
 
 

 

 

Oficio nº: 04/2018  

 

Ao Exmo. Sr.  

Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga 

Diretor presidente da CEMIG S/A 

 

A UMVALE - União dos Municípios do Vale Jequitinhonha1, inscrita no CNPJ nº. 

15.180.100/0001-14, instituição de caráter político-representativo, cujo objetivo relaciona-se 

com a formação e propagação da doutrina municipalista objetiva no âmbito regional, com 

vistas no desenvolvimento social dos municípios integrantes, utiliza-se do presente para, 

 

CONSIDERANDO o conteúdo das deliberações promovidas em Assembleia Geral 

composta por representantes da substancial maioria dos municípios integrantes da 

instituição, realizada na cidade de Capelinha (MG), em 13/08/2018, bem como os 

desdobramentos da manifestação municipalista promovida pela AMM no dia 21/08/2018; 

 

CONSIDERANDO que os municípios que integram a UMVALE (Vale do 

Jequitinhonha) possuem economia totalmente dependente das ações do Poder Público, 

sobretudo no âmbito municipal, que por sua vez dependem da estabilidade dos repasses 

financeiros constitucionais (ICMS, FPM, IPVA) e transferências fundo a fundo (FUNDEB, 

Transporte Escolar, Saúde, FNS, FNDE, etc.); 

 

CONSIDERANDO os efeitos causados pela ausência dos repasses obrigatórios e 

constitucionais dos recursos da Educação (FUNDEB, Transporte Escolar, etc.), o que estar a 

inviabilizar a continuidade dos serviços públicos prioritário, afetos à manutenção do ensino, 

                                                           
1 Associação formada pelos municípios mineiros de Almenara, Angelândia, Araçuaí, Aricanduva, Bandeira, Berilo, 

Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Couto de Magalhães de 

Minas, Datas, Diamantina, Divisa Alegre, Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Gouveia, 

Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Jenipapo de Minas, Joaíma, Jordânia, José Gonçalves de Minas, Leme 

do Prado, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, 

Pedra Azul, Ponto dos Volantes, Presidente Kubitschek, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo 

Antônio do Jacinto, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves, Setubinha, Serro, Turmalina, Veredinha e 

Virgem da Lapa. 



 
 

 

pagamento dos professores e demais servidores da educação, bem como a garantia do 

transporte escolar; 

 

CONSIDERANDO a amplitude da divida do Estado de Minas Gerais com os 

municípios mineiros em relação à educação e saúde em especial os Municípios do Vale 

Jequitinhonha, que são detentores dos menores IDH do Estado, não possuem receita própria 

e estão situados em região reconhecida como a mais carente de Minas Gerais; 

 

CONSIDERANDO os efeitos causados pela ausência dos repasses obrigatórios e 

constitucionais dos recursos afetos ao pacto federativo municipal (ICMS e IPVA), pelo 

Estado de Minas Gerais, o que dificulta a promoção de serviços e ações públicas municipais 

em seus diversos âmbitos; 

 

CONSIDERANDO que os pagamentos de salários, a geração de empregos, a 

contratação de bens e serviços do comércio local ou seu adimplemento, o cumprimento de 

obrigações legais relacionadas ao transporte, educação, saúde, assistência social, coleta de 

resíduos sólidos, etc., dentre outros, estão comprometidos ou limitados em razão da 

instabilidade na obtenção das referidas receitas públicas. 

 

CONSIDERANDO que os municípios integrantes da UMVALE, encontram-se 

diante de receitas insuficientes para cobrirem as obrigações legais, e, que o quadro de 

arrocho financeiro causa prejuízos enormes à população e provoca a perda da qualidade / 

quantidade dos serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO a perda autonomia financeira dos municípios integrantes da 

UMVALE, diante das dificuldades de realizar investimentos; 

 

NOTIFICA / COMUNICA: 

 

Que os municípios integrantes da UMVALE, acima relacionados, com as 

considerações e os fundamentos lançados, SUSPENDERÃO OS PAGAMENTOS apurados 

ou faturados por esta entidade empresarial, IMEDIATAMENTE, caso o Estado de Minas 



 
 

 

Gerais não promova a regularização das transferências legais e constitucionais das receitas 

municipais relativas ao ICMS, IPVA e sua parcela relativa ao FUNDEB, Transporte Escolar, 

Piso Mineiro de Assistência Social, dentre outros. 

 

Fundamentamos a moratória na situação de calamidade financeira para a qual 

caminham os municípios associados à UMVALE / Vale do Jequitinhonha, bem como, na có-

responsabilização do Estado de Minas Gerais, acionista majoritário ou controlador desta 

entidade empresarial, pelo pagamento dos débitos apurados em regime de compensação, se 

este for o caso. 

 

Nestes termos, consideramos justificadas as medidas aludidas e nos colocamos 

dispostos a ulteriores esclarecimentos. 

 

À apreciação competente. 

 

Vale do Jequitinhonha (MG) 22 de Agosto de 2018. 

 
 

 
 

 


