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

PIMENTEL ENTREGA VEÍCULOS PARA AÇÕES DE 
EDUCAÇÃO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Investimentos, que superam R$ 36,3 milhões, vão atender a cidadãos de 
295 municípios em todos os Territórios de Desenvolvimento

O governador Fernando Pimentel entregou no 
fim de junho, em cerimônia no Expominas, 
em Belo Horizonte, 347 veículos para 

atender ações das secretarias de Estado de 
Educação e da Saúde em 295 municípios de todo 
o Estado. O investimento para a aquisição destes 
veículos é de R$ 35,2 milhões. Além deles, foram 
entregues outros dez caminhões isotérmicos a 10 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Lançado oficialmente durante o 33º 
Congresso Mineiro de Municípios, em maio, 
o Catálogo de Serviços do Governo de Minas 

Gerais aos Municípios já se encontra disponível 
para consulta online. Nele, a gestão municipal 
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prefeituras, com investimento de R$ 1,1 milhão, 
para apoio a agricultores familiares.
 A melhoria da assistência à saúde e do 
transporte escolar nos municípios é uma das 
demandas apresentadas pela população durante 
a realização dos Fóruns Regionais de Governo em 
cada um dos 17 Territórios de Desenvolvimento.
 

Foto: Veronica Manevy/Imprensa MG

CLIQUE AQUI e
acesse o catálogo.

Acesse também 
usando o leitor de QR do 

seu smartphone: 

CLIQUE AQUI 
Confira mais informações e todos os municípios contemplados. 

pode conferir oportunidades de assessoramento 
técnico ofertadas pelo Governo Estadual, bem 
como a relação dos serviços prestados por 
cada uma das Secretarias de Estado, nos 17 
Territórios de Desenvolvimento.

http://www.governo.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/images/documentos/Catalogo%20de%20Servicos%20COMPLETO%20-%20FINAL.pdf
http://www.governo.mg.gov.br/images/documentos/Catalogo%20de%20Servicos%20COMPLETO%20-%20FINAL.pdf
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/pimentel-entrega-357-veiculos-para-acoes-de-educacao-saude-e-desenvolvimento-agrario
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/pimentel-entrega-357-veiculos-para-acoes-de-educacao-saude-e-desenvolvimento-agrario


EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E ILUMINAÇÃO DE
CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS

Pimentel anuncia munícipios contemplados com equipamentos esportivos e au-
toriza iluminação de campos e quadras esportivas.

O governador de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel, lançou no último mês, em Belo 
Horizonte, o Programa Campos de Luz II, 

que irá iluminar campos de futebol amador e 
quadras poliesportivas. Na ocasião, Pimentel 
também anunciou os municípios que receberão 
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FALTAM MENOS DE SEIS MESES PARA ENTRADA EM VIGOR DO 
MROSC NOS MUNICÍPIOS

Nova legislação altera normas de relacionamento entre o poder público e parceiros.

A Lei 13.019/2014, de abrangência nacional, 
conhecida como Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil (MROSC), entrou 

em vigor no dia 23 de janeiro de 2016 para União e 
Estados, já para os Municípios entrará em vigor no dia 1º 
de janeiro de 2017, instituindo um novo regime jurídico 
para as relações de parceria entre a Administração 
Pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs). 
Isso significa que todas as parcerias celebradas 
pelos municípios com as OSCs não mais poderão ser 
realizadas por meio de convênios. Elas serão firmadas 
considerando os novos instrumentos jurídicos e as 

Fonte: Segov

equipamentos do programa Academia ao Ar Livre, 
além de kits esportivos com bolas de futebol, 
troféus, jogos de uniformes e redes de vôlei. Ao 
todo, 237 municípios serão beneficiados com as 
três iniciativas – Campos de Luz, kits esportivos e 
academias.
 Serão instalados 127 equipamentos do 
programa Academia ao Ar Livre em locais públicos 
de 95 municípios (além de cinco unidades 
prisionais) e 634 kits com materiais esportivos para 
93 municípios. Além disso, 115 campos amadores 
e quadras poliesportivas de 94 cidades, em todas 
as regiões de Minas Gerais, receberão iluminação 
pública.

CLIQUE AQUI
Confira mais informações e todos 

os municípios contemplados.

Fonte: Agência Minas Gerais

novas regras, desde a seleção das propostas, passando 
pela execução, até a prestação de contas.
 Destaca-se que o MROSC tem aplicação 
automática desde sua entrada em vigor, independente 
da sua regulamentação em nível local. Por isso, é 
importante que o gestor municipal conheça as OSCs 
que realizam parcerias com o poder público, como 
por exemplo creches, Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), instituições para idosos, 
cooperativas de produtores rurais, associações de 
catadores e reciclagem, associações esportivas, 
associações culturais, entre outras.

Foto: Veronica Manevy/Imprensa MG

CLIQUE AQUI para mais informações sobre o MROSC ou 
entre contato através do e-mail: gestao.municipal@governo.mg.gov.br

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governador-anuncia-municipios-contemplados-com-equipamentos-esportivos-e-autoriza-iluminacao-de-campos-e-quadras-esportivas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governador-anuncia-municipios-contemplados-com-equipamentos-esportivos-e-autoriza-iluminacao-de-campos-e-quadras-esportivas
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governador-anuncia-municipios-contemplados-com-equipamentos-esportivos-e-autoriza-iluminacao-de-campos-e-quadras-esportivas
http://www.governo.mg.gov.br/component/gmg/story/4648-secretaria-de-governo-alerta-oscs-para-exigencias-do-marco-regulatorio


 

Com o intuito de proporcionar acesso à educação de qualidade a um maior número de servidores 
públicos localizados em todo o país, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) oferece diversos 
cursos à distância em assuntos de interesse público. Neste mês de julho, estão abertas inscrições para 
os cursos de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação para municípios; Gestão e Fiscalização de 
Contratos Administrativos; SICONV para convenentes, desde a introdução ao tema até a fase de prestação 
de contas; entre outros. Para se inscrever, acesse o site abaixo, clique na aba “cursos à distância” e 
escolha o de seu interesse. 
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OPORTUNIDADES DE CURSOS À DISTÂNCIA
Fique atento às oportunidades de cursos e inscreva-se

ENAP

www.enap.gov.br
Fonte: ENAP

PORTAL
CAPACIDADES

O Portal Capacidades está com inscrições abertas para a formação de novas turmas de cursos à 
distância. São ofertadas vagas para os cursos: Básico de Projetos Urbanos; Introdução ao Estudo 
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) - Série Histórica; O Ministério das 
Cidades: estruturas e políticas sob sua responsabilidade; e Reabilitação Urbana com Foco em Áreas 
Centrais.  As inscrições devem ser realizadas até o fim deste mês através do site abaixo:

 www.capacidades.gov.br 
Fonte: SNIS

TCE-MG
A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCE-MG), em parceria com o TCE do Mato Grosso, está oferecendo novos cursos em Gestão 
de Bens Imóveis Municipais, Tributação Ambiental, Controladoria no Setor Público, Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos, e Gestão por Competências no Setor Público.  As inscrições devem ser 
realizadas até o dia 29 deste mês através do portal da Escola de Contas, no link abaixo:

 https://libano.tce.mg.gov.br/eeventos/cursosead
Fonte: TCE-MG

CONHEÇA AS NOVAS REGRAS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
Gestores municipais devem ficar atentos às restrições do período eleitoral.

A nova lei eleitoral nº 13.165/15 (Reforma 
eleitoral) alterou as regras e tanto candidatos 
quanto gestores municipais devem ficar atentos 

às mudanças. Desde 1° de julho, estão proibidas as 
propagandas institucionais em sites oficiais e redes 
sociais. Além disso, a propaganda eleitoral somente 
será permitida após o dia 16 de agosto. Na propaganda 
extemporânea não poderá haver pedido de votos. Pode 
haver somente menção às qualidades, plataformas 
políticas e pedido de apoio, sendo, portanto, vetado 
apenas o pedido de voto.
 Desde o dia 02 de julho, os agentes públicos 
estão proibidos também de dar publicidade aos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos municipais ou das respectivas entidades 
da administração indireta, salvo em caso de grave e 
urgente necessidade pública, e se for reconhecida 
pela Justiça Eleitoral. Fonte: TSE

CLIQUE AQUI 
Confira todas as informações e restrições sobre a nova lei eleitoral.

Foto: reprodução/Google

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Janeiro/conheca-as-novas-regras-das-eleicoes-municipais-de-2016
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Janeiro/conheca-as-novas-regras-das-eleicoes-municipais-de-2016
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Janeiro/conheca-as-novas-regras-das-eleicoes-municipais-de-2016


www.governo.mg.gov.br

COMBATE À DENGUE: PREFEITURAS PODEM REQUISITAR 
PARCERIAS COM UNIDADES PRISIONAIS

Detentos do Sistema Prisional Mineiro auxiliam Prefeituras no 
Combate à Dengue

Com o alarmante 
aumento do 
quadro epidêmico 

da dengue, presente 
em grande parte dos 
municípios mineiros, 
as prefeituras estão 
contando com um forte 
aliado ao combate dessa 
epidemia. Detentos do 
Sistema Prisional estão 

auxiliando servidores municipais na capina de 
lotes vagos e na coleta e separação de resíduos. 
Além de ajudar a combater as doenças causadas 

pelo mosquito Aedes Aegypt, a limpeza urbana 
está auxiliando na prevenção de enchentes e de 
doenças transmitidas por animais, como é o caso 
dos roedores, por exemplo.
 A celebração da parceria é realizada 
através de um termo de compromisso, entre a 
prefeitura e a unidade prisional. Por se tratar de 
um serviço à comunidade, os detentos executam 
o trabalho apenas por remição de pena, não 
havendo impactos financeiros aos municípios. 
A parceria possui o intuito de profissionalizar, 
reeducar e ressocializar, criando uma nova 
perspectiva de vida para o detento.

Os municípios interessados poderão buscar toda a orientação através 
da Diretoria de Trabalho e Produção, da Secretaria de Estado de Defesa 

Social (Seds), através dos números (031) 3915-5644/5645, ou 
através do e-mail parcerias.dtp@gmail.com.

Detentos de Prata, no Território Triângulo Norte, trabalham no combate à dengue.
FOTOS: Divulgação/SEDS

Fonte: SEDS

ACOMPANHE O GOVERNO DE MINAS NAS REDES SOCIAIS:  Este informativo foi produzido pela assessoria de comunicação da
Secretaria de Estado de Governo, em parceria com Superintendência de

Apoio Institucional aos Municípios (Saim). O conteúdo reúne
informações do Governo Estadual, através de notícias das secretarias, e

do Governo Federal com o objetivo de auxiliar os municípios mineiros
na captação de recursos e na gestão municipal.


