
por outro mais seguro, moderno e é isso que vamos defender”,
afirma o presidente.
FISCALIZAÇÃO DAS BARRAGENS
O Diretor Geral da ANM, Victor Bicca, disse que a mineradora Vale
não informou oficialmente ao órgão a paralisação e que não houve
negociação. A expectativa é que seja realizada uma reunião junto
com a Vale para definir como será o projeto e assim iniciar o
processo de negociação. Com relação a fiscalização das barragens,
o órgão apresentou aos participantes o modelo de fiscalização
utilizado em Minas Gerais e que o sistema de monitoramento de
dados será atualizado. A partir dos próximos dias, os dados
deverão ser atualizados pelas mineradoras todos os dias e não
quinzenalmente como é realizado atualmente.
CFEM RETIDO PELA UNIÃO
Até o momento, não se definiu os critérios que beneficiam os
municípios impactados, que desde o mês de junho de 2018, têm o
valor de repasse da CFEM retido dos cofres da União que somam
mais R$ 293 milhões de reais. São considerados municípios
impactados aqueles cortados por ferrovias, dutos, portos de
embarque e desembarque de minério, barragens de rejeitos, pilhas
de estéreis e demais instalações do plano de aproveitamento
econômico.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
O segundo encontro em Brasília foi com o secretário de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e
Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, que ressaltou a importância
da mineração no país e prometeu uma fiscalização mais eficaz,
além do monitoramento das barragens. Foi protocolado junto ao
órgão as solicitações dos municípios mineradores, além disso, foi
apresentado ao secretário um painel da atividade minerária do
país, com o sucateamento da agência, o número de fiscais
insuficientes no país, a falta de definição dos municípios
impactados e a grande evasão fiscal.

Assim, como a ANM, o órgão também não foi informado
oficialmente pela empresa Vale sobre a interrupção em 10
barragens mineiras construídas com o método de alteamento a
montante. “Queremos deixar isso claro para os prefeitos. Houve
um encontro para tratar da pauta de mineração. Estamos
recebendo diversos órgãos ligados as áreas em que o ministério
atua e essa reunião já estava agendada antes da tragédia em
Brumadinho”, garantiu Alexandre.
FALA CONTRADITÓRIA
Ainda de acordo com o secretário, a mineradora informou que a
programação para diminuir as atividades de exploração em
Minas Gerais já estava prevista há algum tempo, antes do
terrível acontecimento no mês de janeiro. A AMIG questiona a
empresa com relação a esse posicionamento, pois em
pronunciamento realizado quatro dias após a tragédia, a
empresa afirmou que o encerramento das atividades “é a
resposta cabal e à altura da enorme tragédia na cidade mineira”
e que o plano foi produzido três a quatro dias após o acidente.
“Essa fala é extremamente contraditória. Os argumentos não se
encaixam e acreditamos que tenha sito uma ótima estratégia
para a Vale após o desastre em Brumadinho e coloca em dúvida
todo o seu discurso, uma vez que já havia um plano de reduzir a
exploração em Minas, já que o Pará produz uma quantidade
maior, com qualidade de produto melhor e sem o risco de
rompimento de barragens”, afirma o consultor de relações
institucionais da AMIG, Waldir Salvador. No estado paraense a
exploração é realizada a seco, com uma tecnologia superior.
De acordo com a legislação que rege as concessões de lavra da
mineração no país, a empresa deve formalizar junto ao órgão
regulador, os motivos pelo qual deseja a suspensão da
exploração mineral na região e quais as medidas que serão
realizadas a partir do encerramento das atividades. O pedido é
encaminhado para o ministério que irá autorizar ou não. “Os
procedimentos são bem mais complexos e exigem estudos.
Estamos atentos a isso”, ressaltou Waldir.
MATÉRIA PRODUZIDA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA AMIG
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BARRAGENS

O QUE A ADMINISTRAÇÃO DE NOVA LIMA TEM FEITO
Nova Lima cria comissão municipal de acompanhamento das barragens
O rompimento da barragem de Brumadinho, no dia 25 de janeiro,
trouxe para as cidades mineradoras o luto pelas vidas que foram
perdidas, o receio de que isso ocorra novamente e a incerteza do
quanto isso irá afetar o dia a dia da população. Em Nova Lima, são
26 barragens de resíduos/rejeitos da mineração, conforme relatório
da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam).

A equipe técnica da comissão realizou um levantamento de todos
os estudos das barragens existentes na cidade. Nessa primeira fase
foram verificadas quantas e quais as condições dessas barragens
que estão inseridas em Nova Lima bem como as que não estão
inseridas, mas que possam impactar o município em caso de
algum acidente, além de inconsistências identificadas em
documentação e outros.
O DIAGNÓSTICO
O diagnóstico realizado pela comissão foi encaminhado para todos
os órgãos responsáveis como Feam, Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
(Semad), Agência Nacional de Mineração (ANM), Agência Nacional
de Águas (ANA), Ministério Público de Minas Gerais, Defesa Civil
Estadual e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
de Minas Gerais. O objetivo é levar até os responsáveis pela análise,
licenciamento ambiental e fiscalização dessas barragens
informações e também participar desse movimento com vistas a
evitar qualquer tipo de acidente em Nova Lima.
PRÓXIMOS PASSOS
Após esse diagnóstico, a comissão trabalhará para traçar possíveis
cenários que possam atingir a cidade, estudar rotas de fuga em
casos de acidente, promover sinalizações pela cidade para que essa
população saiba o que fazer e exigir das empresas mineradoras a
implementação dos planos de contingência. Outra ação será a
qualificação do quadro de fiscalização para que tenham
habilitação técnica e, independente do Estado, União e órgãos de
controle, possa também identificar e ter no seu banco de dados
todos os documentos inerentes a essas empresas para poder
acionar e cobrar medidas efetivas.
ATUAÇÃO PARA EVITAR RISCOS
• Todas as barragens de resíduos/rejeitos da mineração e da
indústria devem passar por Auditoria Técnica de Segurança em
periodicidade definida.
• A aprovação da licença ambiental é de competência da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a fiscalização de
competência da Agência Nacional de Mineração (ANM).
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Mesmo não tendo responsabilidade sobre licenciamento
fiscalização das barragens, diante dos problemas enfrentados por
outros municípios, a Prefeitura criou uma comissão municipal
composta pelas secretarias de Obras, Planejamento e Meio
Ambiente, além da Defesa Civil para intensificar o acompanhamento da situação das barragens localizadas no município.

O Prefeito Vitor Penido acompanhou pessoalmente os trabalhos.

·Em reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Codema)
realizada em outubro de 2018, com a presença de representantes
da ANM e da Feam, foram apresentados documentos, informações
e relatórios que atestam a estabilidade das barragens de rejeitos
localizadas no município.
·A Defesa Civil de Nova Lima esteve presente nas instalações das
três principais mineradoras do município verificando
documentação referente ao Plano de Ação de Emergências para
barragens de Mineração, que é de responsabilidade das empresas.
A Prefeitura de Nova Lima tem trabalhado para diversificação
econômica da cidade, contudo, é importante ressaltar que, no caso
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM), o total arrecadado no ano passado cresceu mais de 50%
em comparação a 2017, que foi de R$ 65.614.321,19, naquele
ano, e foi cerca de R$ 98 milhões, em 2018. A CFEM representa a
primeira fonte de receita de Nova Lima, é mais de 17% da
arrecadação.
Segundo o prefeito de Nova Lima é necessário priorizar a
segurança da população sem perder de vista o impacto que a
interrupção dessa atividade mineraria pode causar. “É importante
falar desse sentimento nosso por essas vidas que foram perdidas e
pelo desastre em si na cidade vizinha de Brumadinho que tanto
estimamos. Com a interrupção das atividades, podemos perder até
60% da nossa receita. Já realizei uma reunião com o Ministro de
Minas e Energia e com representantes da Vale sobre o impacto
muito grande não só para as cidades mineradoras como também
para o Estado. Não podemos perder uma receita dessas de uma
hora para outra, claro que nós temos de ter a responsabilidade de
nos preocupar e priorizar ações que possam garantir que um
desastre como o que aconteceu não mais ocorra, mas existem
meios de fazer isso sem que esse desastre fique ainda maior para
grande parte da população e das cidades minerárias”, Vitor Penido.
MATÉRIA PRODUZIDA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE NOVA LIMA
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GRANBEL E AMIG

PREFEITOS DA GRANBEL E DA AMIG
APRESENTAM PROPOSTAS AOS DEPUTADOS
FEDERAIS E ESTADUAIS ELEITOS E REELEITOS
Os prefeitos da GRANBEL - Região Metropolitana de Belo
Horizonte e da Associação dos Municípios de Mineradores de
Minas Gerais e do Brasil, estiveram reunidos na prefeitura de
Belo Horizonte, estiveram reunidos na prefeitura de Belo
Horizonte, em novembro, antes da posse, para apresentar
propostas em prol dos municípios aos deputados federais e
estaduais eleitos e reeleitos no pleito do ano de 2018. A reunião
contou também com a participação do senador eleito, Jornalista Carlos Vianna.
O presidente da Granbel e Prefeito de Nova Lima, Vitor Penido
ressaltou a hospitalidade do prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil, sempre disposto a colaborar com a Entidade.
Vítor lamentou “profundamente” o descaso dos deputados
estaduais e federais que não compareceram ao Encontro.
Preparamos esta reunião na certeza de que podemos ajudar a
direcionar os parlamentares e senadores no trabalho juntos aos

municípios. Todos sairíamos ganhando: deputados, senadores,
prefeitos e, principalmente, a população que os elegeu.
Ressaltou que a atual situação do país tem exigido muito
trabalho, compreensão, além de medidas extremas a serem
tomadas nas prefeituras, sendo impossível um município ser
bem-sucedido em sua gestão se além de cobrar o que lhes são
devidos não fizerem também o “dever de casa”.

SITUAÇÃO VIVIDA PELOS
MUNICÍPIOS MINERADORES
Na ocasião, como presidente também da AMIG, Vítor
demonstrou grande preocupação com a situação dos
municípios mineradores, e apresentou um documento da
Associação contendo itens relevantes sobre a mineração. O
documento foi recebido pelos presentes, inclusive pelo senador
Carlos Viana.
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Documento reivindica estruturação
dos órgãos nacionais responsáveis
O consultor da AMIG, Waldir Salvador de Oliveira,
apresentou o relatório da real situação vivida pelos
municípios mineradores. Destacou sobre a estruturação
da Nova Agência Nacional de Mineração, a reformulação
do Departamento Nacional de Produção Mineral e a
participação do Estado na eleição do futuro presidente da
Agência Nacional de Mineração.
Na reunião, o senador Jornalista Carlos Vianna informou
que o senado havia feito uma sabatina para o candidato
indicado a ocupar a 5ª cadeira na diretoria da Agencia
Nacional de Mineração. Ressaltou que Minas Gerais ficou
sem representação nestas escolhas. Diz que no mês de
fevereiro seu gabinete estará aberto a todos os prefeitos, e
a sugestões que possam ajudar os municípios mineiros.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, sugeriu que
fosse formada uma Comissão mista entre os
parlamentares (senadores e deputados federais e
estaduais de Minas Gerais) afim de que sejam discutidas
soluções para os problemas reais do Estado e dos
municípios.
O presidente da Granbel, Vitor Penido, endossa a sugestão
do prefeito Kalil e destaca o distanciamento que tem
existido entre os parlamentares e os municípios. “O
dinheiro que foi tirado dos nossos municípios é sagrado.
Em nenhum Estado brasileiro aconteceu isso, só em Minas
Gerais. Os parlamentares têm que atuar neste sentido e
não simplesmente cruzarem os braços. É obrigação dos
prefeitos cobrar dos parlamentares um posicionamento,
pois precisamos de lideranças que brilhem, que deixem de
blábláblá e trabalhem em prol das demandas reais dos
municípios de Minas Gerais”.
Vitor ainda questionou quais foram as grandes obras
realizadas em Minas nos últimos 14 anos e acrescentou
que o Estado possui a maior bancada federal. É preciso
pensar em um todo e ser apartidário. Minas Gerais e o
Brasil precisam de ajuda.
O deputado federal Diego Andrade abordou a questão da
falta de repasses do Estado aos municípios mineiros.
Segundo Diego “administrar a crise é diferente de
terceirizar a crise. O que o Estado tem feito é transferir a
crise para os municípios, e o prefeito nem sabe como
explicar o que tem acontecido, para a população”. O
deputado apresentou um Projeto de Lei n° 10.863/2018
para criminalizar situação de não transferência de
repasses pelo Estado.
"Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal para definir crime contra as
finanças públicas a retenção de repasse de recursos
tributários com repartição obrigatória.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Título XI do Decreto-Lei no 2.848, de 1940, passa
a vigorar acrescido do seguinte artigo:
“Retenção de repasses tributários aos Entes
Federados
Art. 359 – I. Deixar de repassar a outro Ente da
Federação a integralidade dos recursos devidos,
decorrentes de arrecadação de tributo com
repartição tributária obrigatória, determinada legal
ou constitucionalmente, no prazo estipulado por lei.
Parágrafo único: para efeitos deste artigo, considerase agente o Chefe do Poder Executivo respectivo.
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”.
(NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Além do relatório das mineradoras, os prefeitos
apresentaram o documento elaborado em reunião da
Granbel, solicitando apoio para as propostas em prol dos
municípios da RMBH:

1.1 A REALIZAÇÃO DE CENSO DEMOGRÁFICO
E O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM
Apreciação, no sentido de se determinar a realização de
um censo demográfico já no exercício de 2019.
Como alternativa, frente a uma possível impossibilidade
financeira por parte da União Federal, seja facultado aos
Municípios o custeio e rateio das despesas necessárias à
realização do censo.

2.2ALTERAÇÃO DAS FAIXAS POPULACIONAIS
DO FPM
Apreciação no sentido de se envidar esforços pelo Poder
Executivo no sentido de tramitar o PLS 184/2010, para
aprovação ainda neste exercício de 2019.

2.3 REPASSE DUODÉCIMO PARA AS CÂMARA
MUNICIPAIS
Apreciação no sentido de se enviar ao Congresso Nacional
proposta de Emenda Constitucional (PEC) para diminuir
os percentuais das despesas do Poder Legislativo
Municipal (Art. 29-A da CF).

2.4 LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL DA
LRF (LC 101/00)

significativa parcela da população metropolitana, usando
como modal de transporte uma opção, para o usuário,
mais barata, eficaz com efeitos mínimos à estrutura viária

Proposta para apreciação no sentido de se enviar ao
Congresso Nacional proposta de Projeto de Lei
Complementar para alterar percentuais da LC 101/00 – Lei
de Responsabilidade Fiscal (Arts. 19, III; 20, III e 22, § Único)
ou dispensar tratamento diferenciado aos Municípios no
cômputo da despesa com pessoal quando se tratar de
contratação de pessoal para implantar e executar Políticas
Públicas de outras Esferas (União e Estados).

e de locomoção entre as cidades.
Portanto, esse pleito afigura-se como potencializador das
opções de molibilidade urbana da RMBH.
2.7 REVISÃO DA TABELA SUS
A defasagem é perversa para a execução das ações e
serviços públicos de saúde, recaindo sobre os municípios

2.5 UNIFICAÇÃO DE PLEITO ELEITORAL

as complementações necessárias (p. ex. AIH – Autorização
de Internação Hospitalar).

Apreciação no sentido de se enviar ao Congresso Nacional
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) unificando as
eleições no Brasil para todos os Mandatos Políticos e em
todas as esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal, (Art.
28; Art. 29, I e II; Art. 32, §2º, Art. 45, Art. 46 e Art. 77 da CF).

das unidades de saúde.

2.6 LINHA METRÔ CONTAGEM/BETIM

2.8 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

No caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Diante dessa realidade pleiteia-se a criação de um

(RMBH) a implementação da linha de metrô

Programa Universitário Municipal com vistas ao subsídio

Contagem/Betim importa em atendimento de

ao transporte escolar desses alunos.

Logo, a revisão e atualização de valores repassados aos
municípios, seja fundo a fundo, seja por transferências
voluntárias devem refletir a efetiva realidade da demanda

Sugestões de alguns deputados presentes
O deputado estadual Virgilio Guimarães comentou sobre o Projeto
de Lei apresentado pelo deputado Diego Andrade e sugeriu
viabilizar acordos agora com o Estado, para buscar os recursos,
através de bancos etc. Destacou a importância de estimular
indústria de transformação no Estado, na RMBH e nas cidades
mineradoras, além de destravar produção mineral através de
legislação ambiental.
O deputado federal eleito, Pinheirinho se colocou á disposição dos
municípios e lembrou da sua atuação como prefeito de Ibirité.
Disse que conhece os desafios da gestão municipal, e convidou os
colegas para juntos cobrarem do Estado o que lhes é devido.
O deputado federal Julio Delgado falou sobre o repasse do Estado
aos municípios e destacou ser uma prioridade, declarou seu apoio
a causa municipalista e se colocou á disposição dos prefeitos.

O deputado estadual reeleito Antônio Carlos Arantes também se
juntou aos prefeitos nesta “luta”. Segundo Arantes, “todas as
causas reivindicadas nesta reunião são mais do que justas. Tanto as
dos municípios que vivem da mineração, como a dos próximos a
Belo Horizonte. Não podemos aceitar que um Estado minerador
como o nosso não tenha um DNPM capaz de atender aos
municípios. E a questão do metrô é absurda. Esqueceram de Belo
Horizonte. Por isso, me coloco à disposição na Assembleia
Legislativa para trabalhar por vocês”, afirmou.
O prefeito de Florestal Otoni Alves, destacou que convidou os deputados eleitos que tiveram mais de 30 votos em Florestal (e lá
foram 230 votados). Os únicos parlamentares presentes foram os
deputados Antônio Carlos Arantes e Diego Andrade. O prefeito
apresentou um documento com reivindicações e convocou os colegas prefeitos para somar forças com os deputados e senadores.
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CONTAS MUNICIPAIS

PRESIDENTE DO TCE ORIENTA PREFEITOS SOBRE
COMO INSERIR DÉBITOS ATRASADOS DO ESTADO
NO FECHAMENTO DAS CONTAS MUNICIPAIS DE 2018
Os municípios usaram recursos próprios para cumprir as obrigações constitucionais com a Saúde e Educação.
Quando o Estado quitar os repasses em atraso, os municípios não deveriam ser obrigados a reaplicar os
15% para a saúde, já que na educação o TCE concordou com a não aplicação dos 25%.
A GRANBEL sempre preocupada em orientar os prefeitos das
cidades que compõem a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, realizou, dia 29 de janeiro, reunião com a presença
do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
Conselheiro Cláudio Couto Terrão, afim de esclarecer dúvidas
sobre o fechamento do balanço das prefeituras e como as
contabilidades devem proceder com os créditos financeiros dos
municípios que não foram repassados pelo Estado.

TRAGÉDIA DE BRUMADINHO JÁ FAZ PARTE
DO CAPÍTULO MAIS TRISTE E IRREPARÁVEL
DA MINERAÇÃO
O presidente da Granbel e prefeito de Nova Lima, Vitor Penido,
deu início a reunião, lamentando a tragédia ocorrida no
município de Brumadinho no dia 25 de janeiro.
“Estamos todos chocados com a gravidade do fato lamentável
ocorrido em Brumadinho. Isto nos deixa uma profunda tristeza
e, ao mesmo tempo, impotentes por saber que nada pode ser
feito para ressarcir a dignidade daquelas famílias e a todas as
pessoas que foram lesadas com perdas irreparáveis tanto
físicas, emocionais e materiais”. Vitor Penido
O Presidente do TCE, Cláudio Terrão, externou sua consternação
com o município de Brumadinho, e fez referência a um versículo
da bíblia, Eclesiastes 3, citando que existe uma lição onde há
tempo para tudo na vida. Terrão continuou dizendo que “é
tempo de aprendermos, com esse fato ocorrido, e mudarmos
em sentindo geral a postura do Estado em face desse modelo
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exploratório. O Estado hoje precisa desse seguimento
econômico, é importante, mas também é fundamental que
mudemos a postura em relação as técnicas, tecnologias e
exigências em relação ao controle”, frisou.
Vitor alertou que tem sido preocupação constante da Granbel e
da AMIG, reivindicar do governo do Estado a fiscalização das
mineradoras em diversos setores. “Em novembro de 2018, nos
reunimos – GRANBEL E AMIG - com os senadores eleitos e os
deputados federais e estaduais eleitos e reeleitos, antes da
posse, e este era um item reivindicado na pauta que
apresentamos a todos eles. Também em dezembro de 2018,
reunimos os prefeitos das duas Entidades com o governador
eleito Romeu Zema e, novamente, o assunto da estruturação
dos órgãos que regulamentam as mineradoras fez parte da
pauta apresentada pela AMIG”, lembra.

Tenho esperança que esse novo
governo Federal, que não tem vínculo com
partido político, não nomeie ninguém
despreparado para poder dirigir uma agência
de mineração, como foi o que aconteceu.
Que possamos deixar nossos municípios,
daqui 2 anos, em um caminho certo.
Vitor Penido

Na ocasião, Romeu Zema procurou se inteirar do assunto
porque ia ter uma reunião naquela semana com a Companhia
Vale do rio Doce.
Antes de prosseguir com a reunião, o presidente da Granbel
pediu que fosse feita uma oração pelos familiares, moradores e
pelo município de Brumadinho.
Prosseguindo a reunião, o presidente da Granbel propôs aos
prefeitos que alinhassem suas ideias e posições em relação aos
atrasos dos repasses do governo do Estado. “O Estado tem

cumprido com o compromisso constitucional em relação ao
repasse, em dia, para a Assembleia Legislativa e outros órgãos.
Estamos sendo discriminados, já que o Estado não consegue
repassar o devido para os municípios.
Queremos tratamento com igualdade, dentro do que
determina a Constituição. Temos vários municípios com
salários em atrasos há três meses, além dos que já declararam
estado de calamidade financeira, como é o caso de
Brumadinho, que já havia declarado antes da tragédia que
chocou o mundo”.

HOJE O ESTADO DEVE PARA OS MUNICÍPIOS
MINEIROS 12,7 BILHÕES DE REAIS
“Foi uma medida imprópria que não tem amparo no ordenamento jurídico
e que precisa ser regularizada”. Presidente do TCE, Cláudio Terrão
ICMS
Hoje o débito do Estado com a Região Metropolitana de Belo Horizonte é
de cerca de 290 milhões de reais, valores esses que não foram repassados
no ano de 2018.
Vítor Penido disse que só neste mês de janeiro de 2019 já são mais 92
milhões de reais na RMBH, em atraso, o que tem levado a falência dos
municípios. “Por esse motivo trouxemos o Presidente do TCE, para
esclarecermos se não existe uma forma do Tribunal de Contas do Estado
aceitar esses valores no fechamento dos balancetes como créditos a
receber”, explica Vítor.
O Presidente Cláudio Terrão iniciou sua fala se colocando à disposição dos
municípios para tirar as dúvidas, que são comuns a todos os prefeitos.
Terrão expôs sua opinião pessoal dizendo ter achado absolutamente
indevida a política adotada pelo Estado no momento em que passou a
reter valores que são dos municípios. Explicou ainda que o fato dos
valores relacionados aos órgãos do Estado estarem sendo repassados
não pode ser comparado ao fato do Estado ter a obrigação
constitucional de repassar recursos que são direito dos municípios. O
Presidente do TCE se mostrou esperançoso com o novo governo “pois há
de fato muito mais do que boa vontade e sim um interesse em resolver
esse problema dos repasses”.

CONFIANÇA NO NOVO GOVERNO
O Conselheiro mencionou algumas declarações feitas pelo atual governo
quando disseram que colocariam em ordem as dívidas com servidores e
paralelamente a isso o problema dos repasses atrasados. “Em uma
reunião recente com o secretário de Fazenda, ficou claro que a
preocupação deles é de solucionar paralelamente as duas coisas, de tal
maneira que a primeira solução é interromper essa retenção indevida,
pois a equipe econômica reconhece que esses recursos não são do
Estado e, portanto, não podem ser trabalhados no plano político para
fins de aplicação em outros ambientes que seja. Minha expectativa em
relação ao plano político é positiva”, esclarece.

Alertou que nas condições atuais, o Tribunal de Contas terá o bom senso,
especialmente naqueles índices que variam em face do
dimensionamento da estimativa da arrecadação com a arrecadação real
efetiva. “Falamos aqui de uma expectativa quebrada; de uma forma
bruta e inesperada, porque nenhum prefeito iria imaginar que seus
recursos próprios não seriam repassados. É importante que se destaque
isso na contabilidade como crédito a receber para que o TCE possa
dimensionar isso como montante a ser considerado no momento de
apurar defasagens. Os municípios não podem ser punidos quando não
deram causa a arrecadação”, afirma.

DESRESPEITO COM OS MUNICÍPIOS
Com esse entendimento do Tribunal de Contas, podemos dizer que é
uma forma dos municípios terem mais parceiros para poder cobrar do
Estado. Terrão disse que os municípios não estão sozinhos nessa luta.
“Ontem conversando com um jornalista soube que a dívida que o Estado
teria com uma empresa de publicidade foi quitada. É um desrespeito,
pois foi um recurso que entrou no Estado e não foi repassado aos
municípios. Minas Gerais é o único Estado do Brasil que atrasou o repasse
dos municípios”. Vitor Penido

CORTES NECESSÁRIOS
O Presidente da Granbel, Vítor Penido, disse que despesas devem ser
cortadas, como foi feito em Nova Lima: corte de 50 milhões. “Foi um
desgaste, mas era necessário, pois hoje estou em dia com os
pagamentos. O que o governo deveria ter feito é exatamente isso.
Queremos mostrar para o governador, sem radicalizar, que os cortes
precisam ser feitos”.
O diretor financeiro da Granbel e prefeito de Contagem, Alex de Freitas,
se mostrou satisfeito com as considerações expostas pelo Presidente do
Tribunal de Contas. Para Alex, o governador eleito merece um voto de
confiança e afirmou que está otimista, e que brevemente os municípios
receberão os repasses que lhes são direito.

RECURSOS NÃO REPASSADOS PODEM SER
DETERMINADOS COMO CRÉDITOS A RECEBER
“Vocês devem ficar relativamente tranquilos pois é uma opinião minha
que tem sido trabalhada com os demais Conselheiros do Tribunal e posso
dizer que eles comungam com esse entendimento”. Terrão
Ressaltou ainda que quanto a questão da contabilização dos créditos a
pagar, é fundamental para os municípios utilizar uma contabilidade que
evidencie a condição probatória de demonstrar o volume de recursos
especificando quais não foram repassados e evidentemente determinálos como crédito a receber.
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Alex citou exemplo da Cidade de Contagem onde, enfrentaram decisões
delicadas, com corte de servidores e com a cidade que há 30 anos não
pagava o IPTU residencial. “Digo que tomei a decisão certa para a cidade,
talvez não para minha carreira política. Caso contrário no mês de
setembro de 2018 a cidade de Contagem não teria condições de pagar
nem a folha de pagamento”.
O prefeito de São José da Lapa, Diego dos Santos, afirmou que as
palavras e a sensibilidade do Presidente do Tribunal de Contas trouxeram
uma tranquilidade para os prefeitos. Destacou os prefeitos de municípios
menores que também têm sofrido e feito um trabalho incansável para
manter as contas de suas cidades em dia. “Acredito que a opinião de
todos os prefeitos é que os poderes e os órgãos, Ministério Público e até
o Tribunal de Contas, foram omissos no ano de 2018 em relação as
barbáries que o Estado fez com os municípios”, disse.

DECISÃO DO TCE
O assessor jurídico da Granbel, Tadahiro Tsubouchi, mencionou um pedido que já foi feito ao governo Federal, para flexibilizar a Lei de
Responsabilidade Fiscal para os prefeitos. No final de 2018 foi editada a Lei Complementar nº 164/18, que estabelece a possibilidade da prefeitura
estourar os percentuais das despesas com pessoal no caso de diminuição de receita. As condições para que uma prefeitura possa extrapolar a despesa
com pessoal, e se enquadrar nessa lei que tem muitas exigências, acaba se tornando impossível de ser colocada em prática.
Através de uma consulta, o Tribunal de Contas deu a seguinte decisão:
CONSULTA N. 1047710
“1. Diante da excepcional situação vivida pelo Estado de Minas Gerais, é possível que o Município, desde que esteja devidamente
justificado, transfira as verbas do FUNDEB recebidas em atraso do Estado de Minas Gerais para a conta de origem dos recursos de outras
fontes que foram desprovidas para pagamento de despesas que deveriam ter sido geridas com os recursos do FUNDEB, vedada a
utilização de recursos vinculados a convênios.
2. A reposição dos recursos do FUNDEB para as contas de origem do município que foram desprovidas deve ocorrer no exercício
financeiro em que ocorrer a transferência dos recursos em atraso pelo Estado de Minas Gerais”.

Essa decisão extremamente sensível em relação a situação vivida pelos
prefeitos. A discussão aqui é especificamente para as verbas do FUNDEB
aplicadas na educação, mas a maioria das prefeituras da RMBH estão
gastando de 25% até 35% em saúde. É possível aplicar essa mesma
analogia no que tange aos gastos com a saúde?

Conselheiros para que seja reiterado através de uma decisão normativa,
como enfrentar também esse problema em relação à saúde.

O Conselheiro explicou que a crise do Estado conjuga dois fatores que
precisam ser encarados. Ela decorre não só de uma situação
circunstancial, mas também de problemas estruturais relacionados a
gasto público.

“O que interessa hoje em relação ao TCE é nossa mudança de postura,
tendo uma perspectiva muito mais colaborativa. Nossa pretensão é mais
que atuar concomitantemente, ajudar, colaborar preventivamente,
apresentando diagnósticos e a partir dele auxiliar na tomada de
decisões”. Cláudio Terrão

Em relação ao problema do pacto federativo, Terrão afirmou ser uma
questão estrutural fundamental que só será resolvido no plano federal
com muita discussão política. “É necessário que haja apoio dos prefeitos
e dos parlamentares para mudar a estrutura tributária em relação aos
municípios, porque os municípios são absolutamente dependentes
desses repasses”, respondeu.
Terrão destacou ainda que o TCE tem feito um trabalho colaborativo,
visto que hoje é a forma de atuar do Tribunal. Está sendo feito um
diagnóstico em relação a condição de arrecadação de cada um dos
municípios. Esse diagnostico será apresentado individualmente
demonstrando ao município sua realidade.

NÃO HOUVE OMISSÃO DO TCE
Comentou sobre a crítica em relação a omissão do TCE em face a
situação dos municípios. Para ele o Tribunal não foi omisso, uma vez que
fizeram de tudo para dar as informações necessárias aos prefeitos.
Afirmou que o TCE também foi pego de surpresa com o atraso do Estado
e para alguns questionamentos, não tiveram tempo hábil em dar
respostas adequadas. Entretanto, conseguiram responder em consulta o
problema em relação ao FUNDEB o que, para ele, parece ser a mesma
razão em relação aos gastos com a saúde, e que será levado aos
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FINALIZANDO SUA FALA O PRESIDENTE
DO TCE AFIRMOU:

ESCLARECENDO DÚVIDAS

• O assessor Waldir da Silva Franco Júnior, Consultor Contábil de
Igarapé, se manifestou fazendo a seguinte pergunta: “Visto que
tanto a Lei Complementar nº 101, quanto a Lei nº 4320/64
estabelecem o regime de caixa para a receita, como proceder a
evidenciação dos créditos a receber, sem ferir o regime de caixa?
Resposta do Presidente Terrão: Vou levar essa discussão aos
Conselheiros, mas o que nós tentaremos fazer é, apesar de considerar
apenas o regime de caixa naquilo que efetivamente foi arrecadado,
compreender que essa diminuição na arrecadação efetiva não decorreu
de fatos políticos ou administrativos dos gestores municipais. Se o gestor
não deu causa vamos ao princípio geral do direito que diz que aquele
que não deu causa a um fato, não pode ser responsabilizado como tal.
Não iremos modificar a estrutura da apresentação de contas, iremos
através da evidenciação contábil adequada compreender que, embora os
índices tenham se destacado com apontadores de uma condução de
gestão aparentemente irresponsável, ela não foi. Não é modificação dos
princípios de caixa e competência, é o contrário, é utilizando-se da
contabilidade de forma apropriada sem maquiá-la ou desviá-la,
evidenciando os valores que deveriam ter sido transformados no período
naquele exercício financeiro.
• Waldir questionou ainda: Como buscar as informações junto ao
Estado? Pois eles não conseguem nos passar a informação de
quais seriam as receitas devidas ao município.
Resposta do Presidente Terrão: Devemos partir do princípio da
confiança. O Tribunal tem mudado muito sua postura em relação a
apreciação das contas dos prefeitos. Estamos tentando quebrar uma
cultura de desconfiança do gestor com uma lógica diferente onde todos
precisam ter do órgão de controle uma confiança de que estão fazendo o
correto.
O ponto que precisa ser trabalhado com o governo é o repasse
automático desses valores pela instituição arrecadadora. O decreto
adotado no governo anterior precisa ser politicamente trabalhado para
que possamos retomar o modelo anterior da antiga instituição
arrecadadora que tinham o sistema já preparado para isso.
• A consulta respondida pelo TCE, que permitiu a devolução
dos recursos do FUNDEB para conta de recursos livres, tão logo
o governo do Estado faça a transferência dos valores em atraso.
Podem os municípios usar os recursos transferidos em 2019
para pagamento dos gastos a pagar de 2018, inscritos nas
fontes 118 e 119 (FUNDEB)?
Resposta do Presidente Terrão: Precisamos pensar daqui para frente
em uma solução e olhar para o retrovisor e encarar soluções para o
passado. Da mesma forma que você tem créditos a receber que estão
sendo negociados para que ingressem oportunamente, penso que eles
devem ser a fonte de recuperação desses créditos a pagar. Eu não
tomaria a decisão de lançar restos a pagar e não ter os recursos
exatamente em função dessa situação mais restritiva da impossibilidade
de usar os recursos do ano corrente.

• O prefeito de Itaguara, Geraldo Donizete, o
“Chumbinho”, questionou se o Governo do Estado
será punido quanto às suas contas.
Vitor Penido alertou que "se o Estado
não contabilizar os repasses em atraso
como restos a pagar, os municípios ficarão
impossibilitados de demonstrar os seus
créditos como restos a receber".
Resposta do Presidente Terrão: Terrão explicou que “o Tribunal é
um órgão colegiado, que depende do convencimento de cada
Conselheiro, estamos nesse momento deliberando sobre as contas de
2017 do Estado. Por enquanto há dois votos para aprovação e dois
para rejeição. É uma lógica do livre convencimento, e não posso falar
pelos outro Conselheiros”.
• Prefeito de São Joaquim de Bicas, quis saber sobre a
possibilidade do TCE fazer uma ponte com os municípios,
disponibilizando a transparência da informação dos recursos
que o Estado arrecada. Disse que os municípios não têm esse
acesso. Talvez o TCE faça essa ponte para os municípios
saberem o quanto está retido e o valor para colocar de
créditos a receber do Estado.
Resposta do Presidente Terrão: A transparência é altamente
importante, e será um dos efeitos da decisão que o Tribunal tomará,
exatamente porque temos a dupla missão de olhar as receitas dos
municípios e ao mesmo tempo olhar a obrigação do Estado de
repassar aquilo que é devido.
• O Controlador Interno de Esmeraldas, Rodrigo de Castro Durães
Aroeira, questionou: “Diante da ausência dos repasses do FUNDEB o
município empenhou os recursos na fonte de recursos próprios.
Quando chegar os valores do FUNDEB poderemos recompor?
Resposta do Presidente Terrão: Se utilizou recursos próprios para
pagar a educação, houve um empenhamento da educação em
pagamento, a consulta do tribunal já tem essa questão. A pergunta
que foi feita é: eu não posso utilizar o recurso atual do FUNDEB, ele
tem que ser aplicado para as despesas atuais desse exercício em
relação ao FUNDEB. Se você tem recursos próprios para honrar com os
devedores do município com o que ficou lançado como restos a
pagar, penso que para frente teremos que adotar a mesma lógica. De
tal forma que os restos a pagar processados no exercício atual
precisam ser destacados para que no momento que o Estado pagar a
dívida com o município, ser feita a transferência.
É importante serem lançadas notas explicativas relatando as situações
ocorrentes. Porque aí sim teremos condições de, no momento que os
recursos retidos forem repassados no exercício atual, fazer essa
reposição para os recursos próprios.
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HOMENAGEM
Ao final da reunião, o Presidente da Granbel, Vítor Penido, prestou uma homenagem ao
Presidente do TEC, Cláudio Terrão, agradecendo a disponibilidade e atenção constantes,
orientando e auxiliando os prefeitos metropolitanos em diversas ocasiões em que houveram
demandas:

Publicação da Associação
dos Municípios da Região
Metropolitana de Belo
Horizonte
34ª Diretoria Executiva:

“... Vivemos há tempos a municipalização dos ônus e a federalização dos bônus...
A concentração da arrecadação no governo Federal transforma os municípios em eternos
dependentes financeiros sequestrando-lhes a autonomia e impedindo-lhes o
crescimento...
... Cabe aqui, a ressalva que nenhum administrador sério e honesto se importa de ser
fiscalizado, mas há que se fazer a diferença entre a fiscalização normal, de rotina, da
fiscalização levada a efeito por interesses escusos, subliminares e com a nítida intenção de
inviabilizar uma gestão, pelo simples fato que ela está fazendo o certo e isso muitas vezes
vai de encontro com interesses pessoais de quem se aproveita das falhas da administração
pública...
Ser fiscalizado não é um ônus. É uma obrigação. Mas desde que o seja despido das
impropriedades aqui já mencionadas...
Nesse contexto, e procurando propiciar aos municípios da Granbel uma gestão eficiente,
sempre tentamos estabelecer canais de estreitamento com o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais para a troca de informações, experiências exitosas e orientações, sendo
que essa Corte sempre se mostrou aberta e disposta a estabelecer esse liame de
colaboração, muito devido à atuação e participação direta de V. Exa.
Várias foram as oportunidades que o Tribunal de Contas participou de eventos da Granbel,
com a participação pessoal de V. Exa, como esta que hoje ocorre, e por meio de outros
Conselheiros, o que me permite dizer que a relação institucional do Tribunal de Contas com
os municípios da RMBH está além da relação fiscalizador e fiscalizados!
Programas de autoria de V. Exa, como o na ponta do lápis, são indutores da gestão
responsável e eficiente, e nesse caso específico uma ferramenta imprescindível à melhoria
do padrão educacional no nosso Estado, com reflexos no cenário nacional.
Com absoluta certeza, V. Exa. direcionou a atuação do Tribunal de Contas no sentido certo,
visando evitar a concepção meramente punitiva ou sancionatória, precedendo do caráter
orientativo e indutor da boa gestão.
Nesse espírito, e encerrando essa breve homenagem, tenha certeza que o Tribunal de
Contas, sob a sua presidência, permitiu a nós gestores aprender um tanto mais sobre a
gestão eficiente.
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