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Interlocução, publicidade, aproximação. Movida por esse espírito, a
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais apresenta os fascícu-
los Normos de Interesse para os Municípios, uma publicação de caráter
permanente, que reúne, de modo temático e seriado, algumas leis que
trazem alterações e interferências significativas no cotidiano municipal.

Um grande desafio imposto às democracias atuais, ancoradas em ce-
nários de grande complexidade e pluralismo, refere-se a uma produção
legislativa que se aproxime da sociedade. Dar amplo conhecimento às
leis e a seus conteúdos deve ser preocupação constante das institui-
ções democráticas - em especial das legislativas. Junto a isso, outro
desafio é apresentado para as Repúblicas Federativas como o Brasil: a
busca por uma interlocução entre os entes federados que possibilite a
troca de informações sobre o texto das leis e que respeite a autonomia
de cada esfera, sob o escudo da Constituição.

É a partir desses dois desafios que esses fascículos foram elaborados.
Inspirados pela escolha de temas específicos, apresentam leis que inter-
ferem de modo contundente no âmbito do Município, reunindo-as num
produto de fácil consulta e manuseio. O texto, fundado na Constituição
da República, identifica as competências que vinculam Estado e Municí-
pios em relação a cada tema. Em seguida, é lançado um olhar específico
sobre a legislação estadual que afeta a esfera municipal.

As leis e suas ementas encontram-se detalhadas em itens que subdivi-
dem o tema geral do fascículo. Algumas ementas são comentadas e, em
certos casos, sugerem-se outras fontes para busca de informações adi-
cionais. Nessa primeira edição, a ALMG inaugura as Normas de Interesse
para os Municípios com os fascículos sobre ICMSe Legislação Ambiental
e Agropecuária.

Com essa oportunidade de interlocução qualificada, a Assembleia es-
pera dar publicidade às leis estaduais e reúne esforços ara que a legis-
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o começo de uma grande HISTORIA

Ahistória da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que nos chega desde 1835,
é marcada por sobressaltos, rupturas, idas e vindas no processo de construção
da democracia. É história viva, definida em embates políticos representativos

de forças distintas da sociedade, com seus interesses diversos. Observamos, ao longo
do tempo, mudanças significativas no exercício da representação política: de uma
representação aristocrática e elitista, em que o voto estava restrito aos proprietários e
rentistas, passamos, com a proclamação da República, a uma representação burguesa,
liberal, em que a universalização do voto excluía ainda os analfabetos e as mulheres. De lá
para cá sofremos vários reveses com a implantação de ditaduras militares, mas também
tivemos avanços, como o voto feminino (1934), até chegarmos à representação popular
do mandato, com o voto do analfabeto (1988), apontando para um modelo em que
convivem a democracia representativa e a participativa.

A instalação do Poder Legislativo em Minas Gerais, com sede em Ouro Preto, fez-se
em meio a uma sociedade escravocrata e excludente e foi resultado da pressão das
elites provinciais por maior autonomia após a abdicação de D. Pedro I, culminando
com o Ato Adicional de 1834. A província mineira possuía, em 1835, 670 mil
habitantes, dos quais 60% eram mestiços e negros. Até 1889, quando da proclamação
da República, o Legislativo estadual funcionou regularmente, sem interrupções, no
contexto de uma monarquia constitucional. No período republicano, assistimos a
várias rupturas constitucionais, e a Assembleia viveu quatro períodos constituintes
marcantes: em 1891, com o fortalecimento do federalismo e a mudança da capital;
em 1935, com o resultado da revolução de 30 em meio à implantação da Justiça
Eleitoral e do voto das mulheres; em 1947, com o fim da ditadura do Estado Novo e o
processo de redemocratização; e, mais recentemente, em 1989, com o fim do Regime
Militar e a volta das liberdades democráticas. O povoamento e a economia da região
sofreram transformações impactantes desde a criação da Assembleia Legislativa: se
já fomos uma província rural com o maior número de eleitores e escravos do Império,
chegamos aos dias atuais como um estado com alta taxa de urbanização, onde
convivem, lado a lado, metrópoles industriais e pequenas cidades, perfazendo um
tot~1de 853 municípios e mais de 20 milhões de habitantes.
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o poder do CIDADAO

~

ssembleia Legislativa é composta
por deputados e deputadas, eleitos

iretamente pelo povo mineiro para
um mandato de quatro anos, denominado
legislatura. O número de parlamentares é
definido de acordo com as Constituições Federal
e Estadual, proporcionalmente à população
do Estado. Atualmente, são 77 os deputados
estaduais em Minas.

No Plenário, os parlamentares apresentam,
discutem e votam as matérias de interesse de
Minas e dos mineiros. As comissões, além de
estudar e discutir em profundidade assuntos
específicos que poderão transformar-se em
matéria legislativa, exercem o papel fiscalizador
do Legislativo. Promovem debates políticos em
audiências públicas e em eventos institucionais,
que são realizados com a participação de
diversos segmentos da sociedade, para ouvir
seus anseios e transformá-los em leis ou
encaminhar soluções aos governos estadual e
federal.

O sistema eleitoral brasileiro utiliza o
chamado quociente eleitoral para definir
o número de vagas que um partido
ou coligação partidária irá preencher
na Assembleia. O quociente é obtido
dividindo-se o total de votos válidos de
uma eleição pelo número total de vagas.
Para definir a quantas vagas o partido ou
coligação terá direito, divide-se o número
total de votos obtidos pelo quociente
eleitoral. Empossados os mais votados, os
demais ficam como suplentes, na ordem
decrescente de sua votação.
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O gabinete parlamentar é o escritório de trabalho
do representante do povo. O cidadão tem nesse
espaço um local de interlocução com o poder
público. O gabinete atua também na orientação
do cidadão que busca seus direitos, que precisa
de serviços do Estado ou orientações legais. Nos
gabinetes, os deputados e deputadas entram
em contato direto com os cidadãos, ouvindo
sugestões e críticas, além de ideias de projetos
que, posteriormente, podem ser apresentados.

O contato do parlamentar com os cidadãos é
feito ainda em visitas às grandes e pequenas
cidades, vilas e periferias, em comunicação
direta com a população local. Nessa interação
com o seu representante, o cidadão passa a
conhecer o trabalho dos parlamentares, voltado
para o desenvolvimento social e econômico
de sua região. O trabalho parlamentar envolve,
ainda, a ação partidária. Como são eleitos por
um partido político, os deputados estão sempre
em contato com seus correligionários para
discutir questões públicas, definir estratégias de
ação e participar das decisões partidárias.

Exemplo:
Total de votos válidos: 500
Total de vagas: 10
Quociente eleitoral: 510~= 50

Votos obtidos pelo partido ou coligação A: 200

Vagas a que terá direito: 250~ = 4

Votos obtidos pelo partido ou coligação B: 300

Vagas a que terá direito: 35~ = 6
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o caminho das LEIS

~

Iaboração de uma lei é um ato que pode interferir na vida de muitas pessoas. Por isso,
antes de uma ideia virar lei é preciso que ela percorra um longo caminho. Nesse caminho, os
eputados vão estudar o assunto, conhecer os problemas e dificuldades envolvidos, ouvir os

cidadãos que serão afetados pela lei e os especialistas e autoridades ligados ao assunto, colocar em
questão os pontos de vista e interesses conflitantes.

Todo esse trabalho tem como objetivo criar leis que reflitam a melhor solução possível para os
problemas e que sejam justas para todos.

Para iniciar o processo legislativo, deve ser apresentada uma proposição. O autor da proposição
pode ser um deputado, uma comissão da Assembleia, o governador do Estado, o Tribunal de Justiça,
o Tribunal de Contas ou o procurador-geral de Justiça. Os cidadãos também podem apresentar
proposições, chamadas de "projetos de iniciativa popular". Nesse caso, são necessárias assinaturas
de pelo menos 10 mil eleitores. Uma proposição pode resultar em lei ordinária, lei complementar,
resolução ou emenda à Constituição.

Antes de ser levada ao Plenário, para discussão e votação, cada proposição é analisada pelas
comissões permanentes da Assembleia, que emitem pareceres dentro da respectiva área de
competência: administração, segurança, saúde, educação, entre outras. A relação completa das
competências das comissões está no Regimento Interno.

Depois de analisadas pelas comissões, as proposições são votadas em Plenário. Em geral,
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são realizados dois turnos de discussão e votação. Algumas proposições são apreciadas em um único
turno, corno é o caso dos vetos do governador e as matérias orçamentárias.

Durante a tramitação, as proposições podem ser alteradas por emendas ou por substitutivos. As
alterações podem ser de autoria de deputados ou das comissões. As emendas de comissão podem
ser apresentadas no do parecer da comissão ou de forma isolada, durante a discussão em Plenário.

As alterações propostas são discutidas e votadas em Plenário, com a proposição original.

Após a deliberação final em Plenário, a proposição é encaminhada ao governador, para sanção. As
emendas à Constituição e as soluções não são encaminhadas à sanção do governador, pois sua
edição é de competência privativa da Assembleia. Sua promulgação é feita pela própria Assembleia.

No Poder Executivo, havendo concordância do governador, a proposição de lei será sancionada
e publicada sob a forma de uma nova lei. Não havendo concordância, a proposição será vetada
parcial ou totalmente. As proposições vetadas retornam à apreciação da Assembleia, acompanhadas
das devidas explicações. Se o veto do governador for rejeitado em Plenário, o texto aprovado pelos
parlamentares volta ao Executivo para que seja providenciada sua promulgação.

As reuniões das comissões e do Plenário são abertas a todos os cidadãos. Eles podem, também,
acompanhar toda a tramitação das matérias entrando em contato diretamente com os deputados,
lendo o Diário do Legislativo, publicado no "Minas Gerais", órgão oficial do Estado, ou consultando a
página da Assembleia na internet.
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TU DO que é de interesse de Minas e dos mineiros

IJgiS1arsobre assuntos tão complexos e distintos como tecnologias e meio ambiente, por
exemplo, requer um trabalho especializado e dedicado dos parlamentares.

a Assembleia, esse trabalho é feito nas comissões.

Existem comissões permanentes e temporárias. As permanentes abordam assuntos mais
abrangentes, presentes no dia a dia da sociedade, como educação, saú.de, meio ambiente
etc. Realizam reuniões uma vez por semana e, dependendo da complexidade do tema em
discussão, convocam reuniões extraordinárias e audiências públicas, podendo reunir-se também
no interior do Estado. Em situações especiais, diferentes comissões que apreciam um mesmo
projeto podem promover reuniões conjuntas, a fim de agilizar a tramitação. Atualmente, são 18 as
comissões permanentes da ALMG.

As comissões temporárias são criadas
para discutir temas específicos.
Enquadram-se nesse caso as
Comissões Parlamentares de Inquérito
(CPls), convocadas para àpurar, em
prazo determinado, denúncias e fatos
de interesse público, e as Comissões
Especiais, que emitem pareceres sobre
propostas de emenda à Constituição,
vetos a proposições de lei, escolha de
titulares de cargos públicos ou estudam
determinados temas, a pedido de
deputados.

Para aprofundar os assuntos tratados,
além dos deputados, muitas vezes
participam das reuniões autoridades,
especialistas, representantes de
sindicatos e de outras entidades não
governamentais, a convite ou mediante
convocação.

As comissões, ao estudar, discutir,
promover o debate e buscar soluções
para diversos temas de interesse
público, estimulam e fortalecem a
participação cidadã, cumprindo o
importante papel de aproximar cada
vez mais a Assembleia da sociedade
mineira.

OUVIDORIA PARLAMENTAR:
canal direto com o cidadão

Um canal para que o cidadão faça
questionamentos, obtenha informações e
expresse seu apoio ou descontentamento com
relação à atuação dos deputados ou aos serviços
prestados pela Assembleia.

o atendimento pode ser feito pessoalmente,
no endereço

Rua Dias Adorno, 300,

pelo telefone
0800-31-0888

ou pelo endereço eletrônico
ouvidoria@almg.gov.br.
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Mais participação, melhores RESULTADOS

Desde a elaboração da Constituição Mineira
de 1989, a Assembleia Legislativa de
Minas Gerais modernizou-se e criou canais

institucionais para facilitar a participação popular,
procurando dar maior transparência ao trabalho
parlamentar e respostas mais rápidas à sociedade.

A partir de 1990, foram instituídas as audiências
públicas, os seminários legislativos, os fóruns
técnicos e os ciclos de debates, realizados
na Capital e no interior, abertos à participação
dos cidadãos, para debates e deliberações na
construção das políticas públicas estaduais.

Mais recentemente, a Assembleia intensificou
seu programa de interiorização, levando,
regularmente, a discussão de temas relevantes às
diversas regiões de Minas, para viabilizar a maior
participação do interior nas decisões do Legislativo.



Comunicação a serviço da DEMOCRACIA
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Mais do que informar, a estrutura de comunicação da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais dialoga com a sociedade. São diversos canais
de comunicação, compreendendo veículos impressos e eletrônicos, espaços

culturais e virtuais, que se dedicam, diariamente, a levar informação, propor debates,
divulgar a cultura e a memória política de Minas, estimulando a participação cidadã nos
mais relevantes temas para o Estado.

A Assembleia chega aos mineiros na credibilidade do Diário do Legislativo, - parte
integrante do Diário Oficial -, na objetividade do Assembleia Informa e na transparência
da TV Assembleia. Percorre todo o Estado através dos boletins da Agência de Rádio e do
Centro de Apoio às Câmaras (Ceac). Discute a política em profundidade na Revista do
Legislativo e viaja o mundo na agilidade do portal ALMG, na internet.

A Assembleia de Minas abre espaço para a cultura do Estado por meio de apresentações
teatrais e musicais, exposições artísticas e, principalmente, manifestações sociais, que
encontram, na Tribuna Popular, um espaço legítimo de expressão. Mas não é só isso. Se
o cidadão busca um contato direto, é só ligar, mandar um e-mail ou vir pessoalmente ao
Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).

A comunicação na Assembleia é assim: ampla, aberta e sempre a seNiço da sociedade,
para a consolidação da democracia.
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Modernidade para INFORMAR

Tudo sobre a ALMG está on-line
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Democracia nas
ondas do rádio
Historicarnente,o rádio apresenta-secomo
uma ferramentacapaz de contribuir para a
educação social e o fortalecimentodo exercício
da cidadania. Suaabrangênciafaz chegar
aos cidadãos a cultura,o entretenimentoe a
informação,vencendo distânciase superando
fronteirasde uma forma simples e acessível.
O rádio é, reconhecidamente,um veículode
acesso dernocrático.Por isso, a Assernbleia
conta com umaAgência de Rádio paraa
produção e transmissãodas notíciasdo
Legislativomineiro:dois boletinsdiáriosentram
na programaçãoao vivode 210 emissoras,
distribuídasem todas as regiõesde Minas.
Outras430 ernissorasreceberne divulgam
o rnaterialradiofônicogravado ern MP3.A
Agênciamantémainda uma página no site
da Assembleia,onde são armazenadas,para
download, as principaisnotíciassobre o trabalho
diário realizadono Parlamentomineiro.

A Assembleia de Minas foi a primeira Casa
Legislativa do Brasil a colocar ~o ar uma
emissora de televisão, com o objetivo de facilitar
o acompanhamento dos seus trabalhos pela
população. A TVAssembleia entrou em operação
no dia 30 de novembro de 1995 e, desde então,
vem ampliando sua programação e seu alcance.
Presente em mais de 225 municípios, a TV
transmite, ao vivo, todas as reuniões de plenário.
As reuniões de comissões também podem ser
acompanhadas pela TVAem transmissões ao vivo
ou, eventualmente, gravadas.

Em Minas Gerais, a emissora é referência para
a população no acompanhamento de todos os
processos eleitorais, com coberturas amplas,
realizadas desde 1998. Apresenta diversificada
programação jornalística, entrevistas, debates,
matérias culturais e artísticas. As transmissões são
feitas em sistema aberto (VHFou UHF) e a cabo. O
sinal também pode ser capturado diretamente, por
antena parabólica, do satélite BRASILSATB3.

A TVAssembleia está em fase de transição para o
modelo de captura de irnagens no sisterna digital.
Equipamentos modernos e novas tecnologias
digitais darão mais flexibilidade e agilidade à
produção de conteúdos, permitindo a veiculação em
outras mídias, como a internet ou o telefone celular.

Com um considerável volume de produção própria
em sua prograrnação diária, a TVAssernbleia chega
a transrnitir até 19 horas de trabalhos legislativos,
entre reuniões ao vivo e gravadas. O trabalho no
estúdio é intenso: são dois telejornais diários, ao
vivo, e a gravação de pelo menos três programas
diferentes todos os dias. Para isso, a TVAdispõe de
um parque de equipamentos corn amplos recursos
tecnológicos para a criação de vídeos e efeitos
especiais.

Transparência no ar
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o site www.almg.gov.br oferece informação e conteúdo legislativo. Nele o cidadão
pode consultar a legislação vigente e todas as informações sobre a Assembleia de
Minas Gerais: sua história, o processo legislativo, leis, projetos em tramitação, notícias,
programação de cursos e eventos. O site permite, ainda, contato com os parlamentares
e com os programas de atendimento ao cidadão, além de disponibilizar links de sites
de outras instituições, endereços de prefeituras e câmaras municipais. O cidadão pode
acessar todos os dados sobre a execução orçamentária da Assembleia, os gastos com
pessoal e a remuneração dos deputados, bem como participar do pregão eletrônico.

É possível também fazer o download das Constituições Federal e Estadual e de algumas
publicações produzidas na ALMG, obter informações sobre eleições e, inclusive, assistir à
TV Assembleia.

-------A

http://www.almg.gov.br


Atendimento ao CIDADÃO: simples e direto

Com os objetivos de garantir agili~a~e e qualidade ao. intercâ~?iO de inf~rm~ções
com o cidadão e fornecer subsldlos para a melhoria da atividade legislativa, a
Assembleia criou, em 1995, o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). De forma

interativa, o CAC disponibiliza canais de relacionamento presencial e à distância (Fale com
a Assembleia e Fale com as Comissões), para que o cidadão possa encaminhar dúvidas,
sugestões e denúncias. Oferece ainda publicações relacionadas ao Poder Legislativo, a
preço de custo.

o atendimento pode ser feito pessoalmente, no endereço
Rua Rodrigues Caldas, 30,

pelo telefone
(31) 2108-7800

ou pelo endereço eletrônico
cac@almg.gov.br.
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Uma parceria que gera qualidade

Há muitos anos, a Assembieia de Minas vem construindo uma relação de proximidade e parceria
com as câmaras municipais, oferecendo cursos de capacitação para vereadores e servidores,
trocando informações e experiências sobre regimento interno, funcionamento das comissões,
participação popular, entre outros assuntos de interesse dos legislativos.

A Assembleia criou, em 2006, o Centro de Apoio às Câmaras (Ceac), facilitando, assim,
a relação da Assembleia Legislativacom os 853 legislativos municipais de Minas, através
do intercâmbio de experiências e know-how. O Ceac dispõe de informações e serviços de
interesse de vereadores e servidores das câmaras, que podem encaminhar perguntas sobre
o processo legislativo, a estrutura e o funcionamento da ALMG e o exercício das funções do
Poder Legislativo.O Centro apoia a Escola do Legislativo na promoção de cursos e eventos para
qualificação e atualização de técnicos e agentes políticos municipais. Além disso, por meio do
projeto Inovações Democráticas, o Ceac divulga iniciativas exemplares, adotadas pelas casas
legislativas.

O Boletim do Ceac, publicação eletrônica semanal, chega atualmente a 90% dos municípios
mineiros e tem cerca de 2.500 assinantes. Porele, todo vereador ou servidor de câmara pode
acompanhar a agenda de eventos institucionais das câmaras e da Assembleia, decisões judiciais
recentes de interessedos legislativosmunicipais e informações sobre questões pertinentes ao
mandato parlamentar.

O Centro de Apoio às Câmaras possui. ainda, um espaço na programação fixa da lV Assembleia
para discutir temas de interesse dos legislativos municipais, com a participação de especialistas
que debatem questões formuladas pelas próprias câmaras. As informações transmitidas pela lV
chegam ao rádio por meio do Ceac Responde e estão disponíveis pela internet. Na página do
Ceac, também é possível acessar as páginas de diversas câmaras mineiras.

A Assembleia quer conhecer a realidade de cada câmara para partilhá-Ia com outras e,
assim, formar uma rede de experiências e conhecimentos entre os parlamentos mineiros.

o atendimento pode ser feito pessoalmente, no endereço
Rua Dias Adorno, 300,

pelo telefone

(31) 2108-7303

ou pelo endereço eletrônico

ceac@almg.gov.br.
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OPalácio da Inconfidência, sede do Parlamento mineiro, está lÇ)calizado na Praça
Carlos Chagas, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. E o local onde
acontecem as principais atividades parlamentares e onde estão o Plenário, as

salas de reuniões das comissões, chamadas "plenarinhos", a maioria dos gabinetes
parlamentares, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa, as assessorias de apoio ao
processo legislativo e as áreas de comunicação.

No Edifício Tiradentes, localizado na Rua Rodrigues Caldas, 79, estão instalados alguns
gabinetes de deputados, os setores de suporte administrativo e de infraestrutura de
pessoal, além de assessoria e consultoria técnica ao processo legislativo.

Monumento à democracia
Diante do Palácio, encontra-se escultura criada pelo artista plástico
Amílcar de Castro, instalada em 1988, para marcar o início dos
trabalhos da Constituinte mineira.
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Espaços da POLITICA e da CULTURA

Plenário e comissões: espaços do
debate democrático

o Plenário da Assembleia Legislativa é o local onde se realizam as reuniões ordinárias
deliberativas (às terças, quartas e quintas-feiras, às 14 horas), as extraordinárias
(previamente convocadas e em horários variados) e as reuniões especiais (homenagens e

comemoração de datas festivas).

As reuniões públicas podem ser acompanhadas das galerias por qualquer pessoa. As
reuniões das comissões, realizadas nos "plenarinhos", durante os dias de atividades
parlamentares, também podem ser acompanhadas pela população em geral.
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Minas em exposição
Aberta a mostras de cunho artístico e educativo, a galeria de arte tem o objetivo de fomentar
a produção cultural mineira. O espaço abriga exposições que procuram abordar temas
históricos e atuais ligados ao processo legislativo e divulgar trabalhos de artistas mineiros. A
escolha dos artistas é feita por meio de seleção pública anual.

Espaço político e cultural
Com capacidade para 142 pessoas, o Teatro da Assembleia, que integra o Espaço Político-
Cultural Gustavo Capanema, é destinado à realização de debates e eventos culturais. Promove
espetáculos gratuitos como o Segunda Musical - projeto em parceria com as escolas de
música da Uemg, da UFMG, da Fundação Clóvis Salgado e da Fundação de Educação
Artística - e o Projeto Zás, com apresentações de dança, música, poesia e teatro. Além das
atividades promovidas pela instituição, o Teatro realiza seleção anual para acolher espetáculos
de terceiros.

o direito à expressão
Parte integrante do Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, a Tribuna Popular foi
construída em dezembro de 1991 e simboliza o compromisso do Poder Legislativo com a
livremanifestação do pensamento, direito fundamental da cidadania. O espaço é agendado
previamente pelos segmentos sociais para a realização de diversos tipos de manifestações
políticas e culturais.
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Qualificação para produzir CONHECIMENTO

Para dar suporte à atividade parlamentar, a Assembleia conta com um quadro
funcional qualificado e diversificado. A complexidade do trabalho no Parlamento
demanda profissionais especializados em atividades diversas, como:

assessoramento técnico nas áreas de atuação das comissões', suporte administrativo
e logístico, planejamento, redação e revisão de textos normativos, criação de sistemas
de informática específicos para tramitação de leis e bancos de dados, comunicação e
atendimento ao público.

Ao longo do tempo, a qualificação profissional e a reflexão sobre a prática permitiram
ao corpo técnico da Assembleia produzir um conhecimento singular sobre as atividades
envolvidas na produção legislativa.

Todo esse processo de produção de conhecimento e de capacitação do corpo funcional
tem na Escola do Legislativo um centro de fomento e de apoio, indispensável à política de
recursos humanos da Casa.

A escola da cidadania

Criada em julho de 1992, a Escola do Legislativo oferece programas e cursos de formação
política e de capacitação técnica nas áreas de conhecimento relacionadas com o Poder
Legislativo.As atividades, presenciais ou à distância, são destinadas aos parlamentares,

servidores da Assembleia Legislativa,agentes públicos, lideranças políticas, sindicais e
comunitárias, representantes de organizações da sociedade civil, estudantes e público em geral.

As palestras e os cursos internos contribuem para a capacitação e atualização profissional dos
assessores de gabinete parlamentar e dos servidores do Legislativo mineiro. As iniciativas abertas à
participação da sociedade pretendem complementar a formação política do cidadão e aprimorar o
seu conhecimento sobre o Poder Legislativo.

A Escola do Legislativoatua na produção, sistematização e difusão de conhecimento especializado
na área legislativa, por meio do estímuloa estudos e pesquisas,edição de publicaçõese manutenção
de um Bancode Conhecimentoinstitucional.

Desenvolve,também, um amplo trabalhode Educaçãoparaa Cidadania,junto às escolasde ensino
fundamentale médio, universidades,liderançascomunitáriase entidadesdo terceirosetor,semprecom
o objetivode ampliaro conhecimentodos cidadãos sobre o funcionamentodo Legislativoestaduale
sobrea)mportância da participaçãopolíticana construçãode uma sociedadedemocrática.

O atendimento pode ser feito pessoalmente, no endereço Avenida Olegário Maciel, 2.1~6,
pelo telefone (31) 3348-5400 ou pelo endereço eletrônico escola@almg.gov.br.
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História e cultura à disposição de TODOS Ligada nos int'eresses do CIDADÃO

Especializada em ciências sociais, com ênfase nos ramos do direito e assuntos
inerentes ao Poder Legislativo, a Biblioteca Deputado Camilo Prates dispõe de um
vasto acervo de livros, periódicos, jornais oficiais e outros materiais com assuntos
pertinentes. O setor de Arquivo compõe-se, principalmente, de documentos de
caráter histórico, incluindo a sequência de todas as proposições que tramitaram na
Casa desde 1959. O acervo da Biblioteca e a documentação do Arquivo podem ser
consultados pelo público em geral. Os cidadãos podem, ainda, solicitar pesquisas
bibliográficas, de legislação ou sobre tramitação de projetos, por meio do endereço
eletrônico biblioteca@almg.gov.br. Diversas informações também podem ser
obtidas no link "Serviços/Biblioteca e Arquivo", da página da Assembleia na internet
www.almg.gov.br.

Atendimento:
Rua Rodrigues Caldas, 30 / andar SE, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.
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Desde 1997, o Procon Assembleia atua na resolução de questões relacionadas ao
consumo, intermediando os conflitos entre consumidores e fornecedores.

Atua, também, na educação e informação, por meio de instrumentos diversos de
comunicação, como pesquisas de preços e cartilhas sobre direitos e deveres nas relações
de consumo e sobre os cuidados para adquirir produtos e contratar serviços.

o atendimento pode ser feito pessoalmente na
Rua Curitiba, 2.002, e no Psiu, Praça Sete,

pelos telefones
(31) 3253-5500/3207-9400

ou pelo endereço eletrônico
procon@almg.gov.br.

mailto:biblioteca@almg.gov.br.
http://www.almg.gov.br.
mailto:procon@almg.gov.br.
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A Constituição Federal compartilha em diversos temas a produção de normas
entre os três níveis de governo. Denominado legislação concorrente, esse mode-
lo de repartição de competências é feito da seguinte forma: à União incumbe a
edição de normas gerais (exemplos: conceitos, diretrizes, objetivos, princípios);
aos Estados cabe a suplementação das normas gerais da União para atender a
suas peculiaridades regionais. Na inexistência de legislação federal, os Estados
podem editar "normas gerais", que terão a sua eficácia suspensa quando forem
conflitantes com as normas gerais federais supervenientes. Aos Municípios
compete suplementar a legislação federal e a estadual "no que couber" e legislar
sobre assuntos de interesse local.

Como normas mais amplas e determinantes em matéria ambiental, tema que
se submete à legislação concorrente, destacamos nesta Cartilha, além daquelas
constantes no art. 225 da Constituição Federal e nos arts. 214 a 217 da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais, duas leis federais e uma estadual que trazem
implicações, em decorrência de sua abrangência, a qualquer assunto ligado a
meio ambiente. São as Leis Federais nO6.938, de 1981, e nO9.605, de 1998, que
dispõem, respectivamente, sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e a de Cri-
mes Ambientais, e a Lei Estadual n° 7.772, de 1980, que dispõe sobre a proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente.

Este fascículo, organizado pela Gerência-Geral de Consultoria Temática, foi
subdividido em itens, com o objetivo de tornar a consulta às normas existentes
mais simples e didática, contemplando, além das leis citadas acima, diplomas
específicos, conforme disposto no sumário.
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1NORMAS CONSTITUCIONAIS

CONSTITUiÇÃO FEDERAL - 1988

Título VIII- DAORDEMSOCIAL

Capítulo VI- DOMEIOAMBIENTE

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali-
dade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
~ 1°- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Po-

der Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
11- preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipula-

ção de material genético;
111 - definir, em todas as unidades da Federação, espaços terri-
toriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará pu-

blicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de téc-
nicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente;
VI- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extin-
ção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
~ 2° - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recu-
perar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica

exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

~ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio am-
biente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a san-
ções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados.
~ 4° - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de con-
dições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.
~ 5° - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.
~ 6° - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua loca-
lização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

CONSTITUiÇÃO ESTADUAL - 1989

Na Constituião Estadual, o constituinte resgata os princípios adotados na Car-

ta Magna e detalha o conteúdo relacionado à matéria meio ambiente, direcionan-

do-o à realidade de Minas Gerais. Otema é abordado diretamente nos artigos 214

a 217, que compõem a Seção VI - Do Meio Ambiente, do Título IV, Capítulo I, da

Constituição Estadual.

Entre os aspectos regionais abordados estão o estímulo ao reflorestamento, a

exigência de garantias de suprimento dos consumidores de matérias-primas flo-

restais e a reposição florestal obrigatória para consumidores de carvão vegetal.

2 NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS ABRANGENTES

NORMAS FEDERAIS

Lei n° 6.938, de 31/8/81- Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA

Ementa: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e

aplicação, e dá outras providências.



A PNMA tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvi-

mento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da

dignidade da vida humana. Para tanto elege os seguintes princípios:

• ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o

meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegu-

rado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

• racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

• planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;

• proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;

• controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

• incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso ra-

cional e a proteção dos recursos ambientais;

• acompanhamento do estado da qualidade ambiental;

• recuperação de áreas degradadas;

• proteção de áreas ameaçadas de degradação;

• educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comuni-

dade, objetivando capacitá-Ia para participação ativa na defesa do meio ambiente.

Lei n° 9.605, de 12/2/98 - Lei de Crimes Ambientais

Ementa: Dispõe sobre as sanções penais e

administrativas derivadas de condutas e atividades

lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

A Lei de Crimes Ambientais tipifica e estabelece parâmetros técnico-jurídicos

para imputação dos crimes ambientais. Segundo o seu art. 2', "quem, de qual-

quer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas

penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o

administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o

preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa

de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-Ia".

NORMAS ESTADUAIS

Lei n° ??72, de 8/9/80

Ementa: Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria

do meio ambiente.

o Estado editou, em 1980, A Política Estadual de Proteção, Conservação e Me-

lhoria do Meio Ambiente, que delineia no território mineiro as diretrizes da convi-

vência sustentável da sociedade em seu meio. Essa política foi anterior à criação

da Política Nacional de Meio Ambiente, que a recepcionou.

Para atingir seus objetivos, essa lei atribuiu responsabilidades para os órgãos

da estrutura institucional do Executivo e para a então denominada Comissão de

Política Ambiental, órgão colegiado que, hoje com título de Conselho Estadual de

Política Ambiental- Càpam -, é responsável pelo licenciamento ambiental no Es-

tado e pela normatização de matérias correlacionadas à gestão ambiental. Essa

norma tratou, ainda, do controle de fontes poluidoras, da concessão de incenti-

vos e financiamentos e das penalidades em relação a infrações às normas de

proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos.

3NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS ESPECíFICAS

3.1 RECURSOS FLORESTAIS E DA BIODIVERSIDADE
NORMAS FEDERAIS

Lei Federal n' 4.771,de 15/9/65 - Código Florestal brasileiro

Ementa: Institui o novo Código Florestal. [Lei modificada

pela Medida Provisória nO2.166-67, de 2001)

A Lei Florestal de 1965 revogou o primeiro Código Florestal, instituído Decreto

nO23.793, de 23 de janeiro de 1934. Profundamente alterado por normas poste-

riores, o novo código reconhece as florestas como bens de interesse comum a

todos os habitantes do País.

Entre outras providências, estabelece regras para demarcação de áreas de

preservação permanente e de reserva legal nas propriedades rurais, influindo

diretamente na gestão territorial dos Estados e Municípios.

Lei Federal n° 9.985, de 18/6/2000 - Lei do SNUC

Ementa: Regulamenta o art. 225, ~ 1°, incisos I, 11, 111 e VII da

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades

de Conservação da Natureza e dá outras providências.



8.

Segundo a lei, unidade de conservação é o "espaço territorial e seus recursos

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais rele.

vantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e

limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garan-

tias adequadas de proteção".

O SNUCclassifica as unidades de conservação como de Proteção Integral ou

de Uso Sustentável.

Lei Federal n° 11.428, de 22/12/2006 - Lei da Mata Atlântica

Ementa: Dispõe sobre a utilização e proteção da

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras

providências.

O Estado de Minas Gerais possui uma cobertura vegetal extremamente rica e

diversa, agrupada em três grandes biomas: a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatin-

ga, com suas inúmeras fisionomias.

Conforme dispõe o 9 4°, do art. 225 da Constituição Federal, a Mata Atlântica é

"patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei". Editada em 2006,

a Lei da Mata Atlântica estabelece regras específicas para a ocupação e o uso do

solo nas áreas desse Bioma.

Decreto Federal n° 6.660, de 21/11/2008

Ementa: Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de

22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Redefine os limites do Bioma Mata Atlântica com base no Mapa da Área de Apli-

cação da Lei n° 11.428/2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Acesso ao "Mapa da Área de Aplicação da Lei n° 11.428, de 2006", publicado

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE:

ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas/tematicos/mapas_murais/Lei 11428 _Mata_

Atlantica.pdf

NORMAS ESTADUAIS

Lei n° 14.309, de 19/6/2002 - Lei Florestal de Minas Gerais

Ementa: Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à

biodiversidade no Estado.

A matéria florestal e a proteção à biodiversidade, de competência concorrente

entre os entes federados, são reguladas em norma geral pelo Código Florestal

brasileiro e, no nível estadual, pela Lei nO14.309, de 2002, que, entre outras pro-

vidências, normatiza o uso do solo rural, cria o Sistema Estadual de Unidades

de Conservação - Seuc -, regula a reposição florestal e o consumo de matéria

prima florestal.

São temas de inter:sse direto do Município tratados pela Lei Florestal de Mi-
nas:

• o uso antrópico consolidado em áreas de preservação permanente - APPs-

• em áreas urbanas [art. 11-A);

• a autorização para alteração de APPs [art. 12);

• a inclusão das unidades de conservação - UCs - municipais no Seuc [maté-

ria não regulamentada) [art. 25);

• a criação de compensação ambiental para empreendimentos minerários
[art. 36);

• a aplicação preferêncial dos recursos da reposição florestal nos Municípios

onde houve a exploração florestal [art. 51)

Lei n° 1??2?, de 13/8/2008 - Bolsa Verde

Ementa: Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro

a proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de

Bolsa Verde, para os fins que especifica, e altera as Leis

nOs 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a

Política Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de 19 de

junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de

proteção à biodiversidade no Estado.

O Bolsa Verde, pagamento por serviços ambientais, pode servisto pelo Municí-

pio como um instrumento de política ambiental ou mesmo de gestão de recursos

hídricos. A lei foi regulamentada pelo Decreto n° 45.113, de 2009, e a implementa-

ção do benefício, que já conta com recursos orçamentários estaduais, depende

da aprovação de regimento pelo Comitê Executivo criado pela regulamentação.

Lei n° 10.883, de 2/10/92 - Lei do Pequi

Ementa: Declara de preservação permanente, de

interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas



Gerais, o pequizeiro (Caryoear brasiliense) e dá outras

providências.

Essa norma condiciona à autorização do Município o abate de árvores de pe-

qui nas áreas urbanas e distritos industriais.

Constam ainda como imunes de corte a palmeira buriti, Mauritia sp (Lei n'

13.635, de 12/7/2000), o ipê amarelo, dos gêneros Tabebuia e Tecoma (Lei n'

9.743, de 15/12/1988) e o pinheiro brasileiro ou do Paraná, Arauearia angustifo-
lia (Decreto n' 39.429, de 5/2/1998).

Decreto n° 44.043, de 9/6/2005

Ementa: Cria o Programa de Prevenção e Combate

a Incêndios Florestais, denominado Força Tarefa

Previncêndio - FTP-, para proteção das Unidades de

Conservação, fragmentos florestais, reflorestamentos e

estabelece as ações a serem desenvolvidas.

Esse decreto garante ao Município a participação na FTP e coloca à disposi-
ção do poder público municipal o assessoramento técnico do Estado por meio da

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil- Cedec-MG.

3.2 RECURSOS HíDRICOS
NORMAS FEDERAIS

Lei Federal n° 9.433, de 8/1/97 - Lei das Águas (Federal)

Ementa: Institui a Política Nacional de Recursos

Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da

Constituição Federal, e altera o art. 1° da Lei nO8.001, de
13 de março de 1990, que modificou a Lei nO7.990, de 28

de dezembro de 1989.

A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH - determinou a água como

bem de domínio público, limitado e dotado de valor econômico.

Tomando a bacia hidrográfica como unidade territorial, essa norma deter-

mina que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar

com a participação do poder público, das três esferas, dos usuários e das

comu n idades.

Aos Municípios é garantida compensação ainda não regulamentada na legis-

lação federal e promoção de integração dessa política com as de saneamento

básico, uso, ocupação e conservação do solo e do meio ambiente (art. 31). A

lei assegura, ainda, que os Municípios integrem, por meio de seus órgãos com-

petentes, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH

- (art. 33) e sejam representados nos Comitês de Bacia Hidrográfica (art.39).

Lei Federal n' 9.984, de 17/7/2000

Ementa: Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de

Águas - ANA -, entidade federal de implementação da

Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos, e dá outras providências.

Além da criação da ANA, esse diploma legal dispõe sobre compensação fi-

nanceira aos entes da federação pela exploração de potencial hidráulico em

seu território para a geração de energia, cabendo ao Município compensação

pela localização de instalações geradoras ou pela existência de área inundada.

Decreto n° 5.440, de 4/5/2005

Ementa: Estabelece definições e procedimentos

sobre o controle de qualidade da água de sistemas de

abastecimento e institui mecanismos e instrumentos

para divulgação de informação ao consumidor sobre a

qualidade da água para consumo humano.

NORMAS ESTADUAIS

Lei n° 13.199, de 29/1/1999 - Lei das Águas (Estadual)

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos

Hídricos e dá outras providências.

No âmbito estadual, essa lei cria o Sistema Estadual de Gestão de Recursos

Hídricos - SEGRH-, mantendo os princípios estabelecidos na lei federal.



A lei obriga o Estado, por meio de convênios de cooperação mútua e de assis-

tência técnica e econômico-financeira com os Municípios, a implantar progra-

mas necessários à adequada gestão dos recursos hídricos.

A gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos com vistas a

proporcionar o uso múltiplo das águas é inovadora e poderá consistir em instru-

mento de desenvolvimento sustentável para os territórios municipais.

Lei n° 15.910, de 21/12/2005 - Lei do Fhidro

Ementa: Dispõe sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais - Fhidro -, criado pela Lei nO13.194,

de 29 de janeiro de 1999, e dá outras providências.

D Fhidro tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos que

promovam a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos, quanto

aos aspectos qualitativos e quantitativos, inclusive aqueles relacionados à pre-

venção de inundações e ao controle da erosão do solo.

O fundo constitui-se em ferramenta útil para o financiamento de órgãos e em-

presas municipais na execução de projetos necessários à adequada gestão de

recursos hídricos.

Lei n° 10.793, de 2/7/92

Ementa: Dispõe sobre a proteção de mananciais

destinados ao abastecimento público no Estado.

Essa lei enumera projetos e empreendimentos que não podem ser instalados

em bacias de mananciais de abastecimento público por comprometerem os pa-

drões mínimos de qualidade da água. Compete ao Município a organização e a

prestação dos serviços públicos de interesse local.

Lei n° 12.503, de 2/7/97

Ementa: Cria o Programa Estadual de Conservação da Água.

Essa norma determina às empresas concessionárias de serviços de abasteci-

mento de água e de geração de energia elétrica que invistam na bacia hidrográfi-

ca onde atuam, no mínimo, 0,5% do valor da receita operacional apurada em cada

exercício fiscal.

Lei n° 15.660, de 6/7/2005

Ementa: Institui a política estadual de prevenção e

combate a desastres decorrentes de chuvas intensas e dá

outras providências.

Essa lei garante atenção especial do poder publico estadual aos Municípios

em estado de calarnidade pública ou situação de emergência e estimula a cria-

ção, nos Municípios, da Comissão de Defesa Civil.

Lei n° 12.812, de 28/4/98

Ementa: Regulamenta o parágrafo único do art.

194 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a

assistência social às populações de áreas inundadas por

reservatórios, e dá outras providências.

Lei n° 13.771, de 11/12/2000

Ementa: Dispõe sobre a administração, a proteção e

a conservação das águas subterrâneas de domínio do

Estado e dá outras providências.

Lei n° 15.056, de 31/3/2004

Ementa: Estabelece diretrizes para a verificação da

segurança de barragem e de depósito de resíduos tóxicos

industriais e dá outras providências.

Lei n° 18.505, de 4/11/2009

Ementa: Cria a Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas -

Hidroex - e dá outras providências.

Lei n° 18.404, de 28/9/2009

Ementa: Dispõe sobre a política estadual de estímulo

à construção de barragens para o desenvolvimento

econômico do Norte e Nordeste de Minas Gerais.



3.3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

NORMAS FEDERAIS

Lei Federal nO 6.938, de 31/8/81 - Política Nacional do Meio Ambiente

Ementa: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e

aplicação, e dá outras providências.

Essa lei institui a obrigatoriedade do licenciamento para estabelecimentos e

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva e poten-

cialmente poluidores, bem como os capazes de causar degradação ambiental.

Além disso cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama -, do qual fazem

parte, entre outros órgãos, os denominados "órgãos locais", órgãos ou entidades

municipais, responsáveis pela fiscalização de atividades capazes de provocar a

degradação ambiental.

Resolução [onama nO 237, de 19/12/97

Ementa: Regulamenta os aspectos de licenciamento

ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio

Ambiente.

Essa resolução especifica que é competência do órgão ambiental municipal o

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambien-

tai local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal

ou convênio.

NORMAS ESTADUAIS

Lei nO ?772, de 8/9/80 - Política Estadual de Meio Ambiente

Ementa: Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria

do meio ambiente.

Essa norma institui a obrigação de licenciamento para atividades e empreen-

dimentos utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencial-

mente poluidores, bem como para os que possam causar degradação ambiental.

Lei n° 18.085, de 15/4/2009

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e

Incentivo aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental.

Com base no inciso VI do art. 23 da Constituição da República e no inciso VI

do art. 11 da Constituição do Estado, essa lei determina as formas de apoio a

serem prestadas pel~ Estado aos Municípios na estruturação dos serviços lo-

cais de gestão ambiental. Nesse rol estão elencadas a estruturação do Conselho

Municipal de Meio Ambiente - Comam -, a organização dos órgãos municipais

e capacitação de servidores, a produção de legislação, o exercício do poder de

polícia administrativo-ambiental, entre diversas outras atividades.

Lei nO 11.038, de 14/1/93

Ementa: Regulamenta a participação de

empreendimentos potencialmente danosos ao meio

ambiente, em linhas de crédito ou em programas de

financiamento patrocinados pelo Governo do Estado.

Essa norma estabelece que, para que um empreendimento tenha acesso a

linhas de crédito ou a programas de financiamento patrocinados pelo governo do

Estado, é necessária a apresentação de licença ambiental fornecida pelo órgão

ambiental competente.

Lei nO 12.812, de 28/4/98

Ementa: Regulamenta o parágrafo único do art.

194 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a

assistência social às populações de áreas inundadas por

reservatórios, e dá outras providências.

Segundo essa norma, o Estado pode firmar convênio com os Municípios, obje-

tivando a execução do programa de reassentamento.

Decreto n° 44.844, de 25/6/2008

Ementa: Estabelece normas para licenciamento

ambiental e autorização ambiental de funcionamento,

tipifica e classifica infrações às normas de proteção



ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece

procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação

das penalidades.

Essa norma orienta a ação de fiscalização ambiental no território do Municí-

pio, sua divulgação e discussão com a sociedade, o que poderá reduzir os confli-

tos entre o setor produtivo local e os órgãos de meio ambiente. Determina, ainda,

que, para concessão de Licença Prévia, devem ser observados os planos munici-

pais de uso e ocupação do solo.

Deliberação Normativa Copam nO102, de 30/10/2006

Ementa: Estabelece diretrizes para a cooperação

técnica e administrativa com os Municípios, visando

ao licenciamento e à fiscalização de empreendimentos

e atividades de impacto ambiental local, e dá outras

providências.

Essa deliberação normativa traz os requisitos para que os Municípios possam

firmar convênio com o Estado, com a finalidade de licenciar e fiscalizar empreen-
dimentos e atividades de impacto local.

Deliberação Normativa Copam nO74, de 9/9/2004

Ementa: Estabelece critérios para classificação, segundo

o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e

atividades modificadoras do meio ambiente passíveis

de autorização ou de licenciamento ambiental no nível

estadual, determina normas para indenização dos custos

de análise de pedidos de autorização e de licenciamento

ambiental, e dá outras providências.

Essa deliberação classifica os empreendimentos e atividades não passíveis

de licenciamento no âmbito estadual. Esses empreendimentos, ressalvados os

de competência federal, poderão ser licenciados pelo Município na forma que
dispuser sua legislação.

3.4 RESíDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO

NORMAS FEDERAIS

Lei Federal nO11.445, de 5/1/2007 - Lei do Saneamento Básico

Ementa: Estabelece diretrizes nacionais para o

saneamento básico e dá outras providências.

A Política Federal de Saneamento Básico, delineada por essa lei, tem como

componentes principais a cooperação com os Municípios e os Estados na am-

pliação do acesso a serviços de saneamento básico de qualidade.

O plano de saneamento básico é um dos principais instrumentos atribu-

ído aos Municípios, a quem compete, nos termos constitucionais, legislar

sobre assuntos de interesse local, entre os quais, entende-se, o sanea-

mento básico (art. 11).

O serviço regionalizado de saneamento poderá obedecer ao plano de

saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos

(art. 17).

Resolução Conama nO404/2008

Ementa: Estabelece critérios para o licenciamento

ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de

resíduos sólidos urbanos.

Aplicável a aterros com disposição diária de até 20t de resíduos sólidos urba-

nos (equivalente à geração média de um Município com cerca de 20.000 habi-

tantes).

Resolução Conama nO358/2005

Ementa: Dispõe sobre o tratamento e a disposição

final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras

providências.

Obriga os geradores de resíduos de serviços de saúde a elaborar e implantar

o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS.Estabele-

ce, ainda, que os órgãos ambientais competentes dos Estados e dos Municípios



fixarão critérios para determinar quais serviços serão objetos de licenciamento

ambiental.

Resolução Conama nO307/2002

Ementa: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos

para a gestão dos resíduos da construção civil.

O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve ser

elaborado pelos Municípios e incorporar o Programa Municipal de Gerenciamen-

to de Resíduos da Construção Civil e Projetos de Gerenciamento de Resíduos da

Construção Civil.

NORMAS ESTADUAIS

Lei nO18.309, de 3/8/2009

Ementa: Estabelece normas relativas aos serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, cria a

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais-

Arsae-MG - e dá outras providências.

A Arsae-MG, autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Desen-

volvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, tem por finalidade fiscalizar e

orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgo-

tamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para

a sua regulação, quando o serviço for prestado, entre outros, pelo Município, por

consórcios públicos de Municípios ou mesmo por entidade estadual por conces-

são do poder público municipal.

Lei nO18.031, de 12/1/2009 - Política Estadual de Resíduos Sólidos

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos

Sólidos (Regulamentada pelo Decreto nO45.181, de

25/9/2009).

A Política Estadual de Resíduos Sólidos tem por objetivo estimular a gestão de

resíduos sólidos no território do Estado.

A existência dessa política no âmbito do Município é fator condicionante para

a transferência voluntária de recursos e a concessão de financiamento por parte

do Estado para a implementação e a manutenção de projetos de destinação final

ambiental mente adequada. Na gestão de resíduos sólidos, a lei preconiza a res-

ponsabilidade socioambiental compartilhada, bem como o reconhecimento dos

catadores de materiais recicláveis.

Aos Municípios compete a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resí-

duos Sólidos, também previsto na lei.

Lei nO14.128, de 19/12/2001 - Política Estadual de Reciclagem

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem

de Materiais e sobre os instrumentos econômicos e

financeiros aplicáveis à Gestão de Resíduos Sólidos.

De acordo com essa lei, compete ao Poder Executivo incentivar o desenvol-

vimento de programas municipais de reciclagem de materiais e promover, em

articulação com os Municípios, campanhas de incentivo à realização de coleta

seletiva de lixo. Para tanto, poderão ser celebrados convênios entre as adminis-

trações federal, estadual e municipal.

O Estado deve, ainda, apoiar os Municípios na elaboração e na implantação

dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de sistemas municipais

de limpeza urbana, na criação de fundos municipais de resíduos sólidos e na

implantação de programas de inserção social de catadores de materiais reci.

cláveis.

Lei nO13.766, de 30/11/2000 - Lei da Coleta Seletiva

Ementa: Dispõe sobre a política estadual de apoio e

incentivo à coleta seletiva de lixo e dá outras providências.

Segundo essa norma, o Estado apoiará e incentivará o Município que queira

implantar em seu território política de coleta seletiva de resíduos sólidos, incum-

bindo-se de:

• prestar assistência técnica, operacional e financeira ao Município, por meio

de convênio ou instrumento congênere;

• promover, em articulação com o Município, campanhas educativas;

• incentivar a constituição de associações e cooperativas de coleta de mate.

riais recicláveis.



Lei nO13.317, de 24/9/99

Ementa: Contém o Código de Saúde do Estado de Minas

Gerais.

Essa lei trata dos resíduos sólidos domésticos e hospitalares.

Lei nO11.720, de 28/12/94

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento

Básico e dá outras providências.

Deliberação Normativa Copam nO52, de 14/12/2001 {alterada pela DN

nOl18, de 2008}

Ementa: Convoca municípios para o licenciamento

ambiental de sistema adequado de disposição final de lixo

e dá outras providências. (Ver alterações: Deliberações

Normativas Copam nO67/2003 e 81/2005).

Deliberação Normativa Copam nO90, de 15/9/2005

Ementa: Dispõe sobre a declaração de informações

relativas às diversas fases de gerenciamento dos resíduos

sólidos industriais no Estado de Minas Gerais.

Deliberação Normativa Copam nO96, de 12/4/2006

Ementa:Convoca municípios para o licenciamento ambiental

de sistema de tratamento de esgotos e dá outras providências.

Deliberação Normativa Copam nO97, de 12/4/2006

Ementa: Estabelece diretrizes para a disposição final

adequada dos resíduos dos estabelecimentos dos

serviços de saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Deliberação Normativa Copam nO102, de 30/10/2006

Ementa: Estabelece diretrizes para a cooperação técnica e

administrativa com os municípios visando ao licenciamento

e à fiscalização de empreendimentos e atividades de

impacto ambiental local, e dá outras providências.

Deliberação Normativa Copam nO126, 9/10/2008

Ementa: Convoca os municípios com população entre

vinte e trinta mil habitantes ao licenciamento ambiental de

sistemas adequados de tratamento ou destinação final de

resíduos sólidos urbanos.

3.5 MINAS E ENERGIA
Segundo a Constituição Federal, os recursos minerais são bens da União, a

qual tem a competência privativa para legislar sobre a matéria. A mesma carta

estendeu aos Estados e Municípios a competência comum para registrar, acom-

panhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recur-

sos minerais em seus territórios.

Em resumo, a referência à mineração no Estado ocorre de forma difusa nas

normas que dizem respeito ao licenciamento ambiental, à política florestal, à
política de gestão de recursos hídricos, entre outros. Por esse motivo, serão

listadas a seguir apenas normas federais que permitirão aos agentes públicos

municipais entender e interagir com as questões de mineração.

De forma similar, são bens da União os potenciais de energia hidráulica, e

compete exclusivamen'te a ela a concessão dos serviços e instalações de ener-

gia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação

com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Além disso,

compete privativamente à União legislar sobre energia. Portanto, também quan-

to à energia, serão listadas as normas federais relevantes.

CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Art. 20 - São bens da União:
( ... )
VIII- os potenciais de energia hidráulica;



(00.)
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

9 10_ É assegurada, nos termos da lei, aos Esta'dos, ao Distrito

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administra-

ção dir~ta da Un~ão, participação no resultado da exploração
de petroleo ou gas natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no
respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por
essa exploração.
( ...)
Art.22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
( ...)
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiofusão.
( ... ) ,
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia.
( ...) ,

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
( ...)
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus
territórios;
( ...)
Art. 176 - As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos mine-

r~is.e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do
produto da lavra.

9 10- A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamen-

to d_ospotenciais a que se refere o caput deste artigo somente po-
derao ser efetuados mediante autorização ou concessão da União
no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída so~
as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País,
na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando
essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras
indígenas.

NORMAS FEDERAIS

Decreto-Lei nO 227, de 28/2/1967.

Ementa: Dá nova redação ao Decreto-lei na 1.985, de 29

de janeiro de 1940. (Código de Minas)

Decreto nO 62.934, de 2/7/68

Ementa: Aprova o Regulamento do Código de Mineração.

Esses dois diplomas, alterados por várias normas posteriores, constituem o

principal marco legal da mineração. Eles regulam os direitos sobre as substân-

cias minerais encontradas na superfície ou no interior da terra, os regimes de seu

aproveitamento e o controle e a fiscalização da pesquisa, da lavra e de outros

aspectos do setor mineral no País.

Lei n° 6.567, de 24/9/78

Ementa: Dispõe sobre regime especial para exploração

e aproveitamento das substâncias minerais que

especifica e dá outras providências. (Regime de

Licenciamento ).

Essa lei estabelece regime diferenciado (licenciamento) para a extração de

substâncias minerais de uso imediato na construção civil, como areia, argila,

cascalho e rocha britada, e de calcários utilizados como corretivo de solo na agri-

cultura. Para se autorizar a lavra sob esse regime exige-se, na documentação

que instruirá o proc~sso junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral

_ DNPM -, uma licença específica expedida pelo Prefeito do Município em que se

situa a jazida.

Decreto nO 3.358, de 2/2/2000

Ementa: Regulamenta o disposto na Lei no 9.827, de 27 de

agosto de 1999, que "acrescenta parágrafo único ao art.

20 do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, com

a redação dada pela Lei no 9.314, de 14 de novembro de

1996".



Ésse decreto regulamenta a extração de substâncias minerais de emprego

imediato na construção civil a ser feita por órgãos da União, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios para uso em obras públicas por eles executadas.

Decreto-Lei nO7.841, de 8/8/45 - Código das Águas Minerais

Ementa: Código das Águas Minerais.

Lei nO7.990, de 28/12/89

Ementa: Institui, para os Estados, Distrito Federal e

Municípios, compensação financeira pelo resultado

da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos

hídricos para fins de geração de energia elétrica, de

recursos minerais em seus respectivos territórios,

plataformas continental, mar territorial ou zona econômica

exclusiva, e dá outras providências. (Art. 21, XIX da

Constituição Federal)

Lei nO8.001, de 13/3/90

Ementa: Define os percentuais da distribuição da

compensação financeira de que trata a lei nO7.990, de 28

de dezembro de 1989, e dá outras providências.

Lei N° 9.648, de 27/5/98

Ementa: Altera dispositivos das leis no 3.890-A, de 25 de

abril de 1961, no 8.666, de 21 de junho de 1993, no 8.987,

de 13 de fevereiro de 1995, no 9.074, de 7 de julho de

1995, no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e autoriza o

Poder Executivo a promover a reestruturação da Centrais

Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁSe de suas subsidiárias

e dá outras providências

O art. 17 dessa lei define que o montante a ser pago a União, Estados e Muni-

cípios como compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para

fins de geração de energia elétrica será de 6,75% sobre o valor da energia elétrica

produzida.

Lei nO9.427, de 26/12/96

Ementa: Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEl, disciplina o regime das concessões de serviços

públicos de energia elétrica e dá outras providências.

O 9 4° do art. 26 dessa lei afeta os Municípios, pois isenta empreendimentos

enquadrados como pequenas centrais hidrelétricas de pagarem compensação

financeira pela exploração de recursos hídricos em seus territórios.

Lei N° 9.478, de 6/8/1997

Ementa: Dispõe sobre a política energética nacional, as

atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui

o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência

Nacional do Petróleo e dá outras providências.

4 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NORMAS CONSTITUCIONAIS

CONSTITUiÇÃO FEDERAL - 1988

Entre outras providências, no Capítulo 111- Da Política Agrícola e Fundiária e da

Reforma Agrária, do T"ítuloVII da Constituição Federal, a política agrícola é tratada

pelos artigos 186 e 187. O artigo 186 refere-se à função social da propriedade

rural e o artigo 187 enumera diretrizes para a lei Agrícola prevista no art. 50 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Título VII- DAORDEMECONÔMICAE FINANCEIRA

Capítulo 111- DAPOLíTICAAGRíCOLAE FUNDIÁRIA E DAREFORMAAGRÁRIA
Art. 186 - A função social é cumprida quando a propriedade rural
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:



I - aproveitamento racional e adequado;

11 - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e pre-
servação do meio ambiente;

111 - observância das disposições que regulam as relações de tra-
balho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores.

Art. 187 - A política agrícola será planejada e executada na forma
da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolven-
do produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de
comercialização, de armazenamento e de transportes, levando
em conta, especialmente:

1-os instrumentos creditícios e fiscais;

11- os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia
de comercialização;
111 - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV - a assistência técnica e extensão rural;
V - o seguro agrícola;
VI - o cooperativismo;
VII- a eletrificação rural e irrigação;
VIII- a habitação para o trabalhador rural.

~ 10 - Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agro-
industriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.

~ 20 - Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de
reforma agrária.

CONSTITUiÇÃO ESTADUAL - 1989

A Seção V - Da Política Rural, Título IV, Capítulo 11 da Constituição mineira, em

especial nos artigos 247 e 248, busca na Constituição Federal as bases para a

orientação da política rural do Estado. De forma recorrente em relação a outras

matérias de relevância, a Carta constituinte estadual destaca peculiaridades re-

gionais e ajusta o texto ao limite das competências de sua esfera de poder.

Nos artigos citados, por exemplo, a Constituição Estadual estabelece parâme-

tros para alienação e concessão de terras públicas a particulares, simplificando

os procedimentos para áreas de até 50ha e limitando a 250ha por beneficiário a

legitimação de terra devoluta rural. Com relação ao Município, condiciona à parti-

cipação desse ente federativo o incentivo "à criação de granja, sítio e chácara em

núcleo rural", desde que em sistema familiar de gestão. Entre outros temas, con-

signa apoio à educação, organização social, comercialização direta e assistência

técnica e extensão aos agricultores por meio de ações do Estado.

NORMAS FEDERAIS

LEInO 8.171,de 17/1/91

Ementa: Dispõe sobre a política agrícola.

Essa lei cumpre a determinação da art. 50 do ADCT,da Constituição Federal. Para

tanto, "fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, es-

tabelece as ações e os instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades

agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e flores-

tal". Estende, ainda, a amplitude da política agrícola para a cadeia produtiva, abordan-

do a "produção, o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e

derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais".

Lei n° 8.629, de 25/2/93 - Lei da Reforma A9rária

Ementa: Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos

constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no

Capítulo 111, Título VII, da Constituição Federal.

LEIn° 10.823, de 19/12/2003

Ementa: Dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio

do Seguro Rural e dá outras providências.

Ver comentário sobre a Lei n' 16.745, de 2007, a seguir.

Lei n' 11.326, de 2417/2006 - Lei da A9ricultura Familiar

Ementa: Estabelece as diretrizes para a formulação

da Política Nacional da Agricultura Familiar e

Empreendimentos Familiares Rurais.

Substituindo o antiquado conceito de "pequeno produtor agropecuário", a Lei da

Agricultura Familiar moderniza a visão sobre o agricultor familiar, introduzindo parâ-

metros gerais para sua identificação e enquadramento, o que permitiu o desenvol-

vimento de políticas públicas específicas para esse segmento econômico no País.

Ressalte-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf.



Segundo o art. 3° da lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor fami-

liar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamen-
te, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro)
módulos fiscais;

11- utilize predominantemente mão de obra da própria família nas
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendi-
mento;

111- tenha renda familiar predominantemente originada de ativida-
des econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empre-
endimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua fa-
mília.

Lei nO11.947, de 16/6/2009 - Lei da Merenda Escolar

Ementa: Conversão da Medida Provisória nO455, de

2008, que dispõe sobre o atendimento da alimentação

escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos

alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880,

de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro

de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga

dispositivos da Medida Provisória nO2.178-36, de 24

de agosto de 2001, e a Lei nO8.913, de 12 de julho de

1994; e dá outras providências.

O diploma determina que do total dos recursos repassados pelo Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, no âmbito do Programa Nacional

de Alimentação Escolar- PNAE-, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aqui-

sição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreen-

dedor familiar rural ou de suas organizações, o que representa um instrumento

de desenvolvimento para o Município, que pode canalizar esforços para a efeti-
vação do comando legal.

Oecreto n° 4.339, de 22/8/2002

Ementa: Institui princípios e diretrizes para a

implementação da Política Nacional da Biodiversidade.

Essa norma vincula Municípios, Estados e União aos princípios da Política

Nacional da Biodiversidade, conforme compromissos assumidos pelo Brasil, ao

assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica, durante a Conferência das Na-

ções Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Cnumad -, em 1992.

Decreto n° 4.895,25/11/2003

Ementa: Dispõe sobre a autorização de uso de espaços

físicos de corpos d'água de domínio da União para fins de

aquicultura, e dá outras providências.

Decreto n° 5.741, de 30/3/2006

Ementa:Regulamenta os arts. 27-A,28-A e 29-A da Lei no 8.171,

de 17de janeiro de 1991, organiza o Sistema Unificado de

Atenção à Sanidade Agropecuária, e dá outras providências.

Integrando os sistemas federal, os estaduais e os municipais de inspeção

sanitária, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - Suasa -

permite que o Serviço de Inspeção Municipal - SIM - cadastrado registre e fis-

calize as agroindústrias locais para a comercialização em âmbitos regional e

nacional, o que impulsiona a geração de postos de trabalho e pode aumentar

a arrecadação municipal e valorizar os produtos locais, além de incrementar a

renda das famílias envolvidas.

NORMAS ESTADUAIS

.
Lei n° 11.405, de 28/1/1994 - Política Estadual de Oesenvolvimento Agrícola

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de

Desenvolvimento Agrícola e dá outras providências.

Essa lei determina a linha programática do Estado quanto ao desenvolvimen-

to agrícola, indicando os espaços de participação e os tipos de apoio que devem

ser prestados ao Município. Assim, podem-se citar como pontos de interesse do

poder público municipal:

• a necessária integração do Estado com os Municípios para a formulação dos

programas de desenvolvimento rural;



• a disponibilização, via convênio, dos serviços de assistência técnica e ex-
tensão rural;

• o assessoramento do Estado para o desenvolvimento de ações que estimu-

lem a formação de mercado e a comercialização direta dos produtos agrícolas

entre produtores e consumidores;

• o investimento prioritário do Estado em infraestrutura física e social nos Mu-

nicípios "de escassas condições de propulsão socioeconômica".

Lei n° 15.982, de 19/1/2006 - Lei da Segurança Alimentar

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável e dá outras

providências.

Segundo a lei mineira, segurança alimentar e nutricional sustentável refere-

se à "garantia do acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em

quantidade suficiente, com base em práticas alimentares saudáveis, que res-

peitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente

sustentáveis, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais". De

acordo com o diploma legal, as ações do Estado devem ser municipalizadas e

envolver diretamente os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutri-

cional Sustentável.

Lei n° 16.745, de 28/6/2007 - Programa Minas + Seguro

Ementa: Dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio

do seguro rural e dá nova redação ao art. 83 da Lei nO

11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a

política estadual de desenvolvimento agrícola.

Essa lei, regulamentada pelo Decreto n° 44.654, de 2007, relacionado a se-

guir, cria o Programa Minas + Seguro, que autoriza o Governo Estadual a sub-

vencionar 25% do prêmio a ser pago pelo produtor rural para contratação de

seguro rural, dentro dos parâmetros e disponibilidades financeiras estabele-

cidas pelo Estado.

Utilizando-se dos critérios aplicados pela União para concessão de subven-

ção ao prêmio do seguro agrícola (criada pela Lei Federal n° 10.823, de 2003,

já relacionada nesta Cartilha), estabelecida em 50% do valor prêmio, o Estado

complementa a subvenção, para o mesmo segurado, com mais 25% do valor.

Decreto n° 44.654, de 12/11/2007

Ementa: contém o regulamento da subvenção econômica

ao prêmio do seguro rural, de que trata a Lei nO16.745, de

29 de junho de 200?

Lei n° 18.374, de 4/9/2009.
Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo

à Formação de Bancos Comunitários de Sementes de

Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulos.

O Estado estimulará o resgate e a conservação de espécies, variedades e cul-

tivares produzidos em unidade familiar ou tradicional, importantes para a sus-

tentabilidade dos agroecossistemas, incentivando a organização comunitária,

a capacitação para gerenciamento dos bancos de sementes e a proteção dos

conhecimentos tradicionais. Ainda, em parceria com Municípios e entidades ci-

vis, realizará eventos destinados à troca de experiências e ao intercâmbio de

germoplasmas.

Lei n° 16.680, de 10/1/2007

Ementa: Dispõe sobre o apoio a iniciativas de

comercialização direta entre agricultores familiares e

consumidores.

O Estado incentivará a implantação de feiras livres municipais e de outras

formas de comercialização direta entre agricultores familiares e consumido-

res, conforme previsto na Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola, por

meio, entre outras ações, de: estímulo à implantação de conselhos municipais

voltados para a promoção do desenvolvimento rural sustentável; auxílio téc-

nico na elaboração de legislação municipal que disponha sobre o desenvolvi-

mento rural e as feiras livres; e capacitação de agentes públicos municipais.

Lei n° 15.973, de 12/1/2006 - Lei da Agricultura Urbana

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio à

Agricultura Urbana e dá outras providências. (Ver Decreto

nO4.4720, de 12 de fevereiro de 2008).



A Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana - Peau - define as medidas

estaduais de estímulo à agricultura urbana, que podem ser complementadas pelo

Município com outros instrumentos consignados nos institutos jurídicos, tributá-

rios e financeiros no planejamento municipal, especialmente nos planos diretores

ou nas diretrizes de uso e ocupação do solo com o objetivo de abranger aspectos

de interesse local e garantir as funções sociais da cidade e da propriedade, nelas

incluídos o meio ambiente, o patrimônio cultural e a vocação ecológica.

Lei n° 14.185, de 31/1/2002 - Lei do Queijo Minas Artesanal

Ementa: Dispõe sobre o processo de produção do queijo

minas artesanal e dá outras providências. (Ver Decreto nO

42.645, de 5 de junho de 2002).

Essa norma viabiliza a comercialização intermunicipal de queijos produzidos

com leite cru, desde que originados de Municípios localizados em alguma das

áreas demarcadas pela Emater-MG em parceria com o Instituto Mineiro de Agro-

pecuária - IMA - e que o produtor seja certificado por esse último. (O Projeto de

Lei n° 2.428/2008, em tramitação na ALMG, propõe alterações na Lei do Queijo

Minas Artesanal)

Lei nO 14.181, de 14/1/2002

Ementa: Dispõe sobre a Política de Proteção à Fauna e

à Flora Aquáticas e de Desenvolvimento da Pesca e da

Aquicultura no Estado e dá outras providências.
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1Introdução

o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação -ICMS - é um imposto instituído pelos Estados-membros e pelo Distrito
Federal (art. 155, 11, da Constituição da República). Trata-se de um imposto que
é arrecadado pelo Estado e dividido entre esse Estado (75%) e seus Municípios
(25%), conforme estabelece o art. 158, IV, da Constituição da República.

Para privilegiar a aplicabilidade dessas informações, optamos por abordar, neste
fascículo, os critérios que a legislação estadual prevê para a repartição da receita do
ICMSentre os Municípios. Oobjetivo é oferecer aos gestores municipais informações
gerais sobre a legislação do ICMSque sejam de interesse local, com as alterações in-
troduzidas pela Lei nO18.030, de 2009, não apenas para oferecer uma visão atualiza-
da sobre os elementos relevantes para a distribuição do ICMSpara o Município, mas
também para fomentar a criação de condições para o incremento da arrecadação.

Este fascículo, organizado pela Gerência-Geral de Consultoria Temática, não tem
a pretensão de esgotar o tema. Aqui o gestor encontrará informações elementa-
res, acompanhadas do registro de contatos dos órgãos diretamente envolvidos na
apuração do critério, com os quais poderão ser buscadas informações adicionais.

Destinação do ICtVlSarreca a o por crrtério ae istrioUlção
Lei Hobin Hood [Lei n" 18.030/2009)

Recursos Hldricos - 0.25%
Munlcfplos sede de

ProduçAo de Alimentos - 1,00% estabelecimentos penitenciários - 0.10%

Meio Ambiente - 1,10% \ L Esporte - 0.10%
Turismo-O.10%

Saüde - 2.00% ty,.---:::-ICMS SolicArio _ 4,14%
Munlclplos Mln ••• dor •• - O,Ol'lb~ \ :-- Mlnlmo"per caplta" - O.lO'1b

CotaMlnlma-S,SO'Ib__ I
Receita Própria -1.90% _

PatrimônioCuhural-1.00%_



Lei 18.030, de 12/1/2009 - Lei Hobin Hood

2.1- Critérios de repasse do ICMSpara os Municípios
Atualmente, são 18 os critérios para distribuição do ICMSaos Municípios mi-

neiros, nos termos da Lei nO18.030, de 2009. A apuração dos índices fica a cargo
de diversas Secretarias de Estado e órgãos públicos. As publicações relativas a

Ementa: Dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do

produto da arrecadação do ICMSpertencente aos Municípios.

A Constituição Federal, no art. 158, estabelece as regras da distribuição do
ICMSentre os membros da federação. Do total do valor arrecado, 25% pertencem
aos Municípios (inciso IV), devendo ser repassados, no mínimo, três quartos,
proporcionalmente ao valor adicionado fiscal - VAF- e, o restante, como dispu-
ser lei estadual. Imaginemos que o produto da arrecadação do Estado seja de 80
milhões de reais: 20 milhões serão divididos entre os Municípios e, desse total,
até um quarto, ou seja, 5 milhões, serão repartidos de acordo com os critérios
que a lei estadual estabelecer.

A lei mineira que dispõe sobre a parcela de distribuição do ICMSpara os Municí-
pios - Lei nO18.030, de 2009 - foi editada em 12 de janeiro de 2009, com vigên-
cia a partir do primeiro exercício subsequente à sua publicação (art. 16). Assim, a
partir do ano de 2010, a apuração dos valores da parcela de ICMSdos Municípios
será realizada de acordo com as novas regras. É importante ressaltar que todos os
artigos da lei anterior (Lei nO13.803, de 2000) foram revogados, com exceção do
art. 3°, em virtude da pendência de discussões judiciais sobre o tema.

A alteração legislativa foi fruto de um intenso debate promovido pela Assem-
bleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da realização de audiências
públicas, do fórum técnico "ICMS Solidário" e do grupo parlamentar designado
pela Mesa da Assembleia para exame aprofundado do tema. Um dos objetivos da
nova lei estadual foi reduzir as desigualdades existentes entre as receitas dos
Municípios, diluindo o peso da movimentação econômica em benefício de crité.
rios denominados sociais, a exemplo do "ICMSSolidário".

2 Legislação estadual sobre os critérios de
distribuição do ICMS aos Municípios

todos os critérios, com exceção do VAF,serão feitas por meio eletrônico, nas pá-
ginas oficiais dos respectivos órgãos na internet (art. 13, 94°, da Lei nO18.030,
de 2009).

A Fundação João Pinheiro é a responsável pela consolidação dos índices e
pela publicação do índice de participação dos Municípios. Abaixo descrevemos
cada critério, as normas para a sua apuração e o órgão responsável. A coordena-
ção geral dos trabalhos das Secretarias de Estado e dos órgãos públicos fica a
cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, à qual a Fun-
dação João Pinheiro está vinculada. A transferência dos recursos aos Municípios
fica a cargo do Banco Itaú.

Os Prefeitos e as associações de Municípios ou seus representantes poderão
impugnar, no prazo de 30 dias contados de sua publicação, os dados e os índices
relativos aos critérios para apuração anual do VAFe, no prazo de quinze dias, os
demais (art. 14, Lei 18.030, de 2009).

1- VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF

• 79,68% do ICMSrepassado aos Municípios até 2010 (Lei n'13.803/2000)
• 75%do ICMSrepassado aos Municípios a partir 2011 (Lei n' 18.030/2009)
OVAFreflete o movimento econômico de cada Município. Ressalte-se que mo-

vimento econômico é diferente de arrecadação, espelhando o potencial de cada
Município para gerar receitas públicas e não a receita efetivamente arrecadada.

A Lei Complementar Federal nO63, de 1990, que dispõe sobre critérios e pra-
zos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de compe-
tência dos Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos
Municípios, e dá outras providências, estabelece, em seu art. 3°, 9 1°, que o valor
adicionado corresponderá, para cada Município, ao valor das mercadorias saídas,
acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor
das mercadorias entradas, em cada ano civil. Ou seja, o valor adicionado corres-
ponderá à diferença entre o valor das operações de saída de mercadorias, acres-
cido do valor das prestações de serviços de transporte e de comunicação, e o
valor das operações de entrada de mercadorias, em determinado ano civil. Nas
hipóteses de tributação simplificada aplicada às microempresas e às empresas
de pequeno porte (a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição
Federal), e em outras situações em que se dispensem os controles de entrada,
segundo o mesmo dispositivo, considerar-se.á como valor adicionado o percen-
tual de 32% da receita bruta.

..•



o VAFem Minas Gerais é apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

_, com base em declarações anuais das empresas e dos produtores rurais, cujas

operações e prestações tenham sido realizadas nos territórios de cada Municí-

pio. Para efeito de cálculo do VAF,segundo determina o 9 2° do art. 3° da referida

lei, serão computadas:
_ as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo

quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário

for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou de outros benefí-

cios, incentivos ou favores fiscais;

- as seguintes operações e prestações imunes do imposto:
• operações que destinem mercadorias para o exterior e os serviços

prestados a destinatários no exterior (conforme o art. 155, 9 2°, X, "a",
da Constituição da República);
• operações que destinem petróleo - inclusive lubrificantes, combus-

tíveis líquidos e gasosos dele derivados - e energia elétrica a outros

Estados (conforme a alínea "b" do mesmo dispositivo);

• operações relativas a livros, jornais e periódicos e ao papel destinado

a sua impressão (nos termos do art. 150, VI, "d", da Constituição Fede-

ral).
OVAF relativo a operações constatadas em ação fiscal será considerado

no ano em que o resultado dessa ação fiscal se tornar definitivo, em virtu-

de da decisão administrativa irrecorrível, e o relativo a operações ou pres-

tações espontaneamente confessadas pelo contribuinte será considerado

no período em que ocorrer a confissão (99 11 e 12 do art. 3° da referida

lei). A lei estadual que criar, desmembrar, fundir ou incorporar Municípios

levará em conta, no ano em que ocorrer, o VAF de cada área abrangida (9
13 da mesma lei).
Apurados a relação percentual entre o VAFem cada Município e o valor total do

Estado e calculada a média dos resultados apurados no dois anos civis imediata-

mente anteriores ao da apuração, encontra-se o índice a ser aplicado para a en-

trega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano imediatamente

seguinte ao da apuração (99 3° e 4° do art. 3° da referida lei).

Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representan-

tes terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados

no cálculo do valor adicionado, podendo impugnar, no prazo de 30 dias conta-

dos da sua publicação, os dados e os índices acima referidos, sem prejuízo das

ações cíveis e criminais cabíveis (99 5° e 7° do mesmo artigo). Nos termos do

..

91 ° do art. 13 da Lei nO18.030, de 2009, a SEF fará publicar: o índice provisório

do VAF,até o dia 30 de junho de cada ano; o resultado das impugnações relati-

vas ao VAF,no prazo de 30 dias contados do último dia para seu recebimento;

e o índice definitivo do VAF,para fins de distribuição dos recursos no exercício

subsequente, após o julgamento das impugnações, até o dia 31 de agosto de

cada ano.
Conforme o Anexo I da Lei nO18.030, de 2009, o percentual de distribuição do

VAF entre os Municípios mineiros corresponde a 79,68%, para os anos de 2009

e 2010, e a 75%, a partir de 2011. Ou seja, considerando que, no mínimo, 75%

da parcela da receita do ICMS pertencente aos Municípios são distribuídos na

proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercado-

rias e nas prestações de serviços, realizadas no território de cada Município, nos

termos do art. 150, 91°, I, da Constituição Estadual, restam ainda 4,68% dessa

receita a serem distribuídos aos Municípios, com base nesse critério, nos anos

de 2009 e 2010, mantendo, assim, o percentual que vigorava anteriormente, nos

termos da Lei nO13.803, de 2000. A partir de 2011, a distribuição, tendo em vista

o VAF,estará restrita aos 75%definidos constitucionalmente .

Essa foi a grande inovação da Lei nO 18.030, de 2009, em relação à lei an-

terior, qual seja, a diminuição do percentual a ser distribuído em função do

VAF para o mínimo estabelecido pela Constituição, com o objetivo de transferir

boa parte do percentual de 4,68% para o critério "ICMS Solidário". A mudança

é fundamentada na percepção de que o critério "VAF" já é devidamente privile-

giado no rateio do ICMS dos Municípios, uma vez que 75% deste é distribuído

com base no VAF,conforme determinação constitucional. Desse modo, são as-

segurados ganhos de receita aos Municípios cuja arrecadação impossibilita a

realização de investimentos na área social e a garantia de condições dignas

de vida aos cidadãos.

OMunicípio deve ficar atento: a forma mais eficaz para aumentar o VAF ou

evitar quedas indevidas é o acompanhamento sistemático da apuração. Para

isso, o setor responsável pela apuração do VAF no Município precisa regis-

trar todas as operações de circulação que nele ocorrem. O banco de dados

deve conter séries históricas e indicadores que possam identificar mudan-

ças bruscas e indícios de prováveis erros na apuração do VAF.As ações para

o incremento das receitas de transferências do ICMS e outras vão desde a

verificação operacional de omissos e da consistência dos dados declarados

até os recursos administrativos, judiciais e os esforços para a mudança da

legislação.



Legislação relevante:
Lei Complementar Federal nO63, de 11/1/90

Ementa:Dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas

do produto da arrecadação de impostos de competência dos

Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes

aos Municípios, e dá outras providências.

Lei nO18.030, de 12/01/2009

Ementa: Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita

do produto da arrecadação do ICMSpertencente aos

Municípios.

Decreto nO38.714, de 24/3/97

Ementa: Dispõe sobre a apuração e distribuição da

parcela de receita proveniente da arrecadação do ICMS

pertencente aos Municípios.

Resolução nO3.499, de 15/1/2004

Ementa: Dispõe sobre a entrega de documentos que

especifica e sobre a apuração do Valor Adicionado

Fiscal para efeitos de distribuição da parcela do ICMS

pertencente aos Municípios.

Instrução Normativa SR[ nO1, de 23/4/2008

Ementa: Institui o Manual de Orientação e Instruções

de Preenchimento e Entrega da Declaração Anual do

Movimento Econômico e Fiscal (DAMEF), da DAMEF

- Anexo Valor Adicionado Fiscal A (VAF-A) e da Guia de

Informação das Operações e Prestações Interestaduais

(GI/ICMS] e o Manual de Orientação e Instruções de

Preenchimento do Formulário VAFB.

Contatos:
Secretaria de Estado da Fazenda - SEF
Página na internet: www.sef.mg.gov.br
Setor: VAF- Núcleo de Administração Financeira
E.mail: saifdínfvaf@fazenda.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31) 3217.6354
Fax: (Oxx31) 3217.6448

11- ÁREA GEOGRÁFICA

• 1% do ICMSrepassado aos Municípios
Esse critério, do qual todos os Municípios participam, é apurado pela relação

percentual entre a área geográfica do Município e a área total do Estado, infor.
mada pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA (art. 1°, 11, da Lei nO18.030,
de 2009).
O critério "Área Geográfica" é apurado pela Fundação João Pinheiro - FJP -,

com base nos dados fornecidos pelo IGA;a forma de apuração e o percentual não
foram alterados pela Lei nO18.030, de 2009.

Contatos:
Instituto de Geociências Aplicadas -IGA
Página na internet: www.iga.br
Setor: Área de Mapeamento Básico
Telefone: (Oxx31) 3213.2892

Fundação João Pinheiro - FJP
Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood
E.mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31) 3448.9416 (Oxx31) 3448-9427

11I- POPULAÇÃO

• 2,11% do ICMSrepassado aos Municípios até 2010 {Lei n'13.803/2000}
• 2,10% do ICMSrepassado aos Municípios a partir 2011 {Lei n'18.030/2009}
Os índices do critério "População" são calculados pela relação percentual entre

a população residente no Município e a população total do Estado, medida segundo

http://www.sef.mg.gov.br
http://www.iga.br
http://www.fjp.mg.gov.br
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br


dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE [art. 1°,
111, da Lei nO18.030, de 2009). Participam desse critério todos os Municípios.

A forma de apuração do critério "População" não foi alterada pela nova lei; todavia,
a partir do exercício de 2011, o seu percentual sofrerá uma diminuição de 0,01%.

Ocálculo dos índices é feito pela FJp,segundo os dados fornecidos pelo IBGE.A
FJPadota o mesmo número que o IBGEinforma aoTribunal de Contas da União- TCU
- para fins de repasse do valor referente ao Fundo de Participação dos Municípios

• - FPM.Além dos censos, o IBGErealiza uma estimativa de população anualmente,
com base na variação ocorrida no período entre os dois últimos censos. Casoo Mu-
nicípio tenha elementos que contrariem a estimativa, ele poderá contestá-Ia.
Atenção: Em 2010, o IBGErealizará o XII Censo Demográfico, que guiará todo

o planejamento público e privados da próxima década. De acordo com informa-
ções do IBGE,a coleta de dados está fixada para começar em 1° de agosto de
2010 e o início da divulgação dos resultados em dezembro do mesmo anol.

Ocritério "População" tem muita relevância para a distribuição do ICMS,mas
também para outros repasses importantes, como o FPM. É fundamental que os
gestores municipais se preparem para acompanhar a realização do censo e co-
laborar para que se atinja a maior precisão possível. O IBGEinstalará Comissões
Municipais de Geografia e Estatística e as Comissões Censitárias, formadas por
representantes do poder público e da sociedade civil, para atuarem na realização
do XII Censo Demográfico, o Censo 2010.

Contatos:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE
Página na internet: www.ibge.gov.br
Setor: Supervisão de Disseminação de Informações - MG
Telefone: [Oxx31) 2105-2406
Setor: Unidade Estadual de MG
Telefone: [Oxx31) 2105-2438

Fundação João Pinheiro - FJP
Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood
E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: [Oxx31) 3448-9416 [Oxx31) 3448-9427

http://www.censo2010.ibge.gov.br. acesso em 15/4/2010.

..•

IV - POPULAÇÃO DOS 50 MUNICíPIOS MAIS POPULOSOS

• 2% do ICMSrepassado aos Municípios

Participam desse critério apenas os 50 Municípios mais populosos do Estado,
na proporção da sua população em relação à soma do número de seus habitan-
tes. A apuração é feita por meio da relação percentual entre a população resi-
dente e a população total de cada um desses 50 Municípios, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE[art. 1°, IV,da Lei nO18.030, de 2009). Esse critério
foi criado para compensar os Municípios com maior população pelas despesas
geradas por cidadãos de Municípios vizinhos.

O cálculo dos índices é feito pela FJP,com base nos dados fornecidos anual-
mente pelo IBGE;o modo de apuração e o percentual desse critério não foram
alterados pela nova lei.

Contatos:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Página na internet: www.ibge.gov.br
Setor: Unidade Estadual de MG
Telefone: [Oxx31) 2105-2438
Setor: Supervisão de Disseminação de Informações-MG
Telefone: [Oxx31) 2105-2406 [)

Fundação João Pinheiro - FJP
Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood
E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: [Oxx31) 3448-9416 [Oxx31) 3448-9427

V- EDUCAÇÃO

• 2% do ICMSrepassado aos Municípios

Oobjetivo do critério "Educação" é incrementar a realização de investimentos
na educação pública, por parte dos Municípios. Para isso, a lei reserva 2%da re-
ceita do ICMSa ser distribuída aos Municípios.

Oíndice de educação de cada Município resulta da divisão entre o número de alu-
nos atendidos na rede municipal de ensino, computadas as matrículas em todos os
níveis e modalidades da educação básica, e a capacidade mínima de atendimento do

http://www.ibge.gov.br
http://www.fjp.mg.gov.br
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br
http://www.censo2010.ibge.gov.br.
http://www.ibge.gov.br
http://www.fjp.mg.gov.br
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br


Município. Esta, por sua vez, é calculada pela relação entre o valor correspondente a
25%dos impostos e transferências percebidos pelo Município (mínimo exigido pela
Constituição Federal para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino Je
o custo.aluno, valor fornecido pela Secretaria de Estado de Educação.
Para que receba recursos provenientes do critério "Educação", o Município

deve alcançar pelo menos 90% da sua capacidade mínima de atendimento. As.
sim, hipoteticamente, se o custo.aluno do Estado for estimado em R$100,OO,
um Município que tenha auferido receita de impostos e transferências no valor
de R$12.000,OO, devendo gastar, portanto, R$3.000,00 com ações de manuten.
ção e desenvolvimento do ensino, deverá atender, no mínimo, 27 alunos, o que
corresponde a 90% de sua capacidade mínima de atendimento, que seria de 30
alunos. Dessa forma, para que o Município incremente a sua participação no re.
passe de recursos conforme o critério "Educação", é necessário ampliar a oferta
de vagas na sua rede de ensino.
O ano. base utilizado para a realização dos cálculos é o ano imediatamente

anterior à publicação do índice de educação pela FJP,o que deve ocorrer até o dia
31 de agosto de cada ano.

Contatos:
Secretaria de Estado de Educação - SEE
Página na internet: www.educacao.mg.gov.br
Setor: Diretoria de Informações Educacionais
E.mail: dine.gab@educacao.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31 J 3379-8355

Fundação João Pinheiro - FJP
Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood
E.mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31 J 3448-9416 (Oxx31 J 3448-9427

VI- PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

• 1% do ICMSrepassado aos Municípios
Esse critério objetiva incentivar a produção de alimentos em território muni-

cipal, levando em conta os seguintes fatores para cálculo do repasse de 1%do
ICMSaos Municípios:

1J área cultivada do Município, destinada à produção de alimentos;
2Jnúmero de produtores rurais do Município que se enquadrem nos critérios

de "pequeno produtor agropecuário" (ver Nota a seguir J;
3 Jexistência de programa ou estrutura/órgão de apoio à produção, ao desen.

volvimento e à comercialização de produtos agropecuários; e
4 J existência de Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

- CMDRS- constituído e Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
- PMDRS- em execução.
Essas informações são apuradas e publicadas pela Empresa de Assistência

Técnica e de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater.MG - até o dia
15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, para fins de distribuição dos recur-
sos no semestre subsequente. Posteriormente, por meio de resolução, a Secre.
taria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - Seapa
- divulga os índices atribuídos a cada Município.

Nota:
1J Nos termos da lei, entende-se como "pequeno produtor agropecuário",
aquele que preencher os seguintes requisitos:
aJ manter até dois empregados permanentes, permitida a contratação even-
tual de terceiros;
bJ ter, no mínimo, 80% de sua renda bruta anual proveniente de exploração
agropecuária;
cJ residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próximo.
2J Está em processo de elaboração pela Seapa, em conjunto com a Emater,
resolução que definirá os parâmetros para apuração desse critério.

Contatos:
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
- Emater.MG
Página na internet: www.emater.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31 J 3349-8000

VII- PATRIMÔNIO CULTURAL

• 1% do ICMSrepassado aos Municípios
Dareceita do produto da arrecadação do ICMSdevida aos Municípios, 1%será

distribuído pelo critério "Patrimônio Cultural", com base na ponderação dos que.

http://www.educacao.mg.gov.br
mailto:dine.gab@educacao.mg.gov.br
http://www.fjp.mg.gov.br
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br
http://www.emater.mg.gov.br


sitos estipulados no Anexo 11 da Lei nO 18.030, de 2009, conforme regulamen-

tação constante da Deliberação nO 1, de 30/6/2009, do Conselho Estadual do

Patrimônio Cultural- Conep.

Entre as principais novidades introduzidas pela nova lei, está a atribuição de

pontuação específica para a realização de inventários e projetos de educação

patrimonial pelo Município, além da manutenção de equipamentos culturais pú-

blicos, como museus, arquivos e bibliotecas. A proteção de bens culturais ima-

teriais - formas de expressão, modos de fazer e celebrações - também passa

agora a ser reconhecida e pontuada, seja o âmbito do registro municipal, esta-

dual ou federal.

O investimento de recursos financeiros nas ações de proteção e manuten-

ção do patrimônio também será pontuado, uma vez que a criação e manuten-

ção de fundos municipais de preservação do patrimônio cultural e a destina-

ção de pelo menos 50% dos repasses do ICMS Cultural para projetos e ações

ligados a bens culturais protegidos passam a ser critérios de pontuação espe-

cífica.

Além dos já comentados, são itens estipulados para a pontuação para repas-

se de recursos do ICMS: a criação de lei municipal de patrimônio cultural; a cria-

ção de conselho municipal do patrimônio cultural; a existência de bens culturais

móveis ou imóveis tombados pelo Município, pelo Estado ou pela União; e a ela-

boração de inventário de proteção ao acervo cultural. Consta da relação de itens

também a participação do Município em programas estaduais organizados pelo

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -Iepha-MG

-, como a Jornada Mineira do Patrimônio Cultural.

Nota:
Para consultar a Deliberação nO1, de 30/6/2009, do Conep acesse:

http://www.iepha.mg.gov.br/c om ponentl do cma nl catovi ew123-Iegi s lacao/34-
deliberacao

Contatos:
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de Minas Gerais -IEPHA-MG

Página na internet: www.iepha.mg.gov.br

Setor: Diretoria de Promoção

E-mail: icms@iepha.mg.gov.br

Telefone: (Oxx31) 3235-2887

VIII- MEIO AMBIENTE [ICMS ECOLÓGICO]

-1% do ICMSrepassado aos Municípios até 2010 {Lei n'13.803/2000}

-1,1% do ICMSrepassado aos Municípios a partir 2011 {Lei n'18.030/2009}

Ocritério "Meio Ambiente" busca valorizar investimentos voltados para a ges-

tão ambiental.

São considerados para o cálculo da parcela atinente a cada Município (1%

do ICMS repassado aos Municípios até 2010, de acordo com a Lei n' 13.803, de

2000, e 1,1% do ICMS repassado aos Municípios a partir 2011, de acordo com a

Lei n° 18.031, de 2009) os sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou

de esgoto sanitário, a existência de unidades de conservação estaduais, fede-

rais, municipais e particulares e áreas de reserva indígena, bem como a ocorrên-

cia de mata seca no território do Município.

Esses índices são apurados e publicados pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- Semad.

No que diz respeito ao ICMSEcológico referente às unidades de conservação,

o anexo IV da Lei nO18.030, de 2009, traz uma tabela com o "Fator de Conser-

vação" atribuído a cada categoria de unidade. Os Municípios que as possuem

devem atualizar, anualmente, as informações junto ao Instituto Estadual de Flo-

restas - IEF. Além do "Fator de Conservação", a Deliberação Normativa nO86,

de 2005, do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, atribui a cada

unidade de conservação uma pontuação, variando de 0,1 a 1,0, denominada "fa-

tor de qualidade". Para esse cálculo são levados em consideração critérios como

área de cobertura vegetal nativa ou recuperada, percentual de área de reserva

legal averbada na zona de amortecimento, dentre outros.

Importante ressaltar que a partir de janeiro de 2011 incidirá também sobre os

sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto sanitário fator

de qualidade, com observância dos pressupostos de desempenho operacional,

gestão multi municipal e localização compartilhada do sistema, tipo e peso de

material reciclável selecionado e comercializado no Município por associação ou

cooperativa de coletores de resíduos e energia gerada pelo sistema. A regula-

mentação desse fator de qualidade ainda será editada pelo órgão competente.

Legislação correspondente:

Decreto n° 45.181, de 25/9/2009

Ementa: Regulamenta a Lei nO18.031, de 12 de janeiro de

2009, e dá outras providências.

http://www.iepha.mg.gov.br/c
http://www.iepha.mg.gov.br
mailto:icms@iepha.mg.gov.br


-
Ao regulamentar a Política Estadual de Resíduos Sólidos e a Política Estadual

de Reciclagem de Materiais, esse decreto prevê que os Municípios que participa-

rem de soluções consorciadas para a gestão adequada de resíduos sólidos urba-

nos farão jus a um acréscimo de 10% na cota-parte do ICMS Ecológico e, ainda,

que os Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos provenientes

de soluções consorciadas também farão jus a um acréscimo de 20% na cota-
-parte do ICMS Ecológico.

Deliberação Normativa Capam n° 102, de 30/10/2006

Ementa: Estabelece diretrizes para a cooperação

técnica e administrativa com os Municípios visando

ao licenciamento e à fiscalização de empreendimentos

e atividades de impacto ambiental local, e dá outras

providências.

Essa norma determina que as licenças concedidas pelos Municípios sejam

reconhecidas, para efeito da concessão de ICMS Ecológico.

Deliberação Normativa Capam n° 86, de 17/6/2005

Ementa: Estabelece os parâmetros e procedimentos para

aplicação do Fator de Qualidade, referente às unidades de

conservação da natureza e outras áreas especialmente

protegidas, previsto no Anexo IV, 111, d), da Lei nO13.803, de

27 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a distribuição

da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS

pertencente aos municípios.

Resolução Semad n° 318, de 15/2/2005

Ementa: Disciplina o cadastramento das unidades de

conservação da natureza e outras áreas protegidas, bem

como a divulgação periódica das informações básicas

pertinentes, para os fins do art. 1°, inciso VIII, alíneas "b"

e "cn
, da Lei nO13.803, de 27 de dezembro de 2000, e dá

outras providências.

Contatos:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável- Semad

Página na internet: www.semad.mg.gov.br

Telefone: (Oxx31) 3915-1903

Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam

Página na internet: www.feam.br

Telefone: (Oxx31) 3915-1244

Instituto Estadual de Florestas - IEF

Página na internet: www.ief.mg.gov.br

Setor: Diretoria de Áreas Protegidas

Telefone: (Oxx31) 3915-1345

IX-SAÚDE

• Z%do ICMSrepassado aos Municípios
Na distribuição dos 25% dos recursos arrecadados com o ICMS pertencentes

aos Municípios, 2%são distribuídos com base no critério "Saúde", que é compos-

to de dois subcritérios:
a) um valor de incentivo para o Município que desenvolver e mantiver em fun-

cionamento programa específico voltado para o atendimento à saúde das fa-

mílias, mediante comprovação mensal junto à Secretaria de Estado da Saúde

- SES-, limitado a 50% do percentual relativo a saúde, que serão distribuídos

e ponderados conforme o número de equipes de Saúde da Família no Municí-

pio e a população efetivamente atendida;

b) encerrada a distribuição conforme o subcritério "an

, o saldo remanescen-

te dos recursos será distribuído de acordo com a relação entre os gastos de

saúde per capita do Município e o somatório dos gastos de saúde per capita
de todos os Municípios do Estado, calculada com base nos dados relativos ao

segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais - TCE-MG.

Observa-se, portanto, que a intenção é estimular os Municípios a aumenta-

rem o número de equipes de Saúde da Família, visando atingir a cobertura total

da população, e incrementarem os gastos com saúde.

Aatenção à Saúde da Família foi adotada pelo Ministério da Saúde como estratégia

prioritária para a organização e o fortalecimento da atenção básica ou primária no

http://www.semad.mg.gov.br
http://www.feam.br
http://www.ief.mg.gov.br


âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.Como a atenção básica à saúde está entre

as responsabilidades do gestor municipal, cabe a ele a contratação dos profissionais

e a instalação das unidades de saúde para que as equipes de Saúde da Família poso

sam desenvolver seus trabalhos. Ressalte-se que o Ministério da Saúde destina ver.

bas específicas para incentivar o aumento da cobertura pelas equipes de Saúde da

Família nos Municípios. Além disso, em Minas Gerais, a SESdesenvolve o Programa

Estruturador Saúde em Casa para ampliar e fortalecer a saúde da família. Além do

incentivo por equipe implantada, há recursos para qualificação de pessoal, obras em

postos de saúde e compra de equipamentos médicos e de material de consumo.

O segundo incentivo, relativo ao aumento da aplicação per capita de recur-

sos em saúde, justifica.se pelo fato de que o Brasil, quando comparado a outros

países, ainda aplica poucos recursos em saúde pública, segundo dados da Or-

ganização Mundial de Saúde - OMS. A Emenda Constitucional nO29, de 2000,

estabeleceu o percentual mínimo que Estados e Municípios devem aplicar em

ações e serviços públicos de saúde. Para regulamentar a apuração das despe-

sas com saúde estabelecidas pela referida emenda, o TCE.MGeditou a Instrução

Normativa nO19/08, que contém normas a serem observadas pelo Estado e pe-

los Municípios para assegurar a aplicação dos recursos mínimos destinados ao
financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

Os órgãos responsáveis pela apuração do critério "Saúde" para a distribuição

de parte do ICMS são os seguintes: a SES-MG,que comprova e encaminha men.

salmente o número de equipes de Saúde da Família do Município e o somatório

das equipes de todos os Municípios no Estado para a FJP; o TCE-MG,que faz o

cálculo dos gastos de saúde per capita do Município e do somatório dos gastos

de saúde per capita de todos os Municípios do Estado; e a FJp, que calcula os
índices de cada Município.

Legislação relevante

Instrução Normativa nO 19/08, do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais - TCEMG.

Portaria GMnO 399/06, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o Pacto
pela Saúde.

Portaria GM nO 648/06, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Na-

cional de Atenção Básica.

Contatos:
Secretaria de Estado de Saúde - SES

Página na internet: www.saude.mg.gov.br

Setor: Gerência de Atenção Primária à Saúde
E-mail: psf@saude.mg.gov.br

Telefone: [Oxx31) 3247.3821

Fax: [Oxx31) 3247.3823

Tribunal de Contas do Estado - TCE.MG

Página na internet: www.tce.mg.gov.br

Telefone: [Oxx31) 3348.2111

Fundação João Pinheiro - FJp

Página na internet: www.fjp.mg.gov.br

Setor: Lei Robin Hood

E.mail: leirobin@fjp.mg.gov.br

Telefone: [Oxx31) 3448.9416 [Oxx31) 3448.9427

x - RECEITA PRÓPRIA

- 2% do ICMSrepassado aos Municípios até 2010 {Lei n'13.803/2000]

-1,9% do ICMSrepassado aos Municípios a partir 2011 (Lei n'18.030/2009]

Para apurar os índices desse critério é utilizada a relação percentual entre a

receita própria do Município oriunda de tributos de sua competência e as trans-

ferências de recursos federais e estaduais recebidas pelo Município, baseada

em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo

TCE.MG.[art. 1°, X, da Lei nO18.030, de 2009). A forma de apura.ção desse cri~~.

rio não foi alterada pela nova lei; todavia, o percentual que é destinado ao Munlcl-

pio passará de 2,00% para 1,90%, a partir do exercício de 2011: , . . ,
O objetivo desse critério é aumentar a arrecadação do Munlclplo. P,ara.IS~O, e

muito importante que este institua e cobre seus próprios tributos. A renuncia fiscal

penaliza o ente da federação duplamente: pelo recurso que deixa de arrecad~r do

contribuinte e pelo repasse que deixa de receber dos outros entes da federaçao.

Contatos:
Tribunal de Contas do Estado - TCE.MG

Página na internet: www.tce.mg.gov.br

Telefone: [Oxx31) 3348-2111

http://www.saude.mg.gov.br
mailto:psf@saude.mg.gov.br
http://www.tce.mg.gov.br
http://www.fjp.mg.gov.br
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br
http://www.tce.mg.gov.br


-
Fundação João Pinheiro - FJP
Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood
E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31) 3448-9416 (Oxx31) 3448-9427

XI- COTAMíNIMA

• 5,5% do ICMSrepassado aos Municípios
O índice do critério "Cota Mínima" representa uma parcela mínima a ser dis-

tribuída em igual valor para todos os Municípios (art. 1°, XI, da Lei nO18.030,
de 2009), principalmente aqueles que tenham uma participação muito reduzida
nos demais critérios.

É importante notar que a forma de apuração do critério e o percentual des-
tinado ao Município não foram alterados pela nova lei e que esse ainda é, para
muitos Municípios, o critério de maior valor.

Contatos:
Fundação João Pinheiro - FJP
Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood
E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31) 3448-9416 (Oxx31) 3448-9427

XII- MUNiCíPIOS MINERADORES

• 0,11% do ICMSrepassado aos Municípios até 2010 [Lei n° 13.803/2000J
• 0,01% do ICMS repassado aos Municípios a partir 2011 [Lei n°
18.030/2009J
O repasse por meio do critério "Municípios Mineradores" se baseia na porcen-

tagem média do Imposto Único sobre Minerais -IUM - recebido pelos Municípios
mineradores em 1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado
de Fazenda - SEF-, demonstrando a efetiva participação de cada um na arreca-
dação do IUM naquele exercício.

Na página da FJP na internet é possível acessar a lista dos Municípios que
fazem jus ao repasse do ICMScom base nesse critério, bem como o índice atri-
buído a cada um deles.

Deacordo com esse critério, 0,11%do ICMSserá repassado aos Municípios até
2010 (Lei n° 13.803, de 2000) e 0,001%, a partir 2011 (Lei n° 18.031, de 2009).

Nota:
OIUMfoi criado pela Constituição Federal de 1967,tendo sido regulamentado pelo
Decreto-Lei n°1038, de 1969. Comapromulgação da Constituição Federalde 1988,
esse imposto deixou de vigorar. Como forma de compensação aos Municípios que
o recebiam, o Estado de Minas Gerais,desde a primeira norma que regulamentou a
distribuição dos recursos do ICMSaos Municípios, Decreto n°32.771, de 1991, es-
tabeleceu o critério "Municípios Mineradores". Ao longo da história, o percentual de
repasse dedicado a esse critério vem sendo reduzido, tendo em vista a instituição
da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CFEM,pela
Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei Federal n°7.990, de 1989.

Contatos:
Secretaria de Estado da Fazenda - SEF
Setor: Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais
Diretoria de Informações Fiscais - Divisão de Assuntos Municipais
E-mail: saifdinfvaf@fazenda.mg.gov.br
Telefones: (31) 3217-6138 (31) 3217-6354

Fundação João Pinheiro - FJp
Página na internet: http://www.fjp.mg.gov.br/produtos/cees/robin_hood/

Setor: Lei Robin Hood
E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31) 3448-9416 (Oxx31) 3448-9427

XIII - RECURSOSHíDRICOS

• 0,25% do ICMSrepassado aos Municípios a partir de 2011
De acordo com esse critério, 1%do ICMSrepassado aos Municípios é destina-

do àqueles que têm área alagada por reservatório de água destinado à geração
de energia e que não sejam sede da usina. Assim, não entram no cálculo as áreas
de reservatório destinado à geração de energia e que se encontrem no território
do Município sede da usina cujo movimento econômico tenha sido utilizado para

apuração do critério "VAF".
Ocálculo do repasse de recurso tem como base a apuração do valor adiciona-

do das operações de geração de energia elétrica de cada usina.

http://www.fjp.mg.gov.br
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br
http://www.fjp.mg.gov.br
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br
mailto:saifdinfvaf@fazenda.mg.gov.br
http://www.fjp.mg.gov.br/produtos/cees/robin_hood/
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br


A área do reservatório utilizada para o cálculo do repasse é determinada por
dados fornecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.

Contatos:

Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel
Página na internet: www.aneel.gov.br
Telefone: 167

Fundação João Pinheiro - FJP
Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood
E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31) 3448-9416 (Oxx31) 3448-9427

XIV - MUNiCíPIOS-SEDE DE ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS

• 0,1 % do ICMSrepassado aos Municípios a partir de 2011

A partir de 2011, na distribuição dos 25% dos recursos arrecadados com o
ICMSpertencentes aos Municípios, 0,10% passará a ser distribuído com base no
critério "Municípios-Sede de Estabelecimentos Penitenciários". Oíndice de parti-
cipação é calculado com base na relação percentual entre a média da população
carcerária de cada Município do Estado onde existem estabelecimentos peniten-
ciários e a média da população carcerária total desses Municípios, apurada em
cada exercício e fornecida pela Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds _,
conforme o que dispõe o art. 7° da Lei nO18.030, de 2009.
Conforme o art. 71 da Lei nO11.404, 1994, que contém normas de execução

penal, são considerados estabelecimentos penitenciários:
• presídio e cadeia pública, destinados à custódia dos presos à disposição do
Juiz processante;

• penitenciária, para o sentenciado em regime fechado;
• colônia agrícola, industrial ou similar, para o sentenciado em regime semia-
berto;

• casa do albergado, para o sentenciado em regime aberto;
• centro de reeducação do jovem adulto, para o sentenciado em regime aberto
ou semiaberto;

• centro de observação, para a realização do exame criminológico de classi-
ficação;

• hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para inimputáveis e semi-
-imputáveis.
Observa-se, portanto, que a intenção é a de compensar os Municípios-sede de es-

tabelecimentos penitenciários pelo afluxo migratório decorrente da instalação desses
equipamentos, o que demanda novos investimentos em bens e serviços públicos.

Osórgãos responsáveis pela apuração do critério "Municípios-Sede de Esta~e-
lecimentos Penitenciários" para a distribuição de parte do ICMSsão os seguIn-
tes: a Seds, que deverá publicar a relação dos Municípios habilitados e o respec-
tivo índice de participação, e a FJp,a quem cabe o cálculo dos índices do ICMS.

Legislação relevante:

Lei nO 11.404, de 25/1/1994, que contém normas de execução penal

Contatos:
Secretaria de Estado de Saúde - SES
Página na internet: www.seds.mg.gov.br
Setor: Subsecretaria de Administração Prisional- Suapi
Telefone: (Oxx31J 2129.9597/9599

Fundação João Pinheiro - FJp
Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood
E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br
Telefone: (Oxx31) 3448-9416 (Oxx31 J 3448-9427

xv - ESPORTES

• 0,1%do ICMSrepassado aos Municípios a partir de 2011

Da receita do produto da arrecadação do ICMS devida aos Municípios, 0,1%
será distribuído, a partir de 2011, pelo critério "Esporte".

Caso o Município manifeste a intenção de utilizar esse critério para receber re-
cursos do ICMSsolidário, a primeira providência a ser tomada é a criação de conse-
lho de esporte por meio de lei ordinária ou decreto. Casoo Município opte por criar o
conselho por meio de lei ordinária, compete ao chefe de seu Poder Executivo defla-
grar o processo legislativo, ou seja, o projeto de lei deve ser de autoria do Prefeito.
Aprovada a criação do conselho municipal, este deve ser cadastrado no Con-

selho Estadual de Desportos para que o Município faça jus ao repasse de recur-
sos do ICMSpor meio do critério "Esporte".

..2

http://www.aneel.gov.br
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Além do cadastro no Conselho Estadual de Desportos, realizado na Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -, o Município também deve com-

provar que o conselho encontra-se em atividade. Considera-se ativo o conselho

municipal de esportes que tiver realizado as duas últimas reuniões conforme a
peridiocidade definida em seu Regimento Interno.

Na página da Seej na internet há um manual com informações sobre a criação

dos conselhos municipais de esportes e sobre o cadastramento no Conselho Es-
tadual de Desportos.

É importante esclarecer que a instituição de conselhos de esporte e seu

cadastro no Conselho Estadual de Desporto apenas concede aos Municípios o

direito de receber os recursos do critério "Esporte". O que garante aos Municí-

pios o recebimento dos recursos é, principalmente, a realização ou participação

nas atividades esportivas constantes no Anexo V da Lei nO18.030, de 2009, que

estabelece os pesos para as faixas de receita corrente líquida per capita e as

notas das atividades esportivas que devem ser desenvolvidas pelos Municípios.

Documento elaborado pela Seej, disponível em sua página na internet, detalha as
atividades esportivas em questão.

Para obter os recursos do ICMSSolidário referentes ao critério "Esporte", o Mu-

nicípio que já tiver seu conselho de esportes ativo e cadastrado na Seej, deve infor-

má-Ia, por meio do Sistema de Informações do Critério Esportes2, sobre as ativida-
des esportivas nele promovidas que se enquadrem nas categorias mencionadas,

exceto a respeito da participação dos Jogos Escolares de Minas Gerais - Jemg - e

dos Jogos do Interior de Minas - Jimi -, informação de que Seej já dispõe.

Nota:
• Manual com informações sobre a criação dos conselhos municipais de es-

portes e sobre o cadastramento no Conselho Estadual de Desportos:

http://www.esportes.mg.gov.br/co mpon entl contentl 524 ?tas k=vi ew
• Atividades esportivas constantes no Anexo V da Lei nO18.030, de 2009:

http://www.esportes.mg. gov. brli magesl sto ries/E spo rtes/ic ms_sol ida ri oi
orientao% 2Opa ra%20 icms%2Osol id ri0%2O18%2Oma r%2O2O10.pd f

Contatos:
Secretaria de Estado de Esprtes e da Juventude - Seej

Setor: Diretoria de Fomento e Descentralização

2 http://200.198.49 .28/aplicacoes/icms/ contrai_Iagin_l/control_logi n_1.php.

E-mail: icms.solidario@esportes.mg.gov.br

Telefones: [Oxx31) 3349-2759 [Oxx31) 3349-2760;

Fundação João Pinheiro - FJp

Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood

E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br

Telefone: [Oxx31) 3448-9416 [Oxx31) 3448-9427

XVI- TURISMO

• 0,1 % do ICMSrepassado aos Municípios a partir de 2011

Trata-se de critério criado pela Lei nO18.030, de 2009, que é apurado com base

na relação percentual entre o índice de investimento em turismo do Município e

o somatório dos índices de investimento em turismo de todos os Municípios do

Estado, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, observado o

disposto no Anexo VI da Lei nO18.030, de 2009.

Somente poderá se habilitar a participar do critério "Turismo" o Município que inte-

grar o Programa de Regionalização do Turismo da Setur, elaborar uma política m~~ici-

pai de turismo, e constituir e manter em regular funcionamento o Conselho Municipal

de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo [art. 9°, 9 1°, Lei nO18.030, de 2009)
Cabe à FJP fornecer anualmente à Setur informações relevantes para o cálcu-

lo do índice de investimento em turismo. Por sua vez, à Setur compete divulgar

a relação dos Municípios habilitados e os respectivos índices de participação.

Odecreto que regulamenta o ICMSTurístico ainda não foi regulamentado pela

Setur. Conforme notícias divulgadas na página da FJP na internet, o decreto con-

terá uma regra de transição para o ano de 2010, de forma que nenhum Município

seja penalizad03• É importante lembrar que caberá ao Município reunir e entregar

todos os documentos necessários para a abertura do processo de habilitação no

ICMSTurístico junto à Setur.4

Contatos:
Secretaria de Estado de Turismo - Setur

Página na internet: http://www.turismo.mg.gov.br/
Telefones: [Oxx31) 32708501 [Oxx31) 32709022

3 Extraído de http://www.fjp.mg.gov.br/produtos/cees/robin_hood/. acesso em 11.04.2010.

4 Idem.

http://www.esportes.mg.gov.br/co
http://www.esportes.mg.
mailto:icms.solidario@esportes.mg.gov.br
http://www.fjp.mg.gov.br
mailto:leirobin@fjp.mg.gov.br
http://www.turismo.mg.gov.br/
http://www.fjp.mg.gov.br/produtos/cees/robin_hood/.


Fundação João Pinheiro - FJP

Página na internet: www.fjp.mg.gov.br
Setor: Lei Robin Hood

E-mail: leirobin@fjp.mg.gov.br

Telefone: (Oxx3l) 3448-9416 (Oxx3l) 3448.9427

XVII - ICMS SOLIDÁRIO

• 4,14% do ICMSrepassado aos Municípios a partir de 2011
Ocritério "ICMS Solidário" representa a mudança mais significativa em termos

de redistribuição de receita introduzida pela Lei nO 18.030, de 2009. Foi des-

tinado a esse critério, a partir do exercício de 2011, o percentual de 4,14% dos
recursos pertencentes aos Municípios.

OICMSsolidário é calculado com base na relação percentual entre a população de

cada um dos Municípios com menor índice de ICMSper capita do Estado e a popula-

ção total desses Municípios, fornecida pela FJp,observados os seguintes conceitos:

1-considera-se índice de ICMSper capita o percentual resultante da divisão do índio

ce consolidado dos critérios previstos nos incisos I a XVIdo art. l' da Lei nO18.030, de

2009, de cada Município pela respectiva população, medida segundo dados do IBGE;

11- consideram-se Municípios com menor índice de ICMSper capita:
a) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja inferior à média
do Estado acrescida de 40%;

b) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja superior à mé.

dia do Estado acrescida de 40% e inferior a seis vezes a média do Estado

desde que tenham participação no FPM no coeficiente 0,6, nos termos da Le;
Complementar federal n' 91, de 1997;

c) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja superior à mé-

dia do Estado acrescida de 40% e inferior a duas vezes a média do Estado

desde que tenham população superior a 100 mil habitantes. '

Em uma simulação de repercussão financeira com base nos índices de janei-

ro de 2009, tínhamos uma projeção de que 728 Municípios participam do critério

"ICMS Solidário", representando um total de 16.993.648 habitantes naquele ano.

Ficam excluídos desse critério 125 Municípios, que representam uma população

de 2.856.424 em 2009. Considerando o valor distribuído aos Municípios em mar-

ço de 2010, o critério "ICMS Solidário" representaria o valor de R$17.042.234,52,
caso estivesse em vigor nesse exercício.

O critério foi criado com uma dinâmica diferente, prevendo que, se um Mu-

nicípio tem um crescimento no seu índice consolidado com base nos critérios

previstos nos incisos I a XVI do art. l' da Lei nO 18.030, de 2009, que o deixe

numa situação privilegiada, ele deixa de participar do seu rateio. Isso pode ocor-

rer quando um Município tem o VAFaumentado significativamente em virtude de

uma nova atividade econômica que ocorra em seu território. Da mesma forma,

quando um Município tem seu índice consolidado diminuído em virtude de redu-

ção significativa no seu movimento econômico, esse Município passa a partici-

par desse critério. Um exemplo mais comum é o caso das liminares concedidas

em favor de alguns Municípios na apuração do VAFde geração de energia elétrica

que levam outros à perda de movimento econômico elevada.

XVIII- MíNIMO PER CAPITA

• 0,1 % do ICMSrepassado aos Municípios a partir de 2011
Ocritério "Mínimo per Capita", de que trata o inciso XVIIIdo art. l' da Lei nO18.030,

de 2009, é calculado com base na relação percentual entre a população de cada um

dos Municípios com menor índice de ICMSper capita do Estado e a população total

desses Municípios, fornecida pela FJp,observados os seguintes conceitos:

I - considera-se índice de ICMSper capita para o cálculo desse critério o per-

centual resultante da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos

incisos I a XVII do art. 1° de cada Município pela respectiva população, medida

segundo dados fornecidos pelo IBGE;
11 - consideram-se Municípios com menor índice de ICMS per capita para o

cálculo desse critério aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja

inferior um terço da média do Estado.
Na hipótese de não haver Município que atenda as condições exigidas para

participar do critério "Mínimo per Capita", os recursos destinados a esse critério

serão distribuídos com base no critério "ICMS Solidário".

A esse critério foi destinado 0,10% dos recursos do ICMS pertencentes aos

Municípios. Considerando a distribuição do ICMS aos Municípios em março de

2010, o critério "Mínimo per Capita" representaria R$411.648,18, caso estivesse

em vigor nesse exercício.
Apesar de parecer insignificante, segundo repercussão financeira feita com

base no mês de janeiro de 2009, esse critério garante a 20 Municípios a partici-

pação no ICMSem que sua receita deste tributo per capita não seja inferior a um

terço da média do Estado.

http://www.fjp.mg.gov.br
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OUTROS REPASSES AOS MUNiCíPIOS
Além do repasse de parte do ICMSarrecadado pelo Estado, já comentado em

detalhes nesta Cartilha, por determinação constitucional os Municípios pos-

suem, ainda, outras fontes de recursos provenientes de repasses, quais sejam:
1 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM;

2 -IR pago pelos Municípios, suas autarquias e fundações;
3 - Parcela do ITRarrecadado pela União;

4 - Parcela do IPI repassado pela União aos Estados;

5 - Parcela do IPVAarrecadado pelos Estados.

Todos esses repasses estão definidos nos arts. 158 e 159 da Constituição
Federal.

1. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICíPIOS - FPM

o art. 159, I, "b" e "d", da Constituição Federal, dispõe sobre a repartição das

Receitas Tributárias. De acordo com esse dispositivo, a União repassará aos Muni.

cípios 23,5% do produto da arrecadação do IRe do IPI; destes, 1%será entregue aos

Municípios no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano.

Do total de recursos destinados ao FPM, segundo a legislação vigente:

• 10%serão destinados aos Municípios das capitais;

• 86,4% aos Municípios do Interior; e

• 3,6% ao fundo de reserva que abrange os Municípios com população supe-
rior a 142.633 habitantes, excluídas as capitais.

Ocritério de cálculo para os Municípios do interior é o populacional. Para as ca-

pitais de Estado e Munícípios da Reserva, o coeficiente é diretamente proporcio-

nai ao fator populacional e inversamente proporcional ao fator renda per capita
do respectivo Estado. Cabe esclarecer que dois Municípios de Estados distintos

situados na mesma faíxa populacional não receberão o mesmo valor do FPM,

porque o percentual de participação em cada Estado é diferente, conforme a Lei
Complementar Federal n° 62, de 1989.

OTribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes ao FPM.

Legislação Federal Relativa ao FPM:

Decreto-lei n° 1.881, de 1981

Ementa: Altera a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996, cria

a Reserva do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Lei Complementar n° 62, de 1989

Ementa: Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega

e o controle das liberações dos recursos dos Fundos

de Participação dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, de que tratam as alíneas "a" e "b" do

inciso I do art. 159 da Constituição Federal e dá outras

providências.

Lei Complementar Federal n° 91, de 1997

Ementa: Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do

Fundo de Participação dos Municípios e dá outras

providências.

2. IR PAGOPELOS MUNiCíPIOS, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Já pertencem aos Municípios o produto da arrecadação do IR, incidente na

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos Municípios, por suas

autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, e, por isso, esses

valores não entram no cálculo do FPM. Essa determinação é feita por meio do

inciso I, do art. 158 da Constituição Federal.

3. PARCELA DO ITR ARRECADADO PELA UNIÃO

A União repassará aos Municípios 50% do produto da arrecadação do ITRdos

imóveis situados em seu território, conforme determina o art. 158, 11, da Consti-
tuição Federal. Caso o Município opte por cobrar e fiscalizar esse imposto, caberá

a ele 100% da arrecadação, conforme estabelecido no art. 153, S 4°, 111, da Cons-
tituição Federal.

4. PARCELA DO IPI REPASSADO PELA UNIÃO AOS ESTADOS

A Constituição Federal determina, por meio do inciso 11 e do S3° do art. 159,

que o Estado repassará aos Municípios 25% dos 10%do produto da arrecadação

do IPI que a União entregar aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente

ao valor de suas exportações de produtos industrializados.



r

o mesmo ~ 3' determina, ainda, que os critérios para o repasse desses recur-

sos sigam a mesma regra estabelecida para o repasse do ICMS (art. 158, pará-
grafo único, I e 11), ou seja:

• três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza-
das em seus territórios;

• até um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual.

5. PARCELA DO IPVA ARRECADADO PELOS ESTADOS

Também por determinação da Constituição Federal, art. 158,111, 50% do produ-

to da arrecadação do IPVAdos veículos automotores licenciados no território do

Município serão repassados aos cofres municipais.

Siglas utilizadas:
FPM - Fundo de Participação dos Municípios

IR- Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

IPI-Imposto sobre Produtos Industrializados

ITR-Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

IPVA-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
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