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RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE A PBH ATIVOS S/A 

 

 

Ressalto que este relatório preliminar foi realizado somente através dos 

documentos citados e disponíveis no site do Município de Belo Horizonte, da 

PBH Ativos S/A e sites de busca na internet. 

 

Ressalto também que a falta de transparência é muito grande, principalmente, 

em relação as Atas de Assembleias e de Reunião de Diretoria. Não tive acesso 

aos vários documentos citados nos documentos analisados e é premente a 

necessidade de obtenção dos mesmos que poderão ser solicitados com base na 

lei de acesso à informação para que várias operações fiquem claras. 

 

1 – LEGISLAÇÃO BASE 

 

1.1 A Criação da PBH Ativos S/A – se deu pela Lei 10.003 (abaixo, já com as 

alterações dadas pela Lei n° 10.699) de 25 de novembro de 2010 e 

Decreto 14.444 de 09 de junho 2011 que instituiu o estatuto da BH Ativos 

S/A. 

 
LEI Nº 10.003, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010  

 

Autoriza a criação de 

sociedade sob o controle 

acionário do Município de 

Belo Horizonte e estabelece 

outras disposições relativas à 

atuação da entidade. 
 

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a criação de uma sociedade sob o controle 

acionário do Município de Belo Horizonte, vinculada à Secretaria 

Municipal de Finanças, sob a forma de sociedade anônima, com sede e 

foro no Município de Belo Horizonte, a qual funcionará por tempo 

indeterminado. 

 

Art. 2º - A sociedade terá como objeto social: 

I - titular, administrar e explorar economicamente ativos municipais; 
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II - auxiliar o Tesouro municipal na captação de recursos financeiros, 

podendo, para tanto, colocar no mercado obrigações de emissão 

própria, receber, adquirir, alienar e dar em garantia os ativos, créditos, 

títulos e valores mobiliários da sociedade; 

III - estruturar e implementar operações que visem à obtenção de 

recursos junto ao mercado de capitais; 

IV - auxiliar o Município na realização de investimentos em infraestrutura 

e nos serviços públicos municipais em geral; 

V - auxiliar o Município na atividade de conservação e manutenção de 

seus bens;  

VI - auxiliar o Município em projetos de concessão ou de parceria 

público-privada, podendo, para tanto, dar garantias ou assumir 

obrigações; 

VII - licitar e/ou realizar obras mediante celebração de convênio ou 

contrato com os órgãos ou as entidades da Administração Direta ou 

Indireta do Município, salvo no caso de as obras serem destinadas à 

valorização dos seus próprios ativos;  

VIII - auxiliar, gerenciar ou realizar obras licitadas por outros órgãos ou 

entidades da Administração Direta e Indireta do Município, nas quais, 

sempre que possível, venha a ter ganho econômico; 

IX - custear obras licitadas por outros órgãos ou entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município;  

X - participar de outras sociedades cujo objeto social seja compatível 

com suas finalidades;  

XI - captar recursos ou estruturar operações que possibilitem a quitação, 

o refinanciamento, a redução do montante ou a diminuição dos encargos 

da dívida pública do Município; 

XII - realizar quaisquer atividades que sirvam de instrumento para a 

conquista dos objetivos enunciados nos incisos anteriores. 

 

Parágrafo único - A sociedade deverá agir somente no sentido de 

complementar as políticas públicas deliberadas pelos órgãos 

competentes, não podendo assumir outras funções e/ou 

responsabilidades da Administração Direta ou Indireta sem que para isso 

tenha sido contratada ou conveniada, procurando, sempre que possível, 

obter ganho econômico. 

 

Art. 3º - O capital social inicial da sociedade será de R$100.000,00 

(cem mil reais), representado por dez mil ações ordinárias 

nominativas, sem valor nominal, a ser integralizado pelo Município 

de Belo Horizonte em moeda corrente com recursos do Tesouro. 

 

Art. 4º - Fica desde já autorizado ao Município o aumento de capital 

social da sociedade, a qualquer tempo, com contribuições em:  

I - moeda corrente, desde que a soma das contribuições nessa forma 

não ultrapasse 0,1% (um décimo por cento) do orçamento municipal do 

ano; 

II - direitos creditórios de titularidade do Município, originários de 

créditos tributários e não tributários, devidamente constituídos, 

objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, observado o 

disposto no art. 7° da Lei nº 7.932, de 30 de dezembro de 1999; 

III - direitos creditórios e direitos em geral, corporificados ou não 

em títulos, tais como os direitos correspondentes ao pagamento ao 
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Município pela outorga de concessões e outros créditos e direitos 

que o Município ou as entidades integrantes da Administração 

Indireta venham a titular. 

 

Parágrafo único - Fica desde já autorizado o eventual aporte de capital 

na sociedade, por meio da cessão do imóvel descrito no Anexo Único 

desta Lei.  

Parágrafo único - Fica desde já autorizado o aporte de capital na 

sociedade, por meio da cessão e/ou alienação do imóvel descrito no 

Anexo Único desta lei. 

Parágrafo único com redação dada pela Lei n° 10.699, de 10/1/2014 

(Art. 3°) 

 

Art. 5º - São contribuições para aumento de capital social da sociedade 

que dependem de prévia autorização legislativa: 

I - em moeda corrente, cujo valor de contribuições durante o ano seja 

superior a 0,1% (um décimo por cento) do orçamento municipal; 

II - em moeda corrente, ainda que em total inferior a 0,1% (um décimo 

por cento) do orçamento municipal do ano, pelo terceiro ano 

consecutivo; 

III - imóveis titularizados pelo Município, observado o disposto nos 

artigos 33 a 36 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte - LOMBH 

- e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Parágrafo único - Os pedidos de autorização descritos neste artigo serão 

apresentados à Câmara Municipal acompanhados de estudo de 

viabilidade econômica e estimativa de impacto financeiro, estruturados 

conforme as regras gerais descritas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. 

 

Art. 6º - Os recursos captados pela emissão de obrigações da 

sociedade deverão ser utilizados na consecução do objetivo social da 

empresa. 

 

Art. 7º - A sociedade deverá contratar empresa independente para 

acompanhamento de sua gestão, auditoria do balanço e 

apresentação semestral de relatórios para a Câmara Municipal. 

 

Art. 8º - São informações que devem estar constantemente à 

disposição da população do Município e do Poder Legislativo: 

I - composição acionária, com qualificação dos acionistas e quantidade 

em que participam do capital; 

II - relação de ativos já integralizados e administrados pela sociedade, 

seu valor à época da integralização e situação atual; 

III - relação de debêntures emitidas com seu valor nominal, taxa de 

remuneração, data de emissão, data de resgate e qualificação dos 

adquirentes; 

IV - relação de quaisquer formas de endividamento contratado pela 

sociedade com qualificação da forma escolhida, valor contratado, taxas 

aplicadas, duração do contrato e instituição cedente; 

V - relação de todos os contratos, convênios e licitações, integralmente 

digitalizados e publicados; 
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VI - relação do número de funcionários contendo seu regime de 

contratação, cargo em exercício, remuneração, benefícios, carga horária 

e turno de trabalho; 

VII - relação do dispêndio com bônus por desempenho, participação nos 

lucros e quaisquer outras formas de remuneração variável; 

VIII - relatório de gestão emitido por auditoria independente. 

 

§ 1º - As informações exigidas nos incisos de I a VIII do caput deste 

artigo deverão sempre estar dispostas de maneira inteligível e de 

fácil compreensão por qualquer cidadão funcionalmente 

alfabetizado, acompanhadas por vídeos ou notas explicativas, se 

necessário. 

 

§ 2º - A Câmara Municipal poderá solicitar, por meio de seu Presidente 

ou a requerimento da maioria dos membros das Comissões de 

Administração Pública ou Orçamento e Finanças Públicas, 

disponibilização de informações adicionais em caráter permanente pela 

sociedade. 

 

Art. 9º - As informações de que trata o art. 8º desta Lei deverão estar 

disponíveis no sítio eletrônico da nova sociedade, com atalho e 

publicidade no sítio eletrônico da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Parágrafo único - Os dados deverão ser atualizados, no mínimo, 

semestralmente. 

 

Art. 10 - Anualmente, será realizada Audiência Pública conjunta das 

Comissões de Administração Pública e Orçamento e Finanças Públicas 

para apresentação do relatório financeiro da sociedade pelo seu 

presidente. 

 

Art. 11 - A administração da sociedade será exercida por um 

Conselho de Administração e por uma Diretoria, cuja competência 

e respectivo número de integrantes serão fixados no Estatuto 

Social. 

 

§ 1º - Caso entenda necessário, o Conselho de Administração deliberará 

sobre eventual quadro de empregos da sociedade. 

 

§ 2º - O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da sociedade 

serão compostos por, no mínimo, 20% (vinte por cento) de servidores ou 

empregados públicos municipais de carreira, escolhidos pelo Prefeito. 

 

Art. 12 - A sociedade, para a consecução de seu objeto social, não 

poderá receber do Município recursos financeiros para pagamento 

das despesas de pessoal ou de custeio em geral, vedada sua 

atuação como empresa dependente do Tesouro, nos termos da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

 

Art. 13 - O Estatuto Social da sociedade, elaborado nos termos da 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo das 

disposições das demais normas de regência, será discutido, votado 

e deliberado na Assembléia Geral de Constituição e aprovado por 

Decreto. 
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Art. 14 - O Secretário Municipal de Finanças praticará todos os atos 

necessários à efetivação das medidas previstas nesta Lei, ouvida 

previamente a Procuradoria-Geral do Município. 

 

Art. 15 - A relação entre a sociedade, os órgãos e as entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município dar-se-á por meio do 

estabelecimento de contratos ou convênios administrativos. 

 

Art. 16 - Para atender ao disposto nesta Lei, fica o Poder Executivo 

autorizado a adaptar instrumentos de planejamento financeiro e, nos 

termos dos artigos 40 a 43; 45 e 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, a abrir crédito adicional no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) ao orçamento corrente, bem como reabri-lo pelo seu 

saldo para o exercício seguinte. 

 

Art. 17 - Ficam revogados a Lei nº 9.086, de 18 de maio de 2005, e o art. 

15 da Lei nº 9.038, de 14 de janeiro de 2005. 

 

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2010 

 

Marcio Araújo de Lacerda 

Prefeito de Belo Horizonte 

 

(Originária do Projeto de Lei nº 1.002/10, de autoria do Executivo) 

 

ANEXO ÚNICO 

IMÓVEL QUE PODERÁ SER UTILIZADO EM APORTE DE CAPITAL 

 

Descrição: Imóvel constituído pelo lote 06 da quadra 97 do Bairro Jardim 

Atlântico, com aproximadamente 1.592,00 m² (um mil e quinhentos e 

noventa e dois metros quadrados) de área de terreno e benfeitorias 

existentes, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 16.950, 

nesta Capital, constante do Registro 13.833, Livro 3K, fls. 244, do 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, avaliado 

em R$1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais). (grifei) 

 

 
1.2 -  ESTATUTO SOCIAL DA PBH ATIVOS S/A 

Instituído pelo Decreto 14.444 de 09 de junho de 2011 (com as alterações dadas 

pelo Decreto nº 15.385/20131), retroagiu seus efeitos a 29 de março de 2011. 

 

Segundo o Estatuto a empresa tem sede no Município de Belo Horizonte, 

podendo ser instaladas, transferidas, extintas agências, escritórios e 

representações fora do município, dentro do território nacional. 

                                                        
1 Não disponível no site da PBH Ativos S.A em 01-12-2015-consultado para verificar alterações 
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O capital social inicial da empresa foi de R$100.000,00 (cem mil reais) divididos 

em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, sem valor nominal, cabendo um voto cada 

uma nas deliberações da assembleia. Segundo o parágrafo único do art. 2o do 

referido Decreto as atividades da PBH ATIVOS são complementares as políticas 

públicas deliberadas pelos Órgãos competentes da administração direta e 

indireta e deverá, sempre que possível, obter ganho econômico. 

 

 As atribuições dadas pelo Decreto à PBH Ativos S.A tem um raio de ação muito 

maior que o autorizado pela Lei que a criou, principalmente no que diz respeito 

ao objeto, sede, capital, ações, acionistas, empregados, assembleia geral, 

diretoria e conselho de administração. E, apesar da lei de sociedade anônima 

não mais exigir que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas 

da empresa, o Decreto 14.444/2011 em seu artigo 10, determinou que somente 

acionistas podem ser membros do Conselho de Administração da Companhia.  

 

Pesquisando, ver “print” da tela em 01-12-2015, não há nenhuma informação 

sobre “decretos e leis”, diferente de quando começamos os estudos no final de 

agosto/2015, quando havia citação de vasta legislação, apesar de algumas leis 

citadas não serem pertinentes a esta S/A. 

 

 

 

 

1.3 – ANALISE DA ATA DE 30 DE JULHO DE 2014 
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Estranhei a ata de reunião da diretoria da PBH Ativos S/A, cópia da publicação 

abaixo, encontrada através de pesquisa na internet, onde se discute e redige 

decreto municipal. Vejam que na ata já sai com a redação do decreto. Decreto 

não é prerrogativa do executivo municipal? A PBH Ativos S/A também legisla? 

 

 

 

 

E vão dando nova redação ao “Decreto” terminando: 
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2- CAPITAL INICIAL, SÓCIOS E PESSOAL2 

 

Conforme legislação já citada o controle da PBH Ativos S/A é do Município de 

Belo Horizonte e está vinculada à Secretaria Municipal de Finanças. No site da 

Companhia – “Relatório de Gestão” especifica suas atividades e declara que: 

 

 “Este arcabouço legal a empresa não dependerá orçamentária e 

financeiramente do Tesouro Municipal sendo então considerada que como a 

companhia não dependerá do Tesouro Municipal, integrante da administração 

indireta do Município.” (grifei) 

 

                                                        
2 -Todos os dados contábeis e financeiros deste relatório foram extraídos dos balanços constante 
do site da PBH Ativos S/A, em set de /2015 e confirmado em 27-11-2015, links: 
- Demonstrações Financeiras auditadas do exercício de 2011 -   
https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5Mmp0ZEFxVWVaYlU/edit?pli=1  
- Demonstrações Contábeis – 31-12-2012 - 
 https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5NHBGYUtqMjNJM00/edit?pli=1 
-  Demonstrações  Financeiras pela Legislação Societária -31-12-2013 - 
        https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5RGE5eXpJZmFDTTQ/edit?pli=1  
- Relatório da Administração 2014 - 
      https://drive.google.com/file/d/0B8OTOor5lxGDWElrbGlVSWd2SVk/view?pli=1        
- Relatório da Auditoria Independente -notas explicativas às   Demonstrações Financeiras -      1o 
semestre de 2015 - 
https://drive.google.com/file/d/0B8OTOor5lxGDQXM1dDQ5YnVHVXM/view?pli=1 
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Há várias despesas de custeio que vão ser suportadas pelo Município. 

Analisando os documentos comprova-se que a Companhia vai utilizar da 

estrutura da Secretaria Municipal de Finanças (ver item 2.3 – Empregados). 

Falta muitos dados para aprofundar esta análise, apesar da ampla divulgação 

dos atos desta S/A ser obrigatória conforme sua Lei de criação citada acima (ver 

arts. 8o e 9o). 

 

2.1 CAPITAL SOCIAL 

 

O capital inicial, de R$100 mil, consta da Lei 10.003/2010. 

Vale ressaltar que nenhuma Ata não está disponível no site da PBH Ativos S/A, 

contrariando preceitos da Lei de sua criação, ver: 

 

O que foi encontrado nos sites de busca em relação as atas: 

 

- Ata de Constituição da PBH Ativos S/A, de 29 de março de 2011, publicada em 

15 de outubro de 20113 no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, quase 07 

meses após a realização da Assembleia contrariando frontalmente a Lei 

Complementar 130, se assim não for entendido, contaria explicitamente a Lei de 

criação da PBH S/A; 

- Atas de 18/2/2013 e de 21/03/2013, do Conselho de Administração e Relatório 

de atividades 2012 e do 1o trimestre de 2013 publicado em 03/12/20134. 

Da nota constante das Demonstrações Contábeis de 2012 tem-se que o 

aumento capital social neste exercício: 

                                                        
3  http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31487841/pg-2-publicacoes-de-terceiros-diario-oficial-do-
estado-de-minas-gerais-doemg-de-15-10-2011- 
 
4  http://www.jusbrasil.com.br/diarios/62484831/doemg-publicacoes-de-terceiros-03-12-2013-pg-
3 
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O capital social em 2013, continuou o mesmo de 2012. 

 

 

 

No exercício de 2014 o Capital social, reservas legais, lucros, constam do item 

18, “print” abaixo, dos documentos contábeis. Depreende-se que o capital social 

em 31/12/2014 passou para R$ 281.985.709,17, aumentado conforme 

deliberação da AGE de 11/09/2014 citada na nota. Entretanto não foram 

relacionados os acionistas e não encontrei nos sites de buscas esta Ata. 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
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Em R$1,00 

 INICIAL 

29/03/2011 

2011* 2012* 2013* 2014* 

 

CAPITAL 

SOCIAL 

 

100.000 

 

350.000 

 

254.974.385 

 

254.974.385 

 

281.985.709 

FONTE: Fonte: Demonstrações Financeiras/Contábeis em www.pbhativos.com.br 
* Em 31-12 de cada exercício 
Elaboração: Eulália Alvarenga  

 

 

LUCRO LÍQUIDO 

EM R$1,00 

 2011 2012 2013 2014* 

 

Lucro/prejuízo 

 

 

(243.355) 

 

8.438.275 

 

9.210.519 

 

16.774.000 

Fonte: Demonstrações Financeiras/Contábeis em www.pbhativos.com.br 
* Está na Demonstração Contábil em mil 
Elaboração: Eulália Alvarenga 

 

A dificuldade para o cidadão exercer sua cidadania é enorme se for mantida a 

forma de divulgação de dados e documentos da PBH Ativos S/A. O atendimento 

ao Princípio da Transparência não pode vir somente na disponibilidade dos 

dados, deve o cidadão ter compreensão dos termos utilizados pela 

Administração Pública, pois do contrário se tona um verdadeiro simulacro 

legislativo, nas palavras de Marcelo Neves, uma verdadeira legislação simbólica, 

ineficaz para os fins desejados. 

 

A PBH Ativos S/A por fazer parte da Administração Indireta, no nosso ponto de 

vista, está sujeita a Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal mesmo se assim não for entendido, esta S/A terá que 

dar publicidade aos seus atos de acordo com a Lei de sua criação.  

 

2.2 -  SÓCIOS 
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Tive muita dificuldade para apurar a composição acionária da PBH Ativos S/A 

devido a não disponibilidade das Atas de Assembleias. Como relato acima, a Ata 

de Constituição em 29 de marco de 2011 só foi publicada no DOMG em 15 de 

outubro de 2011.Desta a consta como acionistas5 o Município de Belo Horizonte, 

a Prodabel, a BHTrans e as pessoas físicas José Afonso Bicalho Beltrão da 

Silva, Marco Aurélio Vasconcelos Cançado, José Lauro Nogueira Terror, Josué 

Costa Valadão e Heloisa Carvalho.  

 

Em pesquisa no Portal do Município de Belo Horizonte, em 27-11-2015, os 

acionistas 2011 e 2012 6 , relacionados ali diverge dos relacionados nos 

documentos contábeis, conforme comprovado abaixo. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/42079,  Publicações de Terceiros, pág. 2 
6http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMen
uPortal&app=pbhativos&lang=pt_BR&pg=10365&tax=36721 
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Na Demonstrações Contábeis Auditadas de 2011, item 08, cópia abaixo, a 

composição acionária é a mesma constante da Ata de Constituição da PBH 

Ativos S/A. Em 2011 os Srs. Marcelo Piancastelli de Siqueira e Custódio Antônio 

de Mattos não eram acionistas da empresa e a Sra. Heloisa Carvalho não 

constam como acionista em 2012. 

 

 
 

 

Nas demonstrações contábeis do encerramento do exercício de 2012 não consta 

do nome da Sra. Heloisa Carvalho, divergente da composição acionária 

apresentada pelo portal do Município de BH, conforme link e “print.” Citados 

acima. 

 

 

A presidência da PBH Ativos S/A, desde sua criação até 2013, foi exercida pelo 

Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Secretário de Finanças do 

Município. Após sua saída, assumiu conforme assinaturas em documentos, o Sr. 
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Marcelo Piancastelli de Siqueira, que também assumiu a Secretaria de 

Finanças do Município. Não temos as datas de troca de presidência por falta das 

atas. A presidência também foi exercida pelo Sr. Edson Ronaldo Nascimento 

(Não foram encontradas as atas de eleição e de saída deste presidente). Apurei 

através da internet que este Sr. agora dá curso sobre a venda de créditos 

tributários, e constando como ex-presidente da PBH Ativos S/A7: 

  

“O curso será ministrado pelo Professor Edson Ronaldo 
Nascimento, ex. Presidente da PBH Ativos S.A e por profissionais 
da área do Direito que participaram dessas operações na cidade de 
Belo Horizonte. 
E você, vai ficar de fora ??” 
...... 
“A emissão de debêntures como forma de financiamento por meio de 
antecipação de recebíveis da dívida ativa já é uma realidade no Brasil. 
Além dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 
outros estados da federação também estão preparando suas emissões. 
A Prefeitura de Belo Horizonte foi a primeira capital do país a emitir 
debentures a mercado em um montante de R$ 230 milhões.” 
…. 
“São Paulo - Os bancos JPMorgan Chase & Co. e o Citigroup Inc. 
estão ressuscitando o mercado de títulos de dívidas municipais no 
Brasil, encontrando brechas nas restrições em vigor há 15 anos, à 
medida que a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 
se aproximam.....” 
 
…. 
“Vendendo os títulos por meio de empresas, os governos locais 
conseguem securitizar fluxo de caixa futuro sem aumentar o 
endividamento, que é proibido por uma lei do ano 2000, disse Ávila em 
entrevista.” 
 

 

Nos documentos contábeis de 2013 e 2014 não constam os nomes dos 

acionistas. 

 

SOBRE A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: 

 

As atas das Assembleia não estão disponíveis no site da PBH Ativos S.A, como 

já disse. Nos sites de pesquisa só encontrei um extrato de várias Atas, que não 

relaciona os acionistas, publicado muito tempo depois das reuniões. A Ata da 

Assembleia Geral para a constituição da PBH Ativos S/A realizada em 29 de 

                                                        
7 Disponível em: 
 http://abbaconsultoriatreinamento.com.br/index.php/artigos/noticias-4/105-emissao-de-
debentures-para-estados-e-municipios 
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marco de 2011 só foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 

15 de outubro de 2011 (Publicações de Terceiros), conforme já citado. 

 

Concluindo, constata-se uma divergência dos nomes dos acionistas no portal do 

Município(www.pbh.gov.br) e os constantes dos balanços, já relatado. 

 

No site da PBH Ativos S/A não constam os nomes dos sócios minoritários. Esta 

informação é de suma importância porque são eles que administram a S/A.  Não 

estão disponíveis as Atas de eleição dos presidentes, o que fere novamente o 

Princípio da Publicidade. Pelos documentos analisados tem-se que o Sr. José 

Afonso Bicalho Beltrão da Silva, foi o primeiro presidente da companhia e 

também Secretário de Finanças do Município e continuou na presidente até 

depois da sua exoneração da Secretaria de Finanças (2013). Após a sua saída 

assumiu o atual Secretário de Finanças do Município de BH Sr. Marcelo 

Piancasteli de Siqueira, não tivemos como precisar o tempo que exerceu a 

presidência, assumindo depois o Sr. Edson Ronaldo Nascimento, a informação 

sobre sua saída foi apurada pesquisando na internet.  

 

No site da PBH Ativos consta que o atual presidente é o Sr. Ricardo Augusto 

Simões Campos, a ata de sua eleição não está disponível no site. A 

transparência que está explicita na Lei ordinária Municipal de criação da PBH 

Ativos S/A, Lei 10003, também não foi cumprida. O art. 37 da Constituição 

Federal também é cumprido. 

 

2.3 – EMPREGADOS  
 
Ressalto que a PBH Ativos S/A não realizou concurso público para compor 

seu quadro de empregados conforme determina a Constituição Federal, 

artigo 37, inciso II. 

Os dados apresentados abaixo foram apurados através dos documentos 

contábeis: 

 

 - do exercício de 2012 – no Item 15 - Despesas Administrativas tem-se que 

as despesas de pessoal no exercício de 2011 foi de R$ 172.246 passando para 
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R$ 274.962,00 em 2012, um aumento de 59,63%. Já em 2013 esta despesa foi 

de R$ 782.830 (ver “print” abaixo). Observa-se que o gasto com pessoal em 

2013 foi muito significativo em relação aos exercícios anteriores principalmente 

se levar em conta que a S/A usa a estrutura da Secretaria de Finanças do 

Município, como comprovado abaixo. Não há explicação nas Notas sobre as 

razões para o aumento de despesa de pessoal.  

 

 
 
 

 
 
 
 

No Relatório da Administração 2014, consta que a empresa tem 18 

empregados e dentre eles empregados cedidos mas não existe informação 

de quantos e por quais órgãos foram cedidos.  “Print” do documento: 
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Além do quadro de empregados a empresa informa que passou a auxiliar 

Secretarias do Município de Belo Horizonte em diversas áreas e para tanto 

os custos de consultoria serão suportados por parceiros privados. Muito 

estranho. Quais são estes parceiros? Serão os das PPP’s? Estas não estão 

sujeitas a licitação. Se conhece os parceiros privados? Tem-se esta informação 

no item 2.6, "print "abaixo: 

 

 

Para o funcionamento da S/A foi realizado convênio com o Município de Belo 

Horizonte. No Portal da PBH Ativos S/A, em contratos, consta somente o 2o   

Termo Aditivo do Convenio.8 É muito importante que a sociedade possa ter 

acesso ao convênio e não só o seu 2o Termo Aditivo. Analisando este Aditivo 

constata-se a utilização pela S/A da estrutura do Município de Belo Horizonte. 

Verifica-se que será utilizado “dotações orçamentárias da Secretaria Municipal 

de Finanças” confirmando que depende do Tesouro Municipal. 

 

Pergunto: Pode uma S/A se beneficiar ou utilizar a seu favor dotações 

orçamentárias de órgão da administração direta do Município? O ente federado 

pode ser utilizado desta maneira por uma S/A?  

 

“Print” do documento:  

 

                                                        
8 Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5S092X05zWm1QUzQ/edit?pli=1 
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Segundo o Anexo do 2o Termo Aditivo somente será reembolsável ao Município: 
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Observa-se que no reembolso não consta funcionários do Município que 

trabalharam para a PBH Ativos S/A. Pregões eletrônicos são realizados pela 

Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa - SMAGEA, subordinada 

à Secretaria de Finanças. Como exemplo citamos o realizado para definir os 

procedimentos do modelo de licitação de lançamento de debentures, Pregão9.  

 

 
Quarta-feira, 23 de Janeiro de 2013 

Ano XIX - Edição N.: 4237 

Poder Executivo 

Secretaria Municipal de Finanças - Secretaria Municipal 
Adjunta de Gestão Administrativa 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2013/001 
  
Processo nº 01.009558.13.48 
Objeto: Prestação de serviços de assessoria financeira para a 
estruturação, emissão e distribuição pública de valores 
mobiliários lastreados em direitos creditórios autônomos 
originados de créditos tributários ou não, parcelados, a serem 
cedidos pelo Município de Belo Horizonte a PBH ATIVOS S.A.. 

Recebimento dos envelopes de proposta e 
documentação: Até as 10:00 horas do dia 05/02/2013. 

Credenciamento dos representantes e abertura das 
propostas: a partir das 10:00 horas do dia 05/02/2013. 

O edital poderá ser obtido pelos interessados no site 
www.pbh.gov.br ou poderá ser adquirida cópia impressa, no 
endereço abaixo, mediante apresentação do recibo de depósito, 
no valor de R$5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) 
recolhidos no Banco do Brasil - Agência 1615-2, conta 40181-1. 
Mais informações poderão ser obtidas na Gerência de Compras 
e Licitações à Rua Espírito Santo, n.º 605, 15º andar, Centro - 
Fones: (31) 3277./9999/1400. 
  

Emerson Duarte Menezes 
Gerência de Licitação 

 
Outro exemplo de uso da estrutura da Secretaria de Finanças do Município, 
publicado no Diário Oficial do Município nos atos da administração direta, segue 
abaixo: 

                                                        
9 Disponível em: 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1095471 
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3- REPASSE DE CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE, “CARIMBADO” PARA O DRENURBS, NO 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE GOVERNO DE 
MG/MUNICIPIO DE BH/COPASA/SUDECAP, PARA A 
PRESTAÇÃO COMPARTILHADA DE SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
BH, EM NOVEMBRO DE 2002 
 
Primeiro deve-se saber o que é e qual o objeto do programa Drenurbs para 

delimitar o objeto deste item. No link10 do portal do Município de Belo Horizonte, 

tem-se: 

“O Programa DRENURBS / NASCENTES foi lançado pelo Município de 
Belo Horizonte, por meio da extinta Secretaria Municipal de Política 
Urbana. Elaborado para ser implementado em fases sucessivas, o 
Drenurbs visa promover a despoluição dos cursos d'água, a redução dos 
riscos de inundação, o controle da produção de sedimentos e a 
integração dos recursos hídricos naturais ao cenário urbano. 
A Prefeitura de Belo Horizonte, ao criar o Programa DRENURBS, trouxe 
como inovação a proposta de inclusão dos cursos d’água na paisagem 
urbana, evitando-se as tradicionais canalizações. 
Há, também, o desafio da despoluição de suas águas, o que leva à 
busca de projetos que possam integrar serviços urbanos como a coleta 
de lixo e de esgotos ao serviço de drenagem das águas pluviais. 

                                                        
10 ver detalhes sobre o programa em: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMen
uPortal&app=politicasurbanas&lang=pt_br&pg=5562&tax=16906 
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Portanto, a área de trabalho deixa de ser apenas o leito do córrego para 
abranger toda sua bacia de drenagem.  
 
A Administração Municipal, preocupada em mitigar as inundações na 
cidade, vem investindo em uma Política de Redução do Risco de 
Inundações em Belo Horizonte, que tem como principais linhas de ação: 
o planejamento e a gestão; a execução de obras estruturantes; a 
intensificação dos serviços de manutenção; as ações de monitoramento 
hidrológico e as ações preventivas junto à população residente em áreas 
de risco.” 

 
3.1 – QUE CRÉDITOS SÃO ESTES REPASSADOS PARA 
AUMENTO DE CAPITAL DA PBH ATIVOS S/A? 
 
HISTÓRICO 
 

A Companhia Mineira de Águas e Esgotos - COMAG, sociedade constituída pela 

Lei 2842 de 05/07/1963 (alterada pela Lei 6.084/73) teve como competência: o 

planejamento, a execução, a ampliação, a remodelação e a exploração no 

Estado de MG de serviços urbanos de água potável e esgotos sanitários 

mediante convênio com os municípios. A COPASA foi criada a partir da COMAG. 

 

Sob a égide da legislação acima através da Resolução 265, de 23 de maio de 

1973 11  foi firmada, entre o Estado de Minas Gerais, o Município de Belo 

Horizonte, a COMAG e o Departamento Municipal de Água e Esgoto –DEMAE12, 

convênio para concessão do serviço público de abastecimento de água e esgoto 

do Município de Belo Horizonte. O objetivo da concessão foi estabelecer 

condições para a realização do programa de saneamento no Município de 

acordo o Plano Nacional de Saneamento – Planasa (extinto em 1986). Houve 

aditamento do Convenio em 1979. 

 

Em 1994 foi criado no Município de Belo Horizonte vários grupos de estudos 

sobre a questão da água e do saneamento básico com grande mobilização social 

por meio de conselhos, conferências, fóruns e estudos acadêmicos. Os estudos 

que culminaram em protocolo de intenções e posterior convênio foram 

abrangentes e constavam compromissos a longo prazo de uma gestão 

                                                        
11 Da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 
12 Autarquia municipal responsável pelo saneamento básico de Belo Horizonte-encampado 
pelo Estado naquela ocasião. 
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compartilhada e prestação integrada dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário.  

 

O Protocolo de Intenções, assinado em 21 de dezembro de 2000, assinalava as 

diretrizes do convênio, sobre a égide da CF/88 (arts. 25, § 3o, art. 30, inciso V e 

art. 241). O convênio foi assinado em novembro de 2002, entre Governo de 

MG/MUNICÍPIO DE BH/COPASA/SUDECAP.  

 

Através dele a COPASA ficou com a responsabilidade pelos custos do 

DRENURBS de até R$ 170 milhões de reais que seriam repassados para o 

Fundo Municipal de Saneamento – FMS (criado pela Lei Municipal 8260/2001), 

em parcelas mensais, no prazo de 24 anos, à partir de janeiro de 2008. 13 

 

Definiu-se que o repasse de 4% (quatro por cento) da arrecadação das tarifas 

dos serviços de água e esgoto prestados pelo COPASA em BH seria feito a 

SUDECAP, executora da Política de Saneamento, Deste valor a SUDECAP 

deverá repassar ao FMS 4% (quatro por cento). O valor das contas de água e 

esgoto devidas pelos próprios municipais (administração, escolas, hospitais, 

etc.) e demais imóveis utilizados pelo Município deverão ser repassados, 

mensalmente, para a SUDECAP que obrigatoriamente o encaminhará ao FMS 

(inclusive este teria contabilidade própria). 

 

Para se ter uma ideia do programa (a longo prazo) foi editada a Lei Municipal   

8260, em 03 de dezembro de 2001, com base na discussão de todos os 

segmentos sociais para Instituir a Política Municipal de Saneamento. Do “print” 

abaixo com as palavras chaves se pode ver abrangência da Lei. 

 

                                                        
13 Valor da época - a ser corrigido por índice a ser discutido posteriormente. 
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Porque deste histórico? Porque com se constatará no item 3.2 o valor que 

deveria ser repassado para o Drenurbs vai ser repassado para a S/A (PBH 

ATIVOS) para aumento de capital sem nenhuma transparência ou discursão com 

a sociedade.  

 

3.2 – O QUE SE APUROU ATRAVÉS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS14 
 

- Das Demonstrações Financeiras pela Legislação Societária de 31 de dezembro 

de 2013 da PBH Ativos S/A - item 6, tem-se a seguinte informação sobre créditos 

que o Município de Belo Horizonte detinha junto a COPASA e que foram 

repassados para aumento de capital, em 2012, para a PBH Ativos S/A: 

 

                                                        
14 Há Laudo de Avaliação de maio de 2012, constante da página 329, Resposta ao 
Requerimento no 495/13 do Vereador Pedro Patrus em: 14 
http://www.cmbh.mg.gov.br/sites/default/files/docs/resposta_ao_req_495-13_-
_doc_da_pbh_ativos_de_nov-2010_a_marco-2013.pdf 
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- No Relatório da Administração de 2014 da PBH Ativos S/A há a informação que 

os créditos transferidos foram atualizados gerando uma receita operacional de 

R$ 45,9 milhões. 

 

 

 
 

- Das Demonstrações Financeiras do 1o semestre de 2015, tem-se a informação 

que os créditos transferidos do convênio de 2002 com a COPASA para PBH 

Ativos S/A, vão até dezembro 2031. 
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Neste quadro os valores a receber da COPASA nos próximos 60 meses a partir 
de junho de 2015: 
 

 
  
 

Pelo visto, além de descaracterizar o processo de constituição do convênio de 

gestão compartilhada assinado em 2002, constata-se que em 2011, a atual 

administração do Município de Belo Horizonte - reeleita em 2013, repassa os 

créditos que iriam para o DRENURBS (segue “print” para confirmação) para a 

PBH Ativos S/A, para aumento de capital, sem nenhuma transparência (não se 

sabe se houve aditivo do contrato). A Ata citada no documento abaixo não está 

disponível e não há nenhuma informação nos sites da PBH Ativos S/A e/ou do 

Município de B, que são oficialmente os responsáveis pela divulgação dos 

dados a população. 
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Por fim, a pergunta que deve ser feita, como fica o programa de saneamento da 

Capital? Os alagamentos constantes continuarão, haja vista, que o dinheiro 

disponível para resolver o problema foi para aumento de capital de uma S/A que 

atende interesse de alguns? O programa deixará de ser executado ou serão 

pedidos mais empréstimos? Foi discutido com a sociedade esta transferência de 

RECURSOS DA COPASA  
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créditos? Houve aditamento do convênio para este fim? Onde estão publicados 

estes documentos? Como fica o Drenurbs sem estes recursos?  

 

Ademais, é sabido e consabido que o problema de alagamentos em Belo 

Horizonte é uma constante, basta chegar o período das chuvas para que haja 

deslizamento e inundação em pontos conhecidos da cidade e até mortes. 

 

 

4 – DOAÇŌES DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA A 

PBH ATIVOS S/A PARA AUMENTO DE CAPITAL 

 

O aumento de capital desta S/A também foi realizado pela cessão de imóveis do 

Município de Belo Horizonte através da Lei 10.699 de 10/01/2014, verbis: 

LEI Nº 10.699, DE 10 DE JANEIRO DE 2014 

  

Autoriza a alienação à PBH 

Ativos S/A, sob a forma de 

doação, de bens imóveis de 

propriedade do Município. 

  

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º - Ficam desafetados de sua destinação original, passando a 

integrar o patrimônio dominial do Município, os imóveis relacionados no 

Anexo Único desta lei. 

  

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os imóveis 

mencionados no caput deste artigo à PBH Ativos S/A, para fins de 

integralização em seu capital social.  

  

Art. 2º - Os imóveis alienados na forma do art. 1º desta lei poderão, 

mediante convênio da PBH Ativos S/A com órgãos ou entidades da 

administração pública, ser utilizados para atividades de agricultura 

urbana e criação de hortas comunitárias, visando ao fortalecimento das 

ações de segurança alimentar no Município, nos termos do regulamento. 

  

Art. 3º - O parágrafo único do art. 4º da Lei nº 10.003, de 25 de 

novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art. 4º - [...] 

Parágrafo único - Fica desde já autorizado o aporte de 

capital na sociedade, por meio da cessão e/ou alienação do 

imóvel descrito no Anexo Único desta lei.”. (NR)  
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2014 

  

Marcio Araújo de Lacerda 

Prefeito de Belo Horizonte 

  

(Originária do Projeto de Lei nº 857/13, de autoria do Executivo) 

 

 
ANEXO ÚNICO  

 RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI 
 

Nº 
RE
G. 

QUADRA / 
LOTE 

ÁREA 
TERRENO 

(m²) 
LOCALIZAÇÃO   BAIRRO CP  

ZONEAMEN
TO 

VALOR MÍNIMO 
(R$) 

1 B 136 132 26.527,17 
AV. JOÃO ROLLA 

FILHO 
DIAMANTE 272018A ZAP 

           
10.206.328,66  

2 B 108A 022 
                       

6.883,03 
AVE EXPEDITO DE 

FARIA TAVARES 
JATOBA 251036A ZAP 

             
3.938.607,43  

3 B 156 007 
                       

2.426,92 
RUA PASTOR JOSE 

BATISTA 
JATOBA 251110M ZE 

                 
816.736,04  

4 B 027 013 
                       

1.163,14 
RUA S DOIS URUCUIA 257003M ZAP 

                 
564.239,21  

5 B 032 009 
                       

1.058,00 
RUA S DOIS URUCUIA 257003M ZAP 

                 
513.235,80  

6 B 143 048 1.516,83 

RUA OITOCENTOS 
E SESSENTA E DOIS 
/ AV. JOÃO ROLLA 

FILHO 

DIAMANTE 272021M ZAP 855.947,17 

7 CS 048 025 
                      

4.624,50  
AV. RAJA 

GABAGLIA 
SÃO BENTO 219011M ZAR-2 

             
5.722.818,75  

8 CS 048 023A 33.832,07 

AV. RAJA 
GABAGLIA / RUA 

ENGENHEIRO 
SENNA FREIRE 

SÃO BENTO 219019M ZAR-2 34.305.718,98 

9 CS 418 003 
                          

571,00 
RUA GENTIOS 

LUXEMBURG
O 

042085M ZAR-2 
                 
475.072,00  

10 CS 418 004 
                          

468,00 
RUA GENTIOS 

LUXEMBURG
O 

042085M ZAR-2 
                 
385.482,24  

11 CS 418 005 
                          

551,00 
RUA GENTIOS 

LUXEMBURG
O 

042085M ZAR-2 
                 
453.847,68  

12 CS 418 006 
                          

525,00 
RUA GENTIOS 

LUXEMBURG
O 

042085M ZAR-2 
                 
432.432,00  

13 CS 418 009A 
                          

330,50 
RUA GENTIOS 

LUXEMBURG
O 

042085M ZAR-2 
                 
272.226,24  

14 CS 418 011A 
                          

360,00 
RUA GENTIOS 

LUXEMBURG
O 

042085M ZAR-2 
                 
296.524,80  

15 CS 079 001 371,00 
RUA DOUTOR 

SINVAL 
SANTO 

ANTONIO 
042114K ZA 

                 
440.748,00  

16 CS 085 003 
                   

66.581,00  
RUA JORGE 

FERRAZ 
BELVEDERE 216012M ZP-1 

           
69.200.962,35  

17 L 012 001A 3.080,00 RUA TAQUARIL 
JONAS 
VEIGA 

195004IB ZAR-2 878.169,60 
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18 N 009 001 
                          

309,86 
RUA DAS 

JABOTICABEIRAS 

DAS 
LARANJEIRA

S 
162034M ZAP 260.064,00 

19 NE 085 098 4.061,82 
RUA CONSELHEIRO 

ALOYSIO COSTA 
JARDIM 
VITORIA 

037019M ZAR-2 1.729.116,77 

20 NE 117 006 11.926,00 
VIA DE LIGACAO 
BR DUZENTOS E 

SESSENTA E DOIS 
VITÓRIA 037035M ZAR-2 3.558.351,83 

21 NE 035 001 434,00 
RUA CONDE SANTA 

MARINHA 
CACHOEIRIN

HA 
082001J ZAR-2 

                 
425.363,40  

22 NE 035 003 
                          

306,00 
RUA CONDE SANTA 

MARINHA 
CACHOEIRIN

HA 
082001J ZAR-2 

                 
299.910,60  

23 NO 010 028 
                          

362,00 
RUA AZEVEDO 

JUNIOR 
MINAS 
BRASIL 

173001K ZAP 
                 
387.340,00  

24 NO 010 029 
                          

423,00 
RUA AZEVEDO 

JUNIOR 
MINAS 
BRASIL 

173001K ZAP 
                 
452.610,00  

25 NO 010 030 
                          

360,00 

RUA ENGENHEIRO 
PAULO 

FERNANDES 

MINAS 
BRASIL 

173001K ZAP 
                 
381.348,00  

26 NO 010 032 
                          

395,00 
RUA PROFESSOR 

ZILLER 
MINAS 
BRASIL 

173001K ZAP 
                 
422.650,00  

27 NO 010 033 
                          

362,00 
RUA PROFESSOR 

ZILLER 
MINAS 
BRASIL 

173001K ZAP 
                 
387.340,00  

28 NO 010 034 
                          

360,00 
RUA PROFESSOR 

ZILLER 
MINAS 
BRASIL 

173001K ZAP 
                 
385.200,00  

29 NO 086 007 
                       

2.249,06 

RUA MARCELO 
COIMBRA 
TAVARES 

CALIFORNIA 252037F ZE 
                 
488.046,02  

30 NO 086 008 
                       

1.492,51 

TRAVESSIA UM 
MIL 

QUATROCENTOS E 
TRINTA E TRES 

CALIFORNIA 252037F ZE 
                 
323.874,67  

31 NO 

062 023   
(Porção 

remanescente 
do lote com 
implantação 

da Rua 
Popular) 

                          
235,63 

RUA POPULAR APARECIDA 081004G ZAR-2 
                 
279.928,44  

32 O 034 010A 2.261,92 
RUA GERALDO 

LUCIO 
VASCONCELOS 

BURITIS 273023A ZAR-2 
             
2.687.160,96  

33 O 114 002 
                          

419,97 
RUA ISTRIA 

FERRAZ 
DOS BURITIS 273024M ZAR2 196.545,96 

34 O 363 012 
                          

360,00 
RUA XINGU SÃO BENTO 

042016NB3
3 

ZAR-1 363.600,00 

35 O 363 028 
                          

300,00 
AV. RAJA 

GABAGLIA 
SANTA 
LÚCIA 

042016NB3
3 

ZAR-1 
                 
303.000,00  

36 O 363 025 
                          

333,50 
RUA ROMA 

SANTA 
LÚCIA 

042016NB3
3 

ZAR-1 
                 
336.835,00  

37 O 363 024 
                          

360,00 
RUA ROMA 

SANTA 
LÚCIA 

042016NB3
3 

ZAR-1 
                 
363.600,00  

38 O 363 022 
                          

300,00 
AV. RAJA 

GABAGLIA 
SANTA 
LÚCIA 

042016NB3
3 

ZAR-2 
                 
303.000,00  

39 P 071 146 
                       

1.400,00 
AVE OTACILIO 

NEGRAO DE LIMA 
ATLANTICO 314002M ZP-2 

                 
970.200,00  
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40 P 083 020 
                          

420,00 
RUA ARNALDO 

BUENO AZEVEDO 
OURO 
PRETO 

174006M ZAR-2 
                 
270.270,00  

41 P 083 021 
                          

360,00 
RUA ARNALDO 

BUENO AZEVEDO 
OURO 
PRETO 

174006M ZAR-2 
                 
231.660,00  

42 P 001 027 6.068,00 
RUA 

DESEMBARGADOR 
PAULO MOTA 

ENGENHO 
NOGUEIRA 

262014M ZE 
             
1.633.991,04  

43 P 119 028 5.855,10 RUA DEZENOVE MANACAS 051002M ZAP 
             
2.161.702,92  

44 P 038 012 
                          

433,00 

RUA FREI 
MARTINHO 

BURNIER 
PAQUETA 240004I ZAR-2 

                 
303.100,00  

45 P 024 054 
                          

360,00 
RUA JOSE DE MELO SANTA ROSA 138005M ZAR-2 

                 
160.358,40  

46 P 083 014 
                          

360,00 
RUA OSORIO DE 

MORAIS 
OURO 
PRETO 

174006M ZAR-2 
                 
231.660,00  

47 P 083 016 
                          

415,00 
RUA OSORIO DE 

MORAIS 
OURO 
PRETO 

174006M ZAR-2 
                 
267.052,50  

48 P 083 019 
                          

390,00 
RUA OSORIO DE 

MORAIS 
OURO 
PRETO 

174006M ZAR-2 
                 
253.500,00  

49 P 083 017 
                          

360,00 

RUA SERGIO 
MIRANDA 
MOREIRA 

OURO 
PRETO 

174006M ZAR-2 
                 
234.000,00  

50 P 119 025 3.662,50 
RUA TENENTE 

GERALDO 
BARBOSA 

MANACAS 051002M ZAP 2.936.557,80 

51 VN 064 020 
                          

860,00 

RUA JOSE 
FERREIRA DOS 

SANTOS 

JARDIM DOS 
COMERCIÁR

IOS 
031002M ZAP 

                 
630.036,00  

52 VN 128 016  
                         

730,92  
RUA MAR 

VERMELHO 
SERRA 
VERDE 

266014A ZE 
                 
249.448,38  

53 VN 128 017  
                         

964,46  
RUA MAR 

VERMELHO 
SERRA 
VERDE 

266014A ZE 
                 
329.150,91  

      
                 

201.120,41  
        

         
154.956.670,56  

 

 A lei é clara em dizer que se trata de doação dos imóveis constantes do Anexo 

único: “Autoriza a alienação à PBH Ativos S/A, sob a forma de doação, de bens 

imóveis de propriedade do Município”.  

 
Segundo o Código Civil Brasileiro em seu art.538:15 
 

“Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por 

liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de 

outra.” 

                                                        
15 Ver art.98 a 103 do CC-  CAPÍTULO III Dos Bens Públicos em:- 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm 
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Buscamos o conceito de alienação:16 

“É forma voluntária de perda da propriedade. É o ato pelo qual o titular transfere 

sua propriedade a outro interessado. Dá-se a alienação de forma voluntária ou 

compulsória, sendo exemplo de alienação voluntária a dação em pagamento, e 

de alienação compulsória a arrematação. Ela ainda pode ser a título oneroso ou 

gratuito, configurando-se alienação a título oneroso a compra e venda, e a título 

gratuito a doação. Cumpre ressaltar que a transferência do bem alienado só 

poderá ocorrer por meio de contrato, isto é, por meio de negócio jurídico bilateral 

que expresse a transmissão do bem a outra pessoa. 

Fundamentação: 

 Arts. 86, 445, 481 a 532 e 1.275, inciso I e parágrafo único do CC 

 Arts. 42, 475-O, III, 593, 615-A, § 3º, 619, 655-B e 685-C do CPC”(grifei) 

No Relatório da Administração de 2014 consta que somente 16 destes imóveis 

foram passados para o patrimônio PBH Ativos S/A até o final do exercício de 

2014 Não há explicação na nota o porquê da não transferência dos demais 

imóveis. 

 

 

No mesmo documento há informação de como serão utilizados os imóveis 

doados. Serão dados como garantias para PPP’s, poderá ser realizada parcerias 

com a iniciativa privada para construções de imóveis para gerar renda para a 

S/A. 

 

                                                        
16 http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/869/Alienacao, em 11/12/2015 
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Continuando a análise, ver “print” abaixo do Relatório encontramos esta 

afirmação: “e também auxilia na gestão imobiliária municipal, por força da Lei no 

10.699, de 10 de janeiro de 2014.” Em qual artigo da Lei 10.699/2014 está esta 

autorização a gestão de imóveis municipais? A Lei cita doação de imóveis e 

como vimos acima transfere o patrimônio do Município para a S/A. 

 

 

 

Ressaltamos que a sociedade vem denunciando a doação de imóveis pelo 

Município de Belo Horizonte para PBH Ativos S/A. Destacamos algumas notícias 

publicadas.  

Em artigo intitulado “MUNICÍPIO CRIA EMPRESA MILIONÁRIA”, Dr. Wilson 

Campos:17 

“.... 

                                                        
17 Advogado/Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Interesses Coletivos da 
Sociedade, da OAB-MG/ Assessor e Consultor Jurídico do Movimento das Associações de 
Moradores de Belo Horizonte – MAMBH integra em: 
http://wilsonferreiracampos.blogspot.com.br/2014/01/municipio-cria-empresa-milionaria.html 
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No dia 10/01/2014 o município decretou e sancionou uma nova Lei, de 

nº 10.699, que autoriza a alienação à PBH Ativos S/A, sob a forma de 

doação, de mais 53 imóveis de propriedade do município, bens públicos, 

desafetados de sua destinação original, passando a integrar o 

patrimônio dominial municipal e alienados à PBH Ativos S/A, avaliados 

em R$155 milhões, para fins de integralização de capital da sociedade 

de economia mista. 

 

O mais curioso, além de todo o resto, é o fato de essa nova lei dispor no 

seu art. 2º que: “Os imóveis alienados na forma do art. 1º desta lei 

poderão, mediante convênio da PBH Ativos S/A com órgãos ou 

entidades da administração pública, ser utilizados para atividades de 

agricultura urbana e criação de hortas comunitárias, visando ao 

fortalecimento das ações de segurança alimentar no Município, nos 

termos do regulamento”. Ora, causa estranheza que tal fato não tenha 

sido amplamente divulgado, haja vista se tratar de uma iniciativa que 

precisa, imediata e efetivamente, ser entregue às comunidades.” (Grifei) 

 

No Jornal Brasil de Fato, de 04 a 10 de abril de 2014, na página 04, relata a 

denúncia do Presidente da Associação dos Moradores do Bairro São Bento e 

consta foto do Google delimitando, em vermelho, a área doada a S/A. 
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A Associação dos Moradores do Bairro Belvedere também questionou a doação 

dos imóveis, sem nenhuma transparência e consulta a sociedade, em seu 

Jornal18. 

 
 

 
... 

 
 

                                                        
18  http://jornaldobelvedere.com.br/portal/index.php/cotidiano/politica/item/2085-associacoes-
questionam-doacoes-de-terrenos-no-belvedere-lote-esta-avaliado-em-r-69-milhoes 
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Os nossos estudos no que se refere aos imóveis públicos não foram 

aprofundados tendo em vista a necessidade de uma análise mais concisa sobre 

o tema. 

Não se sabe como se chegou aos valores constantes da tabela do Anexo Único. 

Observa-se que se trata de valor mínimo. Quem fez esta apuração? Porque valor 

mínimo e não valor de mercado? Porque somente 16 foram passados para o 

patrimônio da PBH Ativos S/A? Qual vai ser a utilização de cada um? A doação 

dos 53 imóveis do Município de Belo Horizonte para a PBH Ativos obedeceu toda 

a legislação pertinente à matéria? A sociedade não foi ouvida. 

 

 

5- CESSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS PARA 

LASTREAR DEBÊNTURES – FERE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL, O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E JÁ 

JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO QUE 

DECLAROU INCONSTITUCIONAL A ANTECIPACAO DE CRÉDITO -

VEDAÇÃO LEGAL 

 

O inciso art. 4o da Lei 10.003/2010 prevê que: 

 
“ Art. 4º - Fica desde já autorizado ao Município o aumento de capital 

social da sociedade, a qualquer tempo, com contribuições em: “ 

........ 

“II - direitos creditórios de titularidade do Município, originários de 

créditos tributários e não tributários, devidamente constituídos, objeto de 

parcelamentos administrativos ou judiciais, observado o disposto no art. 

7° da Lei nº 7.93219, de 30 de dezembro de 1999;”(grifei) 

                                                        
19  “Autoriza o Executivo a associar o Município a outras entidades, visando à criação de 
associação civil comunitária e dá outras providências” 
“Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a efetuar cessão, a título oneroso, de crédito tributário ou 
não tributário, parcelado ou não, inscrito ou não em dívida ativa, mediante prévia avaliação e 
procedimento de alienação legalmente previsto, inclusive leilão em bolsa de valores. 
 Caput com redação dada pela Lei nº 9.799, de 30/12/2009 (Art. 14)- § 1º - A cessão não extingue 
a obrigação correspondente, não modificada a natureza do crédito cedido, e não poderá alterar 
as condições do parcelamento, causar ônus ou dificuldade para o cumprimento do parcelamento 
ou impedir a aplicação, sobre o crédito cedido, de condições mais benéficas para o contribuinte.  
§ 1º com redação dada pela Lei nº 9.799, de 30/12/2009 (Art. 14)”- Ressaltamos que esta não  
pode ser aplicada porque os Tribunais consideraram como antecipação de créditos não 
autorizados pela LC 101/2000 
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Veja-se que são só os créditos parcelados que serão cedidos e inscritos ou 

não em Dívida Ativa. Estes parcelamentos, dependendo da Lei, podem se 

estender por vários anos com um fluxo de caixa contínuo porque, como se 

constatará, quando há inadimplência do contribuinte o Município é obrigado a 

recompor o fluxo. Para manter o fluxo de caixa o Município de Belo Horizonte 

editou várias leis de parcelamento de créditos tributários (entre 2012 e 2015). 

 Tal procedimento compromete seriamente o fluxo de caixa do Município, 

principalmente aqueles recebimentos espontâneos (contribuintes que pagam em 

dia), porque sabem que haverá anistia fiscal. Com esta conduta a Administração 

Pública cria a, cultura de que haverá sempre uma anistia, incentivando a 

inadimplência, tornando muito vantajoso dever ao fisco, caso se necessitem de 

outras fontes de recursos, como exemplo empréstimo bancário. 

 

Alguns conceitos e legislação aplicada:  

  

A definição de Dívida Ativa vem na Lei 4.320/64, cujo art. 39, § 1º, distingue 

dívida ativa tributária da dívida ativa não-tributária. Entende-se como dívida 

ativa tributária: o crédito tributário, proveniente de obrigação legal relativa a 

tributos (impostos, taxas e contribuições) e respectivos adicionais e multas. Já a 

dívida ativa não tributária corresponde aos demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza (exceto as 

tributárias), foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, 

indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis 

definitivamente julgados entre outros. Incluem-se, também na dívida ativa a 

atualização monetária, multa e juros de mora e encargo. Daí observa-se de onde 

provem o interesse da S/A principalmente no que se refere aos créditos 

tributários que serão os de maior monta. 

 

5.1 – PREGĀO 
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Através do OF. SMGO n. 080/13, de 25/04/201320 em fase do Requerimento no 

495/13 do Vereador Pedro Patrus, o Município de Belo Horizonte apresentou 

informações, relatórios e documentos sobre a PBH Ativos S/A referente ao 

período de junho de 2011 a março de 2013. 

 

Deste documento, pag. 07, destaco: 

 

“Tendo em vista o sucesso da captação de recursos 

realizada pela MGI Participações, para o Governo de Minas 

Gerais, no final de 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte, 

através da Secretaria Municipal de Finanças, solicitou a PBH 

ATIVOS que estudasse a possibilidade de estruturar 

operação financeira com o uso de créditos tributários de 

titularidade do Município. Diante de tal demanda a PBH 

ATIVOS, após conhecer melhor a operação, elaborou termo 

de referência para licitação de instituição financeira que 

pudesse estruturá-la. Como está descrito no relatório de 

atividades da empresa, no anexo 2, foi assinado convênio 

com a Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 

Administrativa(SMAGEA) para realizar o pregão presencial 

e definir os procedimentos do modelo de licitação. Após 

tentativa sem êxito em dezembro de 2012 (licitação deserta), 

foi iniciado novo processo em janeiro de 2013 e, finalizada a 

escolha da instituição, em fevereiro de 2013, saindo 

vencedor o Banco BTG Pactual S.A. O contrato foi assinado 

no prazo legal com custos de estruturação no piso mínimo 

fixado no edital. Além disso, os custos serão arcados pela 

Prefeitura já que estão incluídos na captação dos recursos. 

Descrição mais detalhada da operação está apresentada no 

relatório de atividades no anexo 2 e a cópia do contrato está 

                                                        
20 
http://www.cmbh.mg.gov.br/sites/default/files/docs/resposta_ao_req_495-13_-
_doc_da_pbh_ativos_de_nov-2010_a_marco-2013.pdf 
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no anexo 6.” (grifei) 

No Anexo 221 tem-se a complementação da informação acima: 

 

“Assim foi realizado o PREGÃO PRESENCILAL - 2012/005 para 

seleção da melhor proposta para prestação à PBH de serviços de 

assessoria na estruturação, formatação, emissão, distribuição, 

colocação e garantia firme de debêntures lastreadas em direitos 

creditórios autônomos, parceladas pelo Município e cedidos à PBH. 

Em virtude da exiguidade de tempo requerido pela Prefeitura de 

Belo Horizonte para contratação e realização da operação, o 

resultado do certame foi vazio, isto é, não apareceu nenhuma 

instituição financeira disposta a realizar a operação nessas 

condições. 

 

Nova licitação foi preparada já que a Prefeitura decidiu realizar a 

operação com o intuito de viabilizar recursos adicionais para 

financiar o programa de investimentos de 2013. 

 

Para garantir o sucesso da operação foi realizada em janeiro de 

2013 rodada de conversas com 9 Bancos e Instituições Financeiras 

para levantar o interesse das mesmas nesse tipo de operação e os 

requisitos mínimos requeridos pelo mercado. 

 

Com base nessa rodada foi reelaborado novo termo de referências 

e reiniciado o processo licitatório, mediante o PREGÃO 

PRESENCIAL - 2013/001. 0 edital foi lançado em 20/01/2013 e 

encerrado em 20/02/2013. 

 

A proposta vencedora foi do Banco BPG Pactuai S/A, com taxa 

(0,5%) do valor da emissão, correspondente ao valor mínimo fixado 

                                                        
21 pag. 28 do doc. enviado à Câmara Municipal de Belo Horizonte, item: 4. Captação de Recursos 
de Mercado Mediante a Emissão de Debentures Lastreadas em Créditos Tributários Oriundos 
do Município de Belo Horizonte 
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de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Esse valor foi estimado 

como o mínimo requerido para realizar todos os trabalhos de 

auditoria dos créditos tributários, trabalhos jurídicos, determinação 

do rating da operação e registros requeridos pela operação. 

A previsão é de 90 dias para estruturar a operação e lançar no 

mercado podendo seu valor chegar a R$ 400 milhões em função 

dos créditos tributários existentes e da quantidade requerida para 

se obter uma operação com rating AA.” (grifei) 

 

Sobre o Pregão Presencial 2012/005 foi pesquisado exaustivamente no site no 

Município de Belo Horizonte, pregões da SMAGEA, e só foi encontrada esta 

informação: 

 

 

 

A notificação do novo pregão presencial22 foi publicada no Diário Oficial do 

Município -  DOM de 23 de janeiro de 2013. 

 

                                                        
22 http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1094172 
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A Ata da Sessão de abertura do Pregão Presencial de 2013, publicada no DOM 

23  do dia 22 de fevereiro de 2013. Com relação aos editais citados (2012/005 e 

2013/002) fiz exaustiva pesquisa no DOM e no Google e mais uma vez nada foi 

encontrado. 

 

Observa-se que os tramites não foram legais, cita-se como exemplo: 

 

- A alegada exiguidade de tempo da “Prefeitura” (sic) não é motivo para 

prejudicar ou fazer um certame, sem cumprir a legislação, de forma a frustrar a 

possibilidade de competição em um processo licitatório; 

 

- A licitação teve como um dos objetos a emissão correspondente a um valor 

mínimo de R$ 2 milhões para prestação de serviços de assessoria na 

estruturação, formatação, emissão, distribuição, colocação e garantia firme de 

debêntures lastreadas em direitos creditórios autônomos e que os primeiros 

lançamentos poderiam chegar a R$400 milhões. Por que não houve a 

informação que se referia a lançamento de debêntures no valor de R$400 

milhões?  

 

Se o pregão fosse feito inicialmente com essa previsão, não teria aparecido mais 

concorrentes? Isso está correto e compatível com a legislação? 

- Não houve publicidade do certame. Além do mais há dúvida, se esse tipo de 

serviço se enquadra como comum? Se não se enquadrar, a modalidade 

escolhida para a licitação não poderia ser pregão. Portanto, antes de lançar o 

Edital deveriam ter sido feitos estudos e diversas informações deveriam constar 

no termo de referência ou se for o caso, no projeto básico, se fosse outro tipo de 

licitação. 

Ainda que se considere como serviço comum, tendo em vista o vulto da 

operação, a modalidade que deveria ter sido escolhida é a concorrência. Sem 

documentação não se consegue realizar uma análise substancial da operação. 

Só se verificará a licitude do procedimento auditando o processo.  

 

                                                        
23 http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1095471 
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O contrato de prestação de serviços com o Banco BTG Pactual S/A não está no 

site da PBH Ativos S/A., ele foi encontrado no documento enviado à Câmara 

Municipal. Pesquisando no site do Município há aditivos, mas não disponíveis ao 

conhecimento da população, novamente viola aos Princípios da Publicidade e 

Transparência da Administração Pública. 

 

Deve-se aprofundar este item para ver se a legislação foi cumprida 

integralmente. 

 

5.2 - CONTRATO COM O BANCO BTG PACTUAL S/A 

 

Da cópia do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos24 que celebram a PBH 

Ativos S/A e o Banco BTG Pactual S/A, tendo como Interveniente o Município de 

Belo Horizonte, constante do anexo 6, a partir da pág. 145 do documento enviado 

à Câmara Municipal, tem-se o objeto do contrato: 

 “CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de 

assessoria financeira para a estruturação, emissão e distribuição pública 

de valores mobiliários lastreados em direitos creditórios autônomos 

originados de créditos tributários ou não, parcelados, a serem cedidos 

pelo Município de Belo Horizonte a PBH ATIVOS.” (Grifei) 

 

Observa-se que não se tratam de quaisquer créditos, mas sim somente os 

parcelados. Continua na cláusula primeira: 

“São características da emissão de valores mobiliários (operação): 

a) o volume dos direitos creditórios é de aproximadamente R$ 

700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), conforme descrito no 

Anexo 1 do presente Contrato; 

                                                        
24 Poderíamos ter acesso ao PROCESSO: 01.009.558.13.48 do pregão presencial? Claro que 
sim ele é a base do contrato com o Banco BTG Pactual –deve-se usar a lei de acesso a 
informação. 
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b) o pagamento será feito com debêntures subordinadas ou outros 

valores mobiliários, privados ou públicos, com prazo em torno de oito 

anos, emitidos pela PBH ATIVOS e integralizados pelo Município, 

mediante a cessão dos direitos creditórios autônomos, portanto, sem 

esforço de venda; 

c) ao mesmo tempo será realizada a emissão de debêntures, ou outros 

valores mobiliários, com garantia real, lastreados pelos direitos 

creditórios autônomos, objeto da cessão acima referida;  

d) a emissão deverá apresentar um rating mínimo AA, em escala local, 

concedido por agência internacional; (grifei) 

Observa-se que serão dois tipos de debêntures: 

 

Um tipo de debênture subordinada, com prazo de até 09(nove) anos para 

pagamento e outro com garantia real lastreados pelos créditos cedidos pelo 

Munícipio. 

 
Continuando a cláusula: 
 

d) a emissão deverá apresentar um rating mínimo AA, em escala local, 

concedido por agência internacional; 

e) a emissão será no valor de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos 

milhões de reais), com prazo em torno de seis anos, dependendo do 

índice de garantia exigido pela operação, considerado o rating definido 

nos termos da alínea "d" deste item; 

f) a emissão será destinada a distribuição pública restrita ou ampla, nos 

termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

respectivamente Instruções n° 476/2009 e 400/2003, sob o regime de 

garantia firme de colocação; 

g) a taxa de juros de referência da operação é o valor da taxa da NTN-B 

2016, acrescido de spread de 5% ao ano; 

h) os recursos oriundos dos direitos creditórios cedidos serão creditados 

pela rede arrecadadora diretamente em conta vinculada a operação de 

titularidade da PBH ATIVOS, mantida no banco centralizador; 

i) os recursos captados no mercado serão utilizados pela PBH ATIVOS 

S.A. para amortização das debêntures subordinadas ou pagamento de 

parte dos direitos creditórios autônomos.” (grifei) 
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Vale observar a taxa juros quando do lançamento das debêntures: que 

serão diferentes das constantes dos contratos de lançamentos. 

 

A vigência do Contrato será de 12 meses a contar da data da assinatura 

do mesmo, 27 de fevereiro de 2013, conforme a cláusula 4. 

 

Há aditivos, conforme já mencionado, que não estão disponíveis nos sites 

oficiais. Pesquisando no DOM foi apurado prorrogação com vigência de 

27 de junho de 2014 a 26 de junho de 2015. 

 

 

 

A cláusula 5.1 veda qualquer alteração qualitativa ou quantitativa do presente 

contrato, que implique custos adicionais. Juros são custos financeiros e quando 

do lançamento das debentures ele não será o mesmo pactuado neste contrato. 

 

Não há como fazer o controle sobre as condições de habilitação e cumprimento 

do Contrato sujeito também à Lei 8666/93 (ver item 7.2) porque o Edital não está 

disponível para a sociedade. Mesmo com várias horas de pesquisa em sites. 

 

Na cláusula 8 consta a remuneração dos serviços prestados pelo Banco BTG 

Pactual S/A, dentre eles destacamos: 

 

- Sobre as debêntures subordinadas: não irá incidir qualquer comissão 

para estruturação e colocação, evidente porque serão emitidas pela 
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PBH Ativos e serão entregas ao Município, veja que não tem 

nenhum lastro a não ser o capital da PBH Ativos; 

 

- Sobre as debêntures com garantia real (que serão entregues a um 

grupo fechado de investidores): 

- Remuneração de todas as despesas com a colocação e 
distribuição; 
 
- Receberá prêmio de garantia firme de colocação;  
 
- Comissão de estruturação e colocação; e 

 
- Prêmio pelo sucesso na distribuição. 

  

A PBH Ativos S.A pagará “uma comissão de sucesso equivalente a 50% do 

ganho financeiro da operação decorrente da diferença definida na Cláusula 

Primeira, alínea "g" e a taxa final de resultado do bookbuilding25.O detalhamento 

operacional do cálculo do Prêmio deverá ser definido na fase dos trabalhos de 

distribuição” 

 

Na cláusula décima primeira verifica-se que o contrato poderá ser rescindido por 

interesse público, sem indenização à Contratada. 

 

Analisando o Anexo I do contrato tem-se que a característica da PBH Ativos S/A 

ali   citada vai além da determinada pela Lei de sua criação: 

 
“A PBH ATIVOS tem as seguintes características: 
a) é sociedade anônima de capital fechado que poderá, 
durante a estruturação da operação, ser registrada como 
companhia de capital aberto, Categoria B, conforme definido 
pela ICVM 480/09;” (grifei) 

 
 

                                                        
25 Pode ser entendido como uma pesquisa de mercado para saber qual o melhor valor para 
colocação do título. No caso as debentures com garantia real não serão negociadas no 
mercado aberto. Ver item sobre autorização para emissão dos títulos. 
http://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/421553/bookbuilding-entenda-
como-funciona-procedimento-precificacao-novas-ofertas 
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Não é verdade que o Munícipio de Belo Horizonte possui 100% do capital da 

PBH Ativos S/A. Tem-se no item 01 deste Relatório - composição acionária. 

 
“c) é controlada pelo Município de Belo Horizonte que, 
de modo direto e indireto, detém 100% das ações;” 
(grifei) 

 
 

No item 3 do Anexo 1 temos o escopo dos serviços que serão prestados pelo 

Banco BTG Pactual S/A. Observa-se que no oficio da SMGO não consta a cópia 

do Edital. 

 

5.3 – DO LANÇAMENTOS DAS DEBÊNTURES – BALANÇOS E 

RELATÓRIO DA DIRETORIA – NOTAS DOS AUDITORES 

INDEPENDENTES26 

 

No Relatório da Administração de 2014 há informação que houve captação no 

mercado de 230 milhões de reais com debêntures com garantia real e que 

deste total 200 milhões de reais foram utilizados para recompra de 

debêntures subordinadas (entendo os 200 milhões de reais devam ter entrado 

nos cofres municipais) ficando o restante de 680 milhões de reais em 

debentures subordinadas em poder do Município para ser recompradas em 

9 (nove anos). Informa que a primeira emissão ocorreu em abril de 2014 e que 

estes papéis são aceitos pelo BNDES como garantia para PPP’s. 

O referido documento informa também, que haverá novo REFIS ou seja, 

pagamento de créditos tributários com anistia que já foi editado Decreto 

15.724/201427 para este fim e que estudará junto com a Secretaria Municipal de 

                                                        
26 Links já informados nos itens acima 
27  Art. 3º - No caso de pagamento parcelado do crédito, inclusive daqueles decorrentes de 
saldo de parcelamento em curso, serão concedidos, improrrogavelmente, em até 120 (cento e 
vinte) dias contados da data da publicação deste Decreto, os seguintes descontos: 
I - de 70% (setenta por cento) sobre o valor das multas moratórias e dos juros de mora para 
pagamento em até 12 (doze) parcelas mensais; 
 II - de 60% (sessenta por cento) sobre o valor das multas moratórias e dos juros de mora para 
pagamento de 13 (treze) e até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais; 
  
III - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das multas moratórias e dos juros de mora para 
pagamento de 25 (vinte e cinco) e até 36 (trinta e seis) parcelas mensais; 
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Finanças a possibilidade de nova emissão de debentures em 2015. Este decreto 

deve ser estudado para verificar se não extrapola a Lei 10.752/201428 (que 

concede anistia) uma vez que anistia só pode ser por Lei29 e os requisitos para 

a sua concessão são somente aqueles previstos na norma e, o decreto não pode 

extrapolá-la. 

 

 

Do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis 

referentes ao exercício de 2014 há informação que o fluxo de liquidez dos direitos 

creditórios é de 65% (sessenta e cinco por cento). 

 

Nas Notas Explicativas (2014) os auditores independentes informam que houve 

emissão de debentures subordinadas no valor de pouco mais de R$ 880 milhões, 

com fluxo de pagamento até março de 2029, inteiramente subscritas pelo 

Município de Belo Horizonte ou seja, o Município cedeu créditos neste valor. Esta 

sessão lastreia as operações com debêntures com garantia real, ou seja, 

entregue aos investidores. Veja-se que a cobrança dos créditos (administrativos 

                                                        
IV - de 40% (quarenta por cento) sobre o valor das multas moratórias e dos juros de mora para 
pagamento de 37 (trinta e sete) e até 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais. 
28 Disponível em; http://www.fazenda.pbh.gov.br/internet/legislacao/formkey.asp?key=689 
29 Ver art. 150, §6º da CF/88-                    
“ § 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser 
concedido mediante lei específica, federal estadual ou municipal, que regule exclusivamente as 
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 
disposto no art.155, §2º, XII, g: 
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ou judiciais) é de competência do Município e este deve prestar conta a PBH 

Ativos S/A. 

 

No Município de Belo Horizonte a correção monetária-CM e juros de mora são 

determinados pela Lei 5641/8930 e alterações. Conforme informação abaixo até 

                                                        
30 Lei Municipal 5641/89- Correção monetária, juros incidentes sobre tributos municipais:”Art. 126 
- O tributo não quitado até o seu vencimento, fica sujeito à incidência de:(Vide art. 8° da Lei n° 
7378, de 07/11/97.) 

I - Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, contados da data do vencimento;(Vide 
art. 1° da Lei n° 6.480, de 27/12/93) 

III - correção monetária, calculada da data do vencimento do tributo ou penalidade até o efetivo 
pagamento, nos termos da Legislação Federal específica.  
(Vide o disposto no art. 14 da Lei n° 8.147 de 29/12/00 - "DOM" de 30/12/00)’ 
 
-Lei Municipal 8147/00 -“Art. 14 - Tributos, multas e demais valores fixados na legislação 
municipal com base em UFIR - Unidade Fiscal de Referência - ficam, a partir de 27/10/2000, 
convertidos em real, observando-se, para fins desta conversão, a equivalência de R$1,0641 (um 
inteiro e seiscentos e quarenta e um décimos de milésimos de real) por UFIR.§ 1° - Os valores 
convertidos na forma do caput serão atualizados no dia 1° de janeiro de cada exercício, com 
base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E - apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - acumulada nos últimos doze meses 
imediatamente anteriores ao da atualização. 
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a data da cessão dos créditos será aplicada a CM e juros de multa determinados 

pela legislação municipal e depois é alterado o cálculo. Necessita-se apurar o 

que significa “mensurados pelo custo amortizado com uso do método da taxa 

efetiva de juros” e se acarreta custo financeiros para o Município. 

 

                                                        

§ 2° - Observadas as regras de atualização previstas na legislação específica aplicáveis até a 
data de publicação desta Lei, tributos, multas e demais valores previstos na legislação 
municipal não recolhidos até seu vencimento, inscritos ou não em dívida ativa, ficam sujeitos à 
atualização prevista nos termos definidos no § 1°.” 

Lei Municipal 10082/2011 -  
“Art. 3º - Os créditos objeto de parcelamento compreendem o valor principal, a 
atualização monetária, os juros e as multas incidentes até a data da concessão do 
benefício. 
Parágrafo único - Os créditos tributários, fiscais e os preços públicos parcelados ficarão 
sujeitos, a partir da concessão do benefício: 
I - à atualização, no dia 1º de janeiro de cada exercício, efetuada com base na variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E –, apurado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, acumulada nos últimos 12 
(doze) meses imediatamente anteriores ao da atualização; 
II – à incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado do 
crédito parcelado, incidente no primeiro dia de cada mês subsequente à concessão do 
benefício.” 
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Além do custo dos juros pelo método da taxa efetiva o Município destinará até 

10% (dez por cento) de toda transação a PBH Ativos S/A (aqui está até 10% 

enquanto no contrato assinado está de 10%). Não foi possível verificar qual 

custo real para o Município na cessão de créditos. Veja que tem custo de 2 

milhões de reais pago ao Banco BPG Pactual e outro de 4 mil reais, mensal, 

pago ao Banco Administrador. Juros diferenciados após a cessão de créditos 

tarifas bancárias, etc. e estes custos não estão claros nos documentos 

analisados. 
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O Município é obrigado a compor o fluxo de pagamento quando há inadimplência 

ou redução no valor devido pelo contribuinte (quando houve nova anistia fiscal, 

o Município foi obrigado a recompor os créditos cedidos). Ressalta-se que a 

adimplência é de 65% (sessenta e cinco por cento), conforme já informado pela 

auditoria independente. Analisando o documento apura-se que é facultado a 

PBH Ativos S/A antecipar o pagamento de debentures com garantia real. 
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Analisando o gráfico constante do documento, copiado abaixo, tem-se que a 

adimplência tem aumentado muito o que melhora o fluxo de recebimento pela 

a S/A em detrimento ao Município porque este dinheiro poderia ter entrado 

no Tesouro diretamente sem intermediários e custos. 
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Continuando a análise do Relatório de 2014 depara-se com a seguinte 

informação no item 13 – Debêntures: que em abril de 2014 foram emitidas um 

total debêntures subordinadas no valor de R$ 880.320.000 milhões de reais 

ou seja, o Município repassou créditos neste valor à PBH Ativos S/A. 

Ressalta-se que a correção monetária e juros das debêntures subordinadas 

são os mesmos aplicados aos créditos do Município ou seja, a PBH Ativos S/A 

não tendo custo algum, diferente dos juros e correção monetária das 

debêntures com garantia real colocadas no mercado fechado para 20 a 50 

investidores. 

 

 

 

A segunda emissão de debentures foi em 15 de abril de 2014 no total de R$ 230 

milhões de reais com vencimento em 15 de abril de 2021 com correção 

monetária pelo IPCA amplo e Juros de 11% a.a. Este valor de emissão 

alterado para R$ 231,65 milhões de reais em 29 de abril de 2014 devido a 

aplicação da correção monetária entre a emissão e integralização. Ressalta que 

a correção dos tributos é pelo IPCA-E diferente do usado para corrigir as 

debêntures com garantia real. 
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Sugiro estudo sobre esta informação:  

 

 

O Relatório também informa que o IPCA-E de 2014 foi 6,46%, contudo, não traz 

informação de qual foi o percentual do IPCA aplicado na correção das 

debentures com garantia real a partir de abril/ 2014. Da pesquisa no site do IBGE 

tem-se que em novembro de 2015 o IPCA já estava em 10,58%.  

 

No Portal G131 constata-se que em 2014 o índice do IPCA foi o mais alto desde 

2011.  

As demonstrações financeiras do primeiro semestre de 2015 corroboram com 

as informações dos exercícios anteriores, apesar do “Custo das Debêntures” 

(constante do das Demonstrações Financeira) nada acrescenta para o 

conhecimento real de seus custos; 

 

                                                        
31 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/01/ibge-divulga-que-o-ipca-fechou-2014-
com-maior-alta-desde-2011.html 
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Mais uma vez o Município é chamado para recompor o fluxo, em 15 de abril e 

em 08 de maio de 2015 no valor de 60 milhões de reais: 

 

 

 

5.4 - ANÁLISE DOS CONTRATOS, NOTAS DA CVM E BOLSA DE 

VALORES E EMPRESA DE RATING 

 

Nestes subitens estão relacionados pontos de maior relevância, sobre os 

lançamentos das debêntures. Os documentos foram analisados por ordem 

cronológica. 

 

5.4.1– PRIMEIRA ESCRITURA DE DEBENTURES SUBORNIDADA 32  - 30 

páginas -22/01/-2014 reg. 5218241- JUCEMG em 29-01-2014  

                                                        
32 Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/0B8OTOor5lxGDTW9Ma2diYnd1VE0/view?pli=1 
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Na tela acima, do documento relacionado neste subitem, tem-se a comprovação 

que o sigilo fiscal (imposto à Fazenda pública e seus funcionários, inclusive com 

sanção penal) constante no Código Tributário Nacional, Lei 5172/66, - 

reconhecida pelo STF como Lei Complementar) não é cumprindo quando se 

trata da cessão de créditos tributários pelo Município de Belo Horizonte, pois 

exige do Banco PTG Pactual o sigilo dos documentos, ou seja, é reconhecido a 

ilegalidade da operação.  

Transferindo informações sobre créditos tributários para a PBH Ativos S/A e o 

Banco BTG Pactual o Município de Belo Horizonte fere, também, a Constituição 

Federal em seus artigos 5o, incisos XX e XII bem como o art. 145 que prevê: 

“ Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.” (grifei) 

 

Ou seja, o banco terá acesso aos dados dos contribuintes protegidos por 

sigilo fiscal e poderá inclusive usar estes dados. Sob qual pretexto se realiza 
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este tipo de informação, que garantia tem o contribuinte? Apesar de não ser um 

direito absoluto, o sigilo da informação não pode ser repassado a particular sem 

que o administrado saiba sobre os riscos que corre, tendo em vista que o terceiro 

não tem compromisso com esses documentos. 

No “print” abaixo está expresso o risco do Município com a operação de cessão 

de créditos, a uma porque é receberá as debêntures subordinadas e a duas, 

porque em caso da liquidação da emissora ou seja a PBH Ativos S/A, o 

Município terá direito somente sobre o ativo permanente. 

 

A forma de integralização das debêntures subordinadas também está explícita 

neste contrato, bem como a data de vencimento que será de 9 (nove) anos, com 

correção pelo IPCA-E (ou seja, praticamente a mesma correção do crédito 

repassada para o contribuinte) a contar da data da emissão da debênture. A 

amortização antecipada ficará a critério da emissora (PBH Ativos S/A), ver 

cláusula 4a – das Características das Debêntures Subordinadas. 

Observa-se que no caso de falência da emissora (PBH Ativos S/A) a preferência 

das debêntures subordinadas (as que estão com o Município) ocorrerá depois 

de pagas todas das debêntures com garantias reais. 
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A afirmação abaixo se refere a emissora, mas não a operação porque esta 

estava com processo em curso na TCU quando do lançamento destas 

debêntures conforme relatado abaixo. 

 

 

5.4.2 -CESSÃO E AQUISIÇAO DE CRÉDITOS33 – 163 páginas – reg. 

JUCEMG 01419295 – 23-01-2014 

 

Pelo Contrato, o Município de Belo horizonte atua como cedente, a PBH Ativos 

S/A como cessionária, o Banco Pactual como Custodiante e a Pentágono S/A 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário. Arrolados 

como Anuentes (a Secretaria Municipal de Finanças -SMF, a Procuradoria do 

Município e a Prodabel) Porque os anuentes? Porque a SMF e a Procuradoria 

são responsáveis pela cessão dos créditos geridos por eles e a Prodabel 

responsável pelo sistema de recebimento dos créditos. 

 

                                                        

33Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5SVVEOXhlNWlOdDQ/edit?pli=1 
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Mas uma vez o Contrato tenta garantir o sigilo fiscal, sabedores da infração de 

preceitos constitucionais e do CTN. 

 

 

O Município pelo contrato é obrigado a prestar conta da cobrança de créditos 

este subitem do contrato fere previstos constitucionais, autonomia do ente 

federado. 

 

 

 

No mesmo sentido, Anexo I do Contrato: 

 

 

 

No subitem 2.4.1 também há uma inversão. O contrato determina o que o 

Município deve fazer – “... de forma ativa e célere, promover a cobrança judicial 

ou extrajudicial...” 
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Os documentos citados no subitem 3.2 não estão disponíveis nos sites e são de 

suma importância para uma análise mais detalhada e correta: Oficio 

GABSMF/SMATES no 393/2013 e Pareceres Jurídicos emitidos pela 

Procuradoria Geral do Município em 27/5, 06/06 e 12/12 de 2013. Os pareceres 

sequer são numerados. 

 

 

 

Há conta específica para o repasse dos créditos recebidos pelo Município. Veja 

a autonomia do Agente Fiduciário.  

 

 

 

Observa-se que a Prodabel, uma S/A, da administração indireta que presta 

serviço de informática, não o fará só ao Município de Belo horizonte, terá 

obrigações junto a contratante. Não se sabe o preço deste serviço. 
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E ainda o Município será responsável por quaisquer danos causados a PBH 

Ativos S/A, ao Banco BTG Pactual e aos debenturistas (ver declarações e 

obrigações do cedente - itens 9.1 e 9.3). 

 

 

Aqui o recebimento diverge do relatório dos auditores independentes, sobre as 

demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2014, porque nele está 

escrito até 10% (dez por cento) e no contrato o é 10% (dez por cento) do valor 

do repasse do Município, a título de custeio de despesas e eventuais outros 

pagamentos relacionados na operação com debêntures. 

 

 

 

Neste item do contrato outra informação importante: a emissão de 

debêntures, no ponto de vista do Município, PBH Ativos S/A e Banco BTG 

Pactual, não está sujeita a qualquer controle seja registro na CVM e/ou na 

ANBIMA: 
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As debêntures com garantia real só serão negociadas no mercado secundário, 

ou seja, não serão colocadas em negociação na Bolsa de Valores. 

 

 

Observa-se que foi o Contrato foi registrado sem informar os juros que serão 

pagos. Vai ser flutuante? Num contrato público, junto a Administração Pública, é 

possível tal tipo de cláusula? 

 

 

Ver também anexo I: 
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Observa-se que existe toda uma garantia para as debentures colocadas no 

mercado, enquanto para o Município nenhuma garantia. 

 

 

Para os investidores toda a garantia sem sigilo, para o cidadão nenhuma 

transparência.  

 

 

 

A indicação da agência de risco para análise de rating deverá ser aprovada pelos 

debenturistas.  
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5.4.3 – SOLICITAÇÃO Á COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM- 

AUTORIZAÇÃO SOMENTE PARA EMISSAO DE DEBÊNTURES 

SUBORDINADAS 

5.4.3.1 PEDIDO ANUÊNCIA A CVM34 – 04 páginas - MEMO/SRE/GER-2/NO 

07/2014 – 07-03-2014 

A PBH Ativos S/A emitiu dois tipos de debentures como já analisamos acima: 

- uma subordinada sem lastro; e 

- uma com garantia real (lastreada em créditos cedidos pelo Município de 

Belo Horizonte) 

Nas análises dos documentos abaixo verifica-se que somente as debêntures 

subordinadas foram autorizadas pela CVM (conforme se comprova na 

“Conclusão” - cópia de documento abaixo).  

No pedido de Anuência a PBH Ativos S/A informa: 

- que emitirá debentures com garantia real de até R$ 230.000.000,00, com 

prazo de 84 meses (07 anos).  

- que as debêntures com garantia real “contarão com garantia firme de colocação 

prestada pelo Coordenador Líder e que nessa emissão os Direitos de Crédito 

Autônomos serão cedidos fiduciariamente em favor dos titulares das Debêntures 

                                                        
34 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5TWJhb18wMjlmaVE/edit?pli=1 
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com Garantia Real, a título de garantia fiel e cabal do cumprimento de todas as 

obrigações decorrentes das Debêntures com Garantia Real” 

A Resolução Conselho Monetário Nacional- CMN 2.391/97 que dispõe sobre a 

emissão de valores mobiliários representativos de dívida realizada por 

sociedades controladas direta ou indiretamente por estados, municípios e pelo 

Distrito Federal, prevê: 

“Art. 2º -  Quando a emissão, pública ou privada, de valores mobiliários 

representativos de dívida contar com garantias prestadas por parte de estados, 

municípios ou pelo Distrito Federal, ou, ainda, acarretar comprometimento futuro 

de recursos orçamentários – A CVM ouvirá o Banco Central do Brasil quanto ao 

atendimento as disposições das Resoluções do Senado Federal sobre 

endividamento público, o qual se pronunciará no prazo de 10 dias.” 

Tendo em vista a documentação anexada o colegiado da CVM decidiu (o que 

não corresponde à realidade), que a operação “não acarretará no 

comprometimento do fluxo futuro de recursos orçamentário”. (grifei)  

Vale registrar que o MEMO da CVM em que cita a Nota Técnica da SMF e 

parecer da PGM não está disponível. 
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5.4.3.2 –NOTA CVM35 – 01 página -OFÍCIO/CVM/SRE/GER-2/NO055/2014 – 

18-03-2014 

Neste documento a autorização é para emissão de debêntures simples, espécie 

subordinada em até um bilhão de reais.  

 

Com relação as debêntures com garantia real, conforme foi “estruturada” a 

emissão pela PBH Ativos S/A, não está sujeita a nenhuma autorização como 

                                                        
35 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5M3A0dzRqcUlYY3M/edit?pli=1 
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consta de documento analisado no Item 5.4.2 deste relatório. Segue ”Print” do 

item 2.3: 

 

 

 

A Res. CVM 476/0936, determina: 

“A edição da Instrução CVM nº 476/09 instituiu um regime 
simplificado para a oferta de valores mobiliários, dispensando de 
registro a emissão e o emissor, desde que o público alvo da oferta 
fosse constituído de um número restrito de investidores 
qualificados.” 

... A entrada em vigor do dispositivo alterou significativamente a 
dinâmica do mercado de debêntures. 

....investidores devem ser classificados como investidores 
qualificados, nos termos da regulação vigente (Instrução CVM nº 
409/04, observado o ticket mínimo de R$ 1 milhão para pessoas 
naturais e jurídicas, e, posteriormente, Instrução CVM nº 539). 

... A Instrução CVM nº 551/14 previu uma ampliação da base de 
investidores que podem ser consultados e subscrever os valores 
mobiliários objeto das ofertas com esforços restritos, ampliando 
de 50 para 75 o número aos investidores que podem ser 
consultados durante o processo de prospecção da oferta. Quanto 
à aquisição dos valores mobiliários, agora até 50 investidores 
poderão subscrever ou adquirir os valores mobiliários objeto da 
oferta, ante o limite anterior de 20 adquirentes. 

                                                        
36 http://www.anbima.com.br/informe_legislacao/2014_022.asp 

 

http://www.cvm.gov.br/port/audi/ed0314sdm-com-quadro.pdf
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Sistemática de Operação da Instrução CVM nº 476/09 

 

Em termos operacionais, a Instrução CVM nº 476/09 dispensa 
automaticamente as ofertas públicas distribuídas com esforços 
restritos do registro de distribuição exigido pela Lei nº 6.385/76. 
Isso implica que as operações dispensam o pedido prévio de 
registro da oferta na CVM e que não há a necessidade de 
preparação de prospecto de distribuição, isentando também o 
emissor do registro correspondente. 

 

.... 

Em contrapartida, exige-se dos ofertantes o fornecimento de 
informações "verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes" 
para os investidores qualificados alvo da oferta, responsabilidade 
dividida com os administradores dos ofertantes. 

... 

Negociação de valores mobiliários ofertados com esforços 
restritos 

A contrapartida da maior flexibilidade nas emissões primárias de 
valores mobiliários a partir do regime de ofertas públicas com 
esforços restritos consiste na restrição da negociação ampla 
destes valores mobiliários em mercados regulamentados, que 
alcance o público em geral – isto é, para além dos investidores 
qualificados, os investidores de varejo. 

Esta restrição à negociação em mercados secundários responde 
ao diferente grau de proteção oferecido pela regulação aos 
investidores de acordo com sua sofisticação. O regime da 
Instrução CVM nº 476/09 admite como premissa que os 
investidores envolvidos nas distribuições com esforços restritos 
possuem condições privilegiadas para avaliar as informações 
prestadas pelos emissores e os riscos envolvidos nestas ofertas. 

..... 

A primeira consiste numa regra de lock-up e restringe a 
negociação dos valores mobiliários objeto de distribuição pública 
com esforços restritos em mercados regulamentados, decorrido 
o prazo de noventa dias de cada subscrição ou aquisição pelos 
investidores. Esta restrição não se aplica às negociações com 
ações, bônus de subscrição e certificados de depósito de ações. 

... 

A segunda restrição de negociação, mais relevante do ponto de 
vista da proteção ao investidor, é de que os valores mobiliários cuja 
distribuição pública ocorra através da forma com esforços restritos 
só poderão ser negociados entre investidores qualificados 
(grifei) 
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CONCLUSÃO: 

 ” Arrumaram” um subterfúgio ilegal com aparência legal para antecipação de 

receita e burlar a LRF - que pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 

contas públicas, e regras para antecipação de receitas. 

Esse mecanismo compromete as gestões futuras e prejudica a sustentabilidade 

fiscal do Município. Antecipando receita agora inviabiliza a sustentabilidade 

futura, tendo em vista que as receitas de parceladas em Dívida Ativa ou 

espontaneamente entrariam no futuro (por exemplo em 5 anos ou dependendo 

do número de parcelas escolhidas pelo contribuinte). Estas receitas são 

repassadas para a PBH Ativos S/A sem transparência dos custos devido ao 

formato utilizado. Esta operação compromete a próxima gestão, deixando a em 

dificuldades financeiras. 

Cria uma cultura de não pagamento espontâneo dos tributos, haja vista que o 

contribuinte tem certeza que haverá anistia fiscal, fomentando a inadimplência. 

Quando utiliza a carteira de créditos tributários e não tributários parcelados para 

emitir debêntures, está antecipando receita (ver Constituição Federal – Seção 

II – Dos Orçamentos e RFR (Lei Complementar 101/200), principalmente, 

arts.1o e 38). 

A receita tributária é disparadamente o maior recurso cedido. O Art. 139 do 

CTN – Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário decorre da 

obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Não pode o gestor 

público vincular receita tributária a títulos privados. 

As debentures entregues ao Município pela PBH Ativos S/A são da espécie 

subordinada, sem lastro, enquanto as com garantia real são entregues a 

seletos investidores, escolhidos sem nenhuma transparência, com 

rendimentos altíssimos e com garantias de recursos públicos. 
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Fazer operação com créditos públicos já foi julgada ilegal pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU.A emissão de debêntures tem a mesma natureza das 

operações de créditos vedada pela LRF. 

E, ao final todos nós cidadãos pagamos com o alto custo social dessas 

administrações que evidenciam a irresponsabilidade fiscal e gestão temerária. 

5.4.4 -CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS37 -30 páginas – 

reg. 01427724 – 16-04-2014 

Segue prova de que os registros do Contrato são feitos na JUCEMG e não na 

CVM 

 

 

5.4.5 – PRIMEIRA EMISSÂO DE DEBÊNTURES COM GARANTIA REAL- 70 

páginas -01-04-2014 – reg. 5261340 –JUCEMG – 23-04-201438 

 

Em relação a esta emissão só resta ressaltar a dependência total do Tesouro 

Municipal para lastrear o lançamento de debêntures com garantia real.  

 

                                                        
37 Disponível em : 
https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5OGJCX0pXMVJpTDg/edit?pli=1 

38 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B8OTOor5lxGDTTRTTzJoLWxPajA/view?pli=1 
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Na segunda emissão consta do contrato a Itaú Corretora de valores S.A e o Itaú 

Unibanco S.A, não tem nenhuma referência destas instituições nos documentos 

analisados. Como estas instituições financeiras chegaram ao contrato? 

 

Ver cláusula VI – das Garantias das Debêntures (com garantia real). As 

informações são dispersas e a conta gotas, nesta cláusula apura-se que as 

debentures com garantia real terão correção monetária mensal. 

 

 

 

Neste item do contrato é colocado, inclusive, a possibilidade da insolvência da 

emissora (PBH Ativos S/A): 
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Na pág. 65, Anexo II, tem-se o cronograma de amortização das debêntures e na 

pág. 69, Anexo IV, o valor do índice de cobertura mês a mês. 

 

5.4.6- PRIMEIRO ADITAMENTO EMISSÃO DE DEBÊNTURES – COM 

GARANTIA REAL39 - 10 páginas de 23-04-2014- reg. 5264934 –JUCEMG em 

30-04-2014 

No subitem tem-se como será aplicada a taxa de juros de 11% (onze por cento). 

 

 

5.4.7 – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA DE RISCO FICH  

5.4.7.1 - RATING FITCH40  - 02 páginas – 28-04-2014 

Analisando o documento constata-se que a 2a emissão foi no valor de R$ 230 

milhões de reais, com prazo de 07 anos, juros de 11% a.a e correção monetária 

                                                        
39 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B8OTOor5lxGDeFlVX2Y4MlIzekE/view?pli=1 

40 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B2C5anVcaxp5eXFhTXl5VHhGaTA/edit?pli=1 
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pelo IPCA. Verifica-se que o documento desta agência de risco não corresponde 

à realidade em relação aos créditos cedidos. Não se trata de créditos 

inadimplidos e muito menos de carteira estática. 

 

Importante observar que a Fitch não autoriza usar seu nome em relação a esta 

análise em qualquer documento de oferta. 

 

 

5.4.7.2 - PARECER DA FITCH41 - 04 páginas – 25-05-2015 

Nestes documentos, tem-se que a Agência colocou em Observação Negativa a 

2a emissão de debêntures da PBH Ativos S.A, devida a nova anistia dada pelo 

Município. Informa que “O rating da 2a emissão de debêntures reflete a 

capacidade de pagamento final do principal, corrigido pelo índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, acrescido de juros de 11,0% ao ano, até o 

vencimento final da emissão, em 15 de abril de 2021”. Ressalta ao final que a 

“Observação Negativa será resolvida quando os documentos da estrutura forem 

                                                        
41 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B8OTOor5lxGDV21QanBfSkItejA/view?pli=1 
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aditados, de forma a esclarecer que a titularidade dos recursos provenientes de 

liquidação antecipada é da emissão” ou seja, quando o Munícipio repor o fluxo 

financeiro o que foi realizado conforme se depreendeu dos documentos 

analisados.  

5.4.8 – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITOS AUTONOMOS42 -

10 páginas – 18-05-2015 -recomposição de fluxo pelo Município de Belo 

Horizonte - 2 anexos 

Devido a inadimplência nos parcelamentos dos créditos cedidos pelo Município, 

foi recomposto o fluxo dos direitos de créditos por este contrato, conforme, Anexo 

II. Comprovando, mais uma vez, que não se trata de “créditos inadimplidos e 

muito menos de carteira estática” como consta do documento da Fich – 

item 5.4.7 deste Relatório. 

 

 

 

 

5.5 – DA LEGALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DO MUNICÍPIO 

PARA UMA S/A PARA LANÇAMENTO DE DEBÊNTURES. 

 

                                                        
42 Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/0B8OTOor5lxGDbjNVM1NQSDVBQlk/view?pli=1 
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Não estenderei muito neste item tendo quem vista que a Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional - PGFN, por diversas vezes emitiu pareceres sobre a matéria, 

exemplificando, cita-se: 

 

- Parecer/PGFN/CDA 1505/201543 em relação a edição de Lei Complementar 

para modificar o Código Tributário Nacional-CTN objetivando a autorização de 

cessão de créditos em Dívida Ativa para Instituições Financeiras; 

 

- Parecer PGFN/CAF/2063/2014 44 , respondendo sobre sua posição, com 

relação aos aspectos jurídicos da cessão definitivas de créditos inscritos em 

dívida ativa municipal para fins de constituição de Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios – FDIC, ao Tribunal de Contas da União - TCU. Ressalta-se 

o item 10 deste parecer: 

 

 

 

 

Conforme amplamente comprovado pelos documentos analisados neste 

Relatório tem-se que a operação realizada pelo Município de Belo Horizonte não 

foi só uma transferência de créditos, ou seja, o Município não vendeu os créditos 

                                                        
43 http://www.pgfn.gov.br/arquivos-destaques/Parecer_PGFN_CDA_1505.pdf 
44 
http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres?q=PGFN%2FCAF%2FNo+2063%2F2014 
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e recebeu por eles, que também seria ilegal. A operação com a PBH Ativos S/A 

é mais complexa porque o Munícipio tem a obrigação de repor o fluxo financeiro 

caso haja inadimplência dos contribuintes por mais de 90 dias. Há outro 

agravante na cessão de créditos a PBH Ativos S/A, o Município recebe 

debêntures subordinadas, sem lastro, que pode levar até 9 (anos) para seu 

recebimento, caso tudo ocorra normalmente. 

  

Para pacificar a matéria o TCU45, em julgamento de 17 de dezembro de 2014, 

decidiu que a emissão de debentures tem a mesma natureza das operações de 

créditos. 

Notícia sobre o julgamento: 

- TCU – Debentures Tributárias são ilegais46 

 

                                                        
45  http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/CONSES/TCU_ATA_0_N_2015_1.pdf - TC 
016.585/2009-0 Natureza: Representação Unidade Jurisdicionada: não há. Responsável: 
Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) Interessado: Identidade preservada 
(art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) Assunto: Manifestação incidental. MPTCU. Criação do 
FEDAT-DF. Mesma natureza do FIDC pág. 119 a 125. Houve retificação da Ata: 

Na Ata nº 1, de 21/01/2015-Plenário, publicada no D.O.U. nº 17 de 26/01/2015, Seção 1, 

p. 90, 2ª coluna: 

Onde se lê: 

MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS (v. inteiro teor no Anexo II a esta Ata) 

.................. 

TC-016.585/2009-0, pelo Ministro Raimundo Carreiro, para que a Comissão de Valores 

Mobiliários suspenda o registro no FIDC - NP Dívida Ativa de Nova Iguaçu/RJ, bem como 

o registro de qualquer fundo que tenha em sua constituição direitos creditórios que se 

enquadrem na hipótese prevista no art. 1º, § 1º, inciso II, da Instrução CVM 444/2006, 

caracterizados como operações de crédito pela análise da CVM e que não contenham 

autorização expressa do Ministério da Fazenda. Na oportunidade, o Ministro Bruno Dantas 

sugeriu que o processo nº TC-043.416/2012-8, de sua relatoria, fosse apensado ao 

processo em questão, em virtude de tratar-se do mesmo assunto. O Ministro Raimundo 

Carreiro assentiu à proposta e o apensamento foi autorizado pelo Plenário. 
 

46 http://www.peritiaeconomica.com.br/debentures/ 
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. 

 

 

Cita-se também, que o modelo foi vendido para o Município de Recife47. Para 

sua implantação criou-se uma S/A, inclusive, há investigação do Ministério 

Público Federal, Inquérito Civil nº 1.26.000.004254/2012-49, para “Apurar a 

notícia de possível irregularidade consistente na tramitação, na Câmara dos 

vereadores do Município de Recife PE” na aprovação da Lei Municipal 

18.121/2015, que criou uma S/A para realizar operação de crédito.  

Para ver a abrangência da “venda” deste modelo, o Senado Federal aprovou em 

3 (três) semanas a Resolução n.17 48  que permite este tipo de operação 

contrariando a Constituição Federal, Leis Complementares, Pareceres e Decisão 

do TCU. A quem interessa? Já existem questionamentos de entidades ao TCU, 

                                                        
47 http://noeliabritoblog.blogspot.com.br/2015/10/debentures-municipais-do-recife.html 
48 http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=249882&norma=269363 
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ao Senado e a vários outros órgãos públicos, cabendo inclusive ADIN pois 

malfadada Resolução fere a Carta Magna. 

Ressalta-se que a Constituição Federal dispõe, em seu art. 165, § 9º, inciso II, 

que cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e 

patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a 

instituição e funcionamento de fundos. 

Já a Lei Complementar 101/2000 em seu artigo 1o: 

 Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição. 

        § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos 
e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a 
limites e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar.(grifei) 

 

Por todo o exposto, a Lei Municipal 10.003/2010 não pode ir contra a 

Constituição Federal e Leis Complementares. Para a fundamentação da 

ilegalidade da Lei Municipal ver os Pareceres da PGFN e Decisão do TCU 

citados no item 5.5 deste Relatório. 

Com este Relatório Preliminar, agradecendo à Sirlei Moura pela sua revisão, 

espero que possa servir aos cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte na luta contra 

a entrega do patrimônio do nosso Município ao capital especulativo. 

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2015. 

 

Maria Eulália Alvarenga de Azevedo Meira 

Economista – CORECON-MG 5126 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm



