Carta aberta dos Prefeitos
Mineiros ao Governador do Estado
Belo Horizonte, 27 de setembro de 2017.

Senhor governador Fernando Pimentel
A Associação Mineira de Municípios (AMM), cumprindo sua missão institucional de representar e defender permanentemente os interesses dos municípios mineiros junto aos outros entes da federação, após os primeiros encontros do projeto
“AMM nos Municípios – Encontro nas Macrorregiões”, quando a entidade municipalista ouviu as principais demandas de
vários prefeitos, EXPÔE a grave situação vivida pelos municípios mineiros para manter os serviços de transporte
escolar dos alunos da rede estadual de ensino, os serviços de saúde pública e outros serviços públicos:
1) No que se trata do transporte escolar, o Governo do Estado não vem cumprido o determinado pelo Decreto Nº
46.946, de 1º de fevereiro de 2016, que regulamenta a Lei Nº 21.777, de 29 de setembro de 2015, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE-MG), com o objetivo de transferir de recursos financeiros em dez parcelas
iguais e sucessivas entre fevereiro e novembro de forma direta aos municípios que fazem o transporte dos alunos da
rede estadual de ensino, residentes em zona rural. No corrente ano, os valores devidos aos municípios mineiros
correspondem, aproximadamente, a R$ 125.000.000,00 (Cento e vinte cinco milhões de reais), referentes a
quatro meses de repasses atrasados.
2) As obrigações do Governo do Estado com os municípios na manutenção dos serviços de Saúde Pública não estão
sendo cumpridas. Conforme levantamento do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais
(COSEMS/MG), a dívida com os municípios mineiros até a data de 21/03/2017 é de R$ 1.559.927.917,56 (Um
bilhão, quinhentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e dezessete reais e
cinquenta e seis centavos). O relatório não foi atualizado após essa data pelo Conselho. No entanto, a ordem de
grandeza da dívida permanece a mesma, pois os pagamentos que ocorreram após a data aqui mencionada,
não constam no relatório, além disso, venceram novas parcelas.
3) Já referente aos repasses semanais do ICMS pelo Governo de Minas aos municípios, que devem ser efetuados todas
as terças-feiras, os atrasos foram em várias ocasiões, voltando a se repetir nessa terça-feira, 26/09/2017, no repasse
de cerca de R$ 50 milhões (valor bruto e sem o REFIS), situação que prejudica qualquer planejamento de contas
dos gestores municipais.
Neste sentido, buscando solução conjunta entre Governo do Estado de Minas Gerais e municípios, solicitamos de Vossa
Excelência, posicionamento sobre os temas acima citados, já que se trata de problemas enfrentados pelos gestores municipais, atingindo diretamente os cidadãos, que necessitam de providências e soluções emergenciais.
Contando com o habitual apoio de Vossa Excelência, no aguardo de breve retorno, antecipamos agradecimentos, renovando protestos da mais elevada estima e consideração, acreditando que, juntos, encontraremos a melhor solução para todos.
Belo Horizonte, 27 de setembro de 2017.

Julvan Lacerda
Presidente da AMM | Prefeito de Moema

