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Editorial  
Os primeiros seis meses do ano terminam com 

saldo bastante positivo para o movimento muni-
cipalista brasileiro. Em recursos financeiros, foram 
R$ 4 bilhões do 1% adicional do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM) e a possibilidade de 
redistribuição de R$ 6 bilhões, com a derrubada 
do veto à reformulação da Lei do Imposto sobre 
Serviços (ISS). 

 Junto às conquistas, a CNM estima que o par-
celamento das dívidas previdenciárias apresenta as 
melhores condições já disponibilizadas aos Muni-
cípios nos últimos 20 anos, especialmente no que 
diz respeito aos descontos de juros negociados. Es-
timativas da entidade apontam que, de uma dívida 
de R$ 75 bilhões, cerca de R$ 30 bilhões serão aba-

tidos em decorrência das novas regras. Além disso, 
nova portaria publicada no início de julho estendeu 
a possibilidade de parcelamentos dos débitos em 
200 vezes também para os Municípios com Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS). 

 Para a entidade, os gestores começam o se-
gundo semestre com o “pé direito” diante da pos-
sibilidade de fazer a gestão de suas praias urbanas. 

Uma análise sobre o Plano Nacional de Educação e 
sobre o mapa da violência devem trazer momen-
tos de reflexão. O Boletim CNM também traz uma 
entrevista com o deputado Covatti Filho (PP-RS), 
relator de uma proposta fundamental aos Municí-
pios: a que vincula todos os encargos determinados 
pela União a repasses suficientes para o custeio. 
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Cada dia mais envolvido com o 
movimento municipalista, o deputado 
Covatti Filho (PP-RS) é o entrevistado 
desta edição do Boletim CNM. Relator 
de uma das propostas mais importantes 
aos Municípios atualmente e presiden-
te da Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) da Câmara dos Deputados, o par-
lamentar conta como pretende atender 
aos pleitos municipalistas nas esferas 
que permitem sua atuação. 

Covatti foi relator da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 188/2016, 
agora apensada à PEC 122/2015, em tra-
mitação na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa. A proposição de-
termina que todos os encargos estipu-
lados pela União devem ser vinculados 
a repasses suficientes para arcar com 
seu custeio. 

Como presidente da CFT, comanda 
a pauta do colegiado em que concentra 
grande parte das matérias municipalistas 
de suma importância para a autonomia 
financeira dos Municípios, como o Projeto de Lei 
3.744/2000, que trata da composição e da forma de 
funcionamento do Conselho de Gestão Fiscal (CGF). 

Além deste, ainda é possível citar, como pauta de 
alta relevância para o Municipalismo no colegiado, 
a Proposta de Lei Complementar (PLP) 135/2015, 
que estabelece sistemática de equalização para 
entrega de valores ao Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), o PLP 315/2016, que propõe a 
não penalização de gestores públicos cujos man-
datos encerram em dezembro de 2016, e o Projeto 
de Lei (PL) 5.690/2009, que dispõe sobre a correção 
anual dos valores per capita do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar.

É notável que o senhor está mais atuante 
na representação dos Municípios no Congresso. 
Qual a importância de defender os Municípios?

Dep. Covatti Filho – É um argumento muito 
simples: é no Município que acontece a vida do ci-
dadão. Ou seja, é do prefeito que o cidadão cobra 

o devido retorno dos seus impostos, na forma de 
serviços públicos de qualidade e de investimentos 
em infraestrutura.

Argumentos simples como esse fizeram com 
que grandes países optassem pela estratégia mu-
nicipalista, conquistando o desenvolvimento atra-
vés da descentralização de recursos e da autonomia 
administrativa dos Municípios.

Por isso faço todos os dias uma reflexão sobre 
as distorções federativas brasileiras, que enfraque-
cem os nossos Municípios em favor da União. Chamo 
de distorção federativa o fato de que, no Brasil, a 
Constituição Federal sobrecarrega os Municípios de 
responsabilidades, mas destina a maior parte dos 
recursos tributários para a União e os Estados. An-
damos na contramão do desenvolvimento eficiente.

O senhor é relator da PEC 188/2016, dos 
encargos vinculados ao repasse necessário. 
Essa é uma reivindicação antiga do movimen-
to municipalista. Como essa proposta pode 
ajudar a impedir que sejam atribuídas res-

ponsabilidades aos Municípios sem 
a devida fonte de recurso?

Dep. Covatti Filho – Essa é talvez a 
proposta mais importante do movimento 
municipalista. Apresentei relatório favo-
rável pela convicção de que ela traz maior 
equilíbrio ao pacto federativo, pois proíbe 
qualquer transferência de encargos sem a 
correspondente contrapartida de recursos.

É conveniente que haja a descentra-
lização dos serviços públicos. No entanto, 
a descentralização não pode ser uma via 
de mão única, em que o maior ente fe-
derado delega apenas a obrigatoriedade 
da realização de determinado gasto. É ne-
cessário descentralizar, também, as fontes 
de receitas e os recursos financeiros que 
irão custear esses gastos. Do contrário, a 
autonomia e a sustentabilidade financei-
ra dos Municípios entram em risco, agra-
vando ainda mais a crise que se assola.

O senhor é presidente da CFT. A 
CNM acompanha diversas matérias 

de interesse municipalista neste colegiado. 
Como o senhor pretende agir para avançar 
com essas propostas, em compromisso com 
o movimento municipalista?

Dep. Covatti Filho – Meu trabalho na Comis-
são de Finanças e Tributação é em consonância com 
a Confederação Nacional de Municípios, que mui-
to contribui técnica e juridicamente na análise das 
matérias que possam causar impacto financeiro aos 
Municípios. Entendo que esse olhar municipalista é 
de extrema importância para evitar que avancem 
propostas descabíveis e que possam comprometer 
ainda mais as finanças municipais.

Sabemos muito bem que quanto maior a ca-
pacidade de arregimentar apoio político, quanto 
maior a pressão política que se possa produzir, mais 
bem encaminhadas e mais rapidamente tramitam 
as propostas de uma classe. E essa aglutinação de 
forças com a CNM nos permite darmos ritmo na co-
missão, dar atenção e espaço para a pauta munici-
palista. Assim tem sido, e assim será.

Entrevista 

Município sobrecarregado de responsabilidades 
é distorção federativa, afirma Covatti Filho
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Neste segundo semestre a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) estará mais próxima dos ges-
tores municipais com os Diálogos Municipalistas. Os 
presidentes das entidades estaduais convidam e re-
forçam a importância da participação dos gestores 
no evento, que é gratuito para todos os Municípios. 

O presidente da Associação Piauiense de Muni-
cípios (APPM), Gil Carlos, convidou os gestores para 
o Diálogo Municipalista de Teresina (PI), “a CNM es-
tará nos dias 14 e 15 de agosto em nosso Estado. No 
Diálogo Municipalista, vamos debater sobre finan-
ciamento em saúde, essa é uma questão crucial e 
estratégica. Este é um debate em que devem estar 
presentes todos os prefeitas e prefeitas do nosso Es-
tado. Essa é a forma para encontrarmos saídas e con-
seguirmos avançar na saúde, buscando melhorar a 
gestão e fazendo com que o serviço de saúde alcance 
os cidadãos com mais qualidade”. 

Nos dias 24 e 25 de agosto, será a vez do Diá-
logo em Canela (RS). Assim, o presidente da Fede-
ração das Associações de Municípios do Rio Gran-
de do Sul (Famurs), Salmo Dias, reforçou: “quero 
convidá-los para o nosso Diálogo de Canela, onde 
vamos falar sobre articulação política da vida mu-
nicipalista. Participem!”. 

Ainda em agosto, nos dias 30 e 31, o evento 

será realizado em Florianópolis (SC). A presidente 
da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), 
Adeliana Dal Pont, disse que espera uma participa-
ção excepcional dos Municípios catarinenses. “Con-
vido todos os prefeitos e prefeitas de Santa Catarina 
a participarem do grande encontro nos dias 30 e 31 
de agosto para falar de arrecadação e financiamento 
municipal. No espaço vamos discutir problemas que 
estão no cotidiano dos nossos Municípios. Conto com 
a presença de todos, porque é importante a nossa 
união para que os Municípios tenham mais recursos 
para resolver nossos problemas”. 

O primeiro encontro da série ocorreu em Goiás 
(GO), entre os dias 1º e 2 deste mês. De lá, a carava-
na seguiu para Campo Grande (MS), onde se reuniu 
com os gestores locais entre os dias 3 e 4. Novas ro-
dadas ocorrem em Belém (PA), dias 10 e 11; em Te-
resina (PI), dias 14 e 15; em São Luís (MA), dias 16 e 
17; em Canela (RS), dias 24 e 25; e o último encontro 
de agosto será em Florianópolis (SC), dias 30 e 31. 

A CNM solicita aos gestores que confirmem pre-
sença antecipadamente, pois as vagas são limitadas. 
Veja as datas dos próximos encontros e faça já sua ins-
crição pelo www.dialogo.cnm.org.br/inscricoes.

Diálogo Municipalista 

Entidades estaduais convidam 
para o Diálogo Municipalista

Colaboração coletiva impulsiona 
Projeto UniverCidades

 O projeto UniverCidades prevê, entre outras iniciativas, uma plataforma 
digital de gestão do conhecimento como ambiente de troca e articulação. Sua 
base contará com informações disponibilizadas pela CNM e a demanda dos Mu-
nicípios. Isso será possível graças à credibilidade e ao conteúdo da CNM e outros 
agentes. O projeto será apresentado aos participantes dos Diálogos Municipalistas.

Um passo importante dessa plataforma foi a dinâmica de dois dias ocorri-
da no mês de julho na sede da CNM, envolvendo colaboradores e consultores da 
entidade, gestores do projeto, além do diretor-executivo, Gustavo Cezário, e do 
primeiro secretário, Hugo Lembeck.

De forma colaborativa, um primeiro modelo começa a ser esboçado a partir 
das prioridades e preocupações apontadas por todos os participantes. A ação foi 
registrada para servir de referência para os próximos passos de especificação e 
desenvolvimento e teve como base conceitos de Design Thinking, modelo utili-

zado para a criação de soluções por empresas de diversos portes e segmentos.
Vale lembrar que a plataforma será um dos instrumentos de fortalecimento 

de capacidades dos Municípios brasileiros previstos no Projeto. Outros resultados 
são esperados, como ofertas de formação, o estímulo à aproximação entre centros 
de ensino e Municípios e a identificação e reaplicação de práticas exitosas reco-
nhecidas. A iniciativa tem apoio financeiro da União Europeia e execução da CNM. 

12 e 13 de setembro Manaus/AM Meio Ambiente e Saneamento Básico

27 e 28 de setembro Ouro Preto/MG MuniCiência: Por Uma Gestão Inovadora

2 e 3 de outubro Maragogi/AL Turismo e Desenvolvimento Econômico e Cultura

4 e 5 de outubro Natal/RN Objetivos Desenvolvimento Sustentável: Reinserir; Mulheres

23 e 24 de outubro Fortaleza/CE Convívio com o Semiárido e as Mudanças Climáticas

25 e 26 de outubro Salvador/BA Consórcios Públicos Municipais: Pelo Desenvolvimento Regional

6 e 7 de novembro Vitória/ES Cooperação Federativa: os Convênios Federais

21 a 23 de novembro Ribeirão Preto/SP Modernização de Gestão: Modernização da Gestão Municipal

27 a 29 de novembro Foz do Iguaçu/PR Turismo como Desenvolvimento Econômico e Patrimônio Natural

PROJETO
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Ziulkoski reúne líderes do 
movimento municipalista para 

debater projetos prioritários
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) pro-

moveu mais uma reunião do Conselho Político, com a 
participação de presidentes de entidades estaduais e 
microrregionais de Municípios. No evento – realizado em 
11 de julho –, o presidente da Confederação, Paulo Ziul-
koski, falou sobre os principais itens da pauta municipa-
lista e destacou importantes conquistas aos Entes locais.

Ele também alertou para a necessidade de as en-
tidades municipalistas se mobilizarem em relação às 
pautas que impactam as administrações municipais, es-
pecialmente as que tramitam no Congresso Nacional. “A 
pauta já é recorrente, mas temos assuntos importantes 
que precisamos tocar adiante. Nós devemos ocupar um 
espaço que está aberto para nós, que é o parlamentar”, 
disse Ziulkoski.

Entre as conquistas obtidas pelo movimento mu-
nicipalista neste ano, a entidade destacou a derrubada 
do veto ao projeto que trata do Imposto sobre Serviços 
(ISS). “Estamos fazendo uma revolução nessa área. A al-
teração da origem e do destino traz uma grande mudan-
ça”, disse Ziulkoski. 

Ele falou sobre as mudanças que deverão ocorrer em 
consequência da nova legislação e reforçou a importância 
da medida. A Confederação explicou que, para os efeitos 
da lei passarem a valer a partir de janeiro, os Municípios 
têm até o dia 2 de outubro para adequar o código tribu-
tário municipal, em decorrência da chamada noventena. 

Outra vitória apresentada foi o repasse extra do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). “Este é o primeiro 
ano que foi integralizado o 1%”, comemorou o presidente 
da CNM. A entidade explicou sobre precatórios e apon-
tou que dispositivos aprovados ficaram dependentes de 
regulamentação. 

Sobre a repatriação, o presidente da CNM ressaltou 
que, até o primeiro decêndio de julho, foram arrecada-
dos cerca de R$ 29,9 bilhões aos Municípios. “Tudo isso 
aqui é fruto do movimento municipalista, e foi uma luta 
difícil, pois se não tivéssemos nos mobilizado, os Municí-
pios estariam fora”, apontou o presidente da CNM. Foram 
debatidos, ainda, temas como nepotismo, Restos a Pagar, 
ações judiciais e royalties. 
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Assistência Social 

Governo reduz orçamento da Assistência 
Social para criar Programa Criança Feliz
Os Municípios deixaram de receber mais de 

R$ 471 milhões que deveriam ser investidos na po-
lítica pública da Assistência Social entre os anos de 
2016 e 2017. A Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) acompanhou o orçamento anual da União pa-
ra a área e constatou que o corte foi de 19% nesse 
período. Em contrapartida, o governo federal criou 
o programa Criança Feliz com previsão orçamentá-
ria de R$ 328 milhões para este ano.   

A CNM fez uma comparação do orçamento da 
União de 2017 com o de 2016. Nesse cenário, a enti-
dade detalhou as perdas que os Municípios tiveram 
ao longo desses dois anos. Os recursos destinados à 
Proteção Social Básica, que são utilizados na prestação 
de serviços nos Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras) em 99% dos Municípios brasileiros, ti-
veram queda de 15%. O percentual corresponde à 
defasagem de R$ 227 milhões.

No mesmo período, a Proteção Social Especial 
de Média Complexidade teve perda de 23%, ou se-
ja, os Municípios deixaram de receber R$ 112,8 mi-
lhões. Com isso, a falta de recursos impacta negati-

vamente na execução dos serviços socioassistenciais 
ofertados nos Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social (Creas). Outra defasagem sig-
nificativa identificada pela CNM foi referente ao nível 
de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 
que oferece abrigos e lar de idosos. Nesse setor, o 
corte chegou a 24%, com redução de R$ 69,2 mi-
lhões nos repasses.  

IGD-Suas
O levantamento da CNM ainda identificou defa-

sagem nas transferências dos recursos que são utili-
zados para equipar os Cras e os Creas. A gestão, con-
siderada um setor fundamental para a consolidação 
da Assistência Social, sofreu um corte de 35%, o que 
equivale a perda de R$ 62,4 milhões nos repasses 
para o Índice de Gestão Descentralizada do Sistema 
Único de Assistência Social (IGD-Suas).

Novo programa
As reduções em vários setores da Assistência 

Social contrastam com as ações do governo federal. 

Entre os anos de 2016 e 2017, o Ministério do De-
senvolvimento Social e Agrário instituiu o Programa 
Primeira Infância no Suas, também conhecido como 
Criança Feliz. Diante do montante de R$ 328 milhões 
previstos na Lei de Orçamento Anual (LOA) para es-
te ano e da defasagem de R$ 471 milhões aponta-
da pela CNM no corte feito pela União, a entidade 
deduz que pode ter ocorrido o remanejamento de 
recursos destinados ao custeio da implementação 
do novo programa federal.

Nesse contexto, a CNM reitera que os Muni-
cípios já enfrentam dificuldades para manter os 
programas atuais, principalmente por causa da 
insuficiência de recursos e da falta de reajustes 
anuais dos pisos de cofinanciamento. Por isso, a 
avaliação da Confederação é no sentido de que 
falta comprometimento do governo federal com 
a manutenção dos serviços e ações do Suas. Dessa 
forma, o entendimento da entidade é que os Mu-
nicípios precisam de apoio da União e dos Estados 
na gestão e na oferta de serviços e programas da 
Política de Assistência Social.

Descrição Código Descrição 2016 2017 Corte Valores

Programa 2037 Consolidação do Suas Serviços Serviços % R$

Ação
 

2A60 Proteção Social Básica 
(Paif-Cras) 1.499.082.593 1.272.023.105 -15,15% -227.059.488

2A65
Proteção Social Especial 
de Média Complexidade 
(Paefi-Creas)

488.842.102 376.022.448 -23,08% -112.819.654

2A69
Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade (abrigos, 
lar de idosos)

278.625.423 209.357.047 -24,86% -69.268.376

8893 IGD-Suas 173.745.684 111.323.913 -35,93% -62.421.771

Total  2.440.295.802 1.968.726.513 -19,32% -471.569.289

Perda de investimento entre o ano de 2016 e 2017 - 471.569.289 milhões

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal.
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Gestão Municipal

Em cerimônia no Palácio do Planalto, presidente 
destaca desafios da gestão municipal

O presidente da Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM), Paulo Ziulkoski, participou da cerimônia 
de anúncio da Medida Provisória 786/2017, que visa à 
estruturação de projetos de infraestrutura por Estados e 
Municípios e ao desenvolvimento de ações de concessão 
e Parcerias Público-Privadas (PPPs). O evento ocorreu no 
dia 12 de julho, no Palácio do Planalto. 

Na oportunidade, ele destacou a importância da ini-
ciativa, mas alertou para a dificuldade de os pequenos 
Municípios atraírem investimento da iniciativa privada. 
“Acho que os Municípios vão ter um espaço importante 
no que está sendo colocado, mas não há de se esquecer 
que, desse conjunto, não mais do que 300 Municípios do 
Brasil têm interesse da iniciativa privada”.

Para ele, o governo deve fortalecer a implementação 
de consórcios. Ziulkoski destacou que esse instrumento 
consegue atingir todos os Municípios, inclusive aqueles 
de dois mil habitantes. Assim, sugeriu que o governo uti-
lizasse parte da verba destinada a estimular e financiar 
a criação de consórcios. “Precisamos trabalhar a figura 
do consórcio municipal”, frisou.

A entidade destaca que o tema está sendo estuda-
do com o objetivo de avaliar as potencialidades, ampliar 
possibilidades para os Municípios, bem como possibi-
litar o incremento e o fomento dos Consórcios Públicos 
Intermunicipais. Além disso, a Confederação deverá 
contribuir com emendas quando a Medida Provisória 
estiver em análise no Congresso Nacional.

Cartão Reforma
Criado pela Lei 13.439/2017, o Programa 

Cartão Reforma é uma subvenção econômica para 
famílias com renda de até R$ 2.811 adquirirem 
materiais de construção para reformar, ampliar, 
concluir ou promover obras de acessibilidade 
de imóveis. Para a CNM, a iniciativa é impor-
tante, mas cabe destacar que o gestor deve ter 
conhecimento do limite financeiro estabeleci-
do pelo Programa para o seu Município e que 
avalie as exigências, tais como: a obrigação de 
coordenadores para atuarem localmente; a ca-
pacidade de prestar assistência técnica com os 
recursos previstos do Programa; e as regras de 
enquadramento das famílias. 

Gestão da saúde 
O governo federal lançou, em julho, norma-

tivos que têm por objetivo a melhor distribuição 
dos recursos para a Saúde. A CNM alerta, no en-
tanto, que não se trata de recursos novos, mas 
de habilitações que estavam represadas desde 
2014, ou seja, manutenção de estratégias, servi-
ços e ações que os Municípios estavam manten-
do sozinhos, cujo passivo não será recuperado. 
Além disso, cada nova habilitação acarreta uma 

série de obrigatoriedades aos Municípios com 
o atendimento a critérios e controles determi-
nados pelo Ministério. A Confederação ressal-
ta aos gestores que cabe à administração ava-
liar se o que é ofertado pelo governo federal é 
compatível com a realidade local em termos de 
capacidade de recursos financeiros, humanos e 
de infraestrutura necessários para a efetividade 
da política local de saúde.

Regularização Fundiária
A Lei 13.465/2017, de 12 de julho de 2017, 

regulamentou os processos de regularização 
fundiária de terras, imóveis urbanos e rurais, 
visando, entre outros pontos, a flexibilizar a 
regularização de imóveis da União ocupados 
de forma irregular e a regularização fundiária 
de terras da União. Entre as alterações trazidas 
pela norma, estão questões como: a aquisição 
da terra pela União agora pode ser em dinheiro; 
aumento do limite máximo dos imóveis passí-
veis de regularização de 1.500ha para 2.500ha; 
criação de um sistema destinado a operaciona-
lizar o registro eletrônico de imóveis; estabele-
cimento de novos normativos e etapas para se 
fazer reurbanização.

Projetos que impactam as 
administrações municipais
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Liderado pela Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), o movimento municipalista obteve 
importantes conquistas no primeiro semestre deste 
ano. As medidas vão trazer um fôlego às adminis-
trações locais, especialmente diante de um quadro 
de crise financeira enfrentada pelo país. A entidade 
destaca a necessidade de os gestores se manterem 
unidos em prol da pauta municipalista e conti-
nuarem a mobilização de deputados e senadores.

RAPs 
O governo federal adiou o prazo para os ges-

tores municipais reclassificarem os valores relati-
vos aos Restos a Pagar (RAPs ) não processados 
para o dia 30 de novembro. O prazo anterior seria 
dia 30 de junho. Mais de 97% dos Municípios es-
tão com Restos a Pagar não processados. Estima-
tivas da CNM apontam que a União deve cerca de 
R$ 31,5 bilhões aos Municípios. Na base de dados, há 
mais de 13 mil empenhos em RAPs. Desses, 12.821 
são de 2015 e estão classificados como não proces-
sados, totalizando R$ 4,8 bilhões. Destaca-se que 
os Raps não reclassificados são cancelados. Veja 
no hotsite Restos a Pagar o valor do seu Município.

1% do FPM
No dia 7 de julho, os Municípios receberam 

quase R$ 4 bilhões relativos ao 1% do valor da 
arrecadação do Imposto sobre Produto Industria-
lizado (IPI) e do Imposto de Renda (IR), contabili-
zado entre o início de julho do ano passado até o 
final de junho deste ano. Conhecido como o 1% 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 
decorrente da Emenda Constitucional 84/2014, 
o repasse representa uma importante conquis-
ta da CNM. Este ano, foi realizado o primeiro re-
passe integral.

ISS – Imposto sobre Serviços
Fruto de um trabalho que começou em 2013, 

a CNM conseguiu, no dia 30 de maio, derrubar o 
veto ao projeto que trata do Imposto sobre Ser-
viços (ISS). A medida representa uma importante 
conquista às administrações locais, pois vai possi-
bilitar a distribuição de mais de R$ 6 bilhões aos 
Municípios. A Confederação se envolveu desde 
o início da elaboração do projeto, ciente de que 
uma nova forma de redistribuir o montante arre-
cadado com o imposto seria fundamental para a 

promoção e o exercício da justiça fiscal entre os 
Entes federados. A entidade disponibilizou nota 
técnica para orientar os gestores acerca do as-
sunto. A CNM destaca, ainda, que realizará, dia 9 
de agosto, transmissão ao vivo de debate sobre o 
ISS. Além disso, disponibiliza notas técnicas com 
esclarecimentos acerca do assunto aos gestores 
filiados em seu site.

Dívidas previdenciárias
Assinada durante a XX Marcha a Brasília 

em Defesa dos Municípios, a Medida Provisória 
778/2017 viabilizou o parcelamento da dívida pre-
videnciária dos Municípios com Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) em até 200 meses, com 
a redução de 25% dos encargos, 25% da multa 
e 80% dos juros incidentes. A entidade ressalta 
que a normativa apresenta as melhores condi-
ções já disponibilizadas aos Municípios nos últi-
mos 20 anos, especialmente no que diz respeito 
aos descontos de juros negociados. Estimativas 
da entidade apontam que, de uma dívida de 
R$ 75 bilhões, cerca de R$ 30 bilhões serão aba-
tidos em decorrência das novas regras.

Movimento municipalista consegue 
estender reparcelamento aos RPPS

A Confederação e o movimento municipalista também con-
seguiram estender o parcelamento dos débitos previdenciários 
consolidados aos Municípios que têm Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS). A medida foi anunciada durante a XX Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios, e regulamentada pela Portaria 
333/2017 do Ministério da Fazenda, publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) no dia 12 de julho. 

O parcelamento com o regime próprio será mediante lei auto-
rizativa específica, que firmará o termo de acordo de parcelamento, 
as prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devi-
das pelo ente federativo, de contribuições descontadas dos segu-
rados ativos, aposentados e pensionistas relativos a competências 
até março de 2017.

CONQUISTAS 2017
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Municípios litorâneos 
poderão fazer a 

gestão das praias
A União concedeu aos Municípios a possibilidade de fazer a 

gestão de suas praias urbanas. A medida está prevista na Porta-
ria 113/2017, publicada pela Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU) no dia 12 de julho. A Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) publicou Nota Técnica para orientar os gestores municipais 
acerca desse processo. Levantamento da entidade aponta que 
282 Municípios de 17 Estados tocam a costa litorânea do Brasil.

Para a entidade, a publicação representa uma importante 
conquista para o movimento municipalista. Isso porque a trans-
ferência fortalece não apenas a autonomia dos Municípios be-
neficiados, mas também as receitas, arrecadadas principalmen-
te com base no exercício das competências tributárias atribuídas 
pelo texto constitucional. 

A CNM explica que a transferência ocorre por meio de assi-
natura de Termo de Adesão junto à União, com vigência de 20 
anos, podendo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos. 
A iniciativa tem por objetivo estabelecer condições para uma me-
lhor gestão dos espaços litorâneos, buscando a melhoria conti-
nuada, orientada para o uso racional e a qualificação ambiental 
e urbanística desses territórios.

Destaca-se, no entanto, que os gestores devem estar atentos 
aos impactos decorrentes da transferência. Entre as responsabili-
dades, o Município fica obrigado a assegurar a função socioam-
biental das praias e de outros bens de uso comum. Além disso, 
passa a ser responsabilidade integral do Município quaisquer 
ações ocorridas no período de gestão municipal, pelas omis-
sões praticadas e pelas multas e indenizações decorrentes. Cabe 
alertar, ainda, que não está previsto repasse ou transferência de 
recursos entre a União e o Município.
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Congresso Nacional

Em mais um encontro com parlamentares, a Con-
federação Nacional de Municípios (CNM) reforçou a 
importância da aprovação das pautas municipalis-
tas que tramitam no Congresso Nacional. Durante 
almoço promovido pela entidade com a presença 
do presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski, as 
pautas prioritárias do movimento municipalista fo-
ram apresentadas.

“Cinco itens são os de interesse mais imediato. 
É fundamental que as emendas que fizemos à MP 
778 sejam aprovadas”, afirmou Ziulkoski. São eles:

MP 778/2017 – dispõe sobre o parcelamento 
de débitos junto à Fazenda Nacional e à Receita Fe-
deral relativos às contribuições previdenciárias de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios;

PEC 253/2016 – altera o artigo 103 da Consti-
tuição Federal para permitir que entidade de repre-
sentação de Municípios de âmbito nacional possa 
propor ação direta de inconstitucionalidade e ação 
declaratória de constitucionalidade; e

PEC 77/2017 – trata da reforma política e de-
termina a simultaneidade das eleições e a duração 
de cinco anos dos mandatos para os cargos eletivos, 
nos níveis federal, estadual e municipal, nos Pode-
res Executivo e Legislativo.

Royalties – o STF precisa deliberar sobre a 
ADI 4917 que questiona as normas de distribuição 
dos royalties do petróleo aos Municípios aprovadas 
pelo Congresso Nacional em 2009.

Pacto Federativo – a reforma do pacto fe-
derativo é a mais urgente do país. Mesmo quando 
consideramos todas as transferências voluntárias, a 
receita disponível dos Municípios hoje corresponde 
ainda a 19% do total.

Dos 29 parlamentares presentes no encontro, 
o coordenador da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Municípios, deputado Herculano Passos 
(PSD-SP), destacou: “nós temos uma pauta muni-
cipalista que precisa ser votada. A minha proposta 

é a gente preparar os projetos que estão para ir ao 
plenário, e fazer uma reunião com os líderes dos 
partidos, junto com o presidente da Câmara, para 
promover  uma semana de pauta municipalista”. 

REFORMA
No mesmo entendimento da maioria dos pre-

sentes, o deputado Afonso Motta (PDT-RS) lem-
brou que “não há causa política, no atual cenário 
nacional, mais importante do que a defesa de um 
pacto federativo justo e o combate à injustiça do 
atual pacto federativo”. E o deputado José Foga-

Alex Canzianni (PTB/PR)

Carmen Zanotto
(PPS/SC)

Hildo Rocha 
(PMDB/MA)

Afonso Motta (PDT/RS)

Carlos Henrique 
Gaguim (Pode/TO)

Goulart 
(PSD/SP)

Assis Melo 
(PCdoB/RS)

Conceição Sampaio 
(PP/AM)

Hugo Motta 
(PMDB/PB)

Alan Rick (PRB/AC)

Carlos Melles 
(DEM/MG)

Herculano Passos
(PSD/SP)

Átila Lira (PSB/PI)

Flávia Morais (PDT/GO)

Jorginho Melo 
(PR/SC)

ça (PMDB-RS) completou: “sem sustentabilidade 
não há programa social, e sem reforma não há 
sustentabilidade”.

O municipalista Hildo Rocha (PMDB-MA), 
parabenizou a CNM pelo grande trabalho e pela 
qualidade da equipe técnica da entidade, que es-
tá presente nos momentos em que há necessidade 
de um acompanhamento de matérias de interesse 
do municipalismo. “Fui eleito para a comissão que 
trata do Refis dos Municípios e dos Estados, e estou 
fazendo um trabalho sempre ouvindo a Confede-
ração”, destacou. 

CNM cobra aprovação de itens prioritários

ALMOÇO COM
PARLAMENTARES
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Domingos Neto (PSD-CE) – após designado 
como relator da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 253/2016, que autoriza entidades de represen-
tação dos Municípios de âmbito nacional a propor Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declara-
tória de Constitucionalidade (ADC), na Comissão de 
Constituição e Justiça, o parlamentar apresentou em 
um dia seu parecer ao colegiado, que foi aprovado. 

Ricardo Ferraço (PSDB-ES) – a CNM reconhece 
a articulação do parlamentar para aprovação de seu 
relatório ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 38/2017, 
que estabelece regras para compensação aos Estados 
e aos Municípios exportadores, que perdem arreca-
dação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) com a desoneração de produtos para 
exportação estabelecida pela Lei Kandir.

Leonardo Quintão (PMDB-MG) – o deputado 
pediu inversão de pauta na Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara e conseguiu colocar em apre-
ciação e aprovar seu relatório ao Projeto de Lei (PL) 
7.336/2010, que altera a Lei do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação (Fundeb) para es-
tabelecer que o ajuste anual da complementação da 
União será efetuado com a realização dos débitos ou 
créditos em três parcelas quadrimestrais.

Na rota de colisão
Ricardo Tripoli (PSDB-SP) – o parlamentar 

vem prejudicando a tramitação do Projeto de Lei (PL) 
2.289/2015, que prorroga os prazos para planos de 
resíduos e para a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. Ele já contribuiu para a retirada 
de pauta do Plenário da Câmara de pedido de urgên-
cia para apreciação do projeto, bem como disse estar 
elaborando um substitutivo para o plenário sobre o 
assunto. Segundo ele, o atual texto apenas “prorroga 
os prazos por prorrogar”. 

José Fogaça 
(PMDB/RS)

Marcelo Castro 
(PMDB/PI)

Newton Cardoso Jr.
(PMDB/MG)

Valdir Raupp
(PMDB/RO)

Rômulo Goveia
(PSD/PB)

Wilson Beserra
(PMDB/RJ)

José Maia Filho 
(PP/PI)

Milton Monti
(PR/SP)

Pedro Uczai (PT/SC)

Vicentinho Júnior 
(PR/TO)

Sérgio Petecão 
(PSD/AC)

Lelo Coimbra 
(PMDB/ES)

Moisés Diniz 
(PCdoB/AC)Átila Lira (PSB/PI)

Flávia Morais (PDT/GO)

Jorginho Melo 
(PR/SC)

Luís Tibé
(PTdoB/MG)

Veja a cartilha da entidade que trata de 
todos os aspectos dos royalties, desde o 
histórico da indenização dessa explora-
ção no Brasil até as ações do movimento 
municipalista para garantir a redistri-
buição desses recursos entre todos os 
cofres municipais. (www.cnm.org.
br/cms/biblioteca/Royalties.pdf)
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Três anos de vigência do PNE: o que comemorar?
Aprovado pela Lei 
13.005/2014, o Plano 
Nacional de Educação 
(PNE) completou três 
anos em 25 de junho. 
Com vigência até 2024, 
o PNE prevê prazos in-
termediários para mui-
tas de suas 20 metas e 
inúmeras estratégias.

Prazos do PNE vencidos 
em 2015

Em um ano, Estados, DF e Municípios deviam 
elaborar seus planos de educação ou adequar pla-
nos já existentes ao novo PNE (art. 8º). 

Apesar da insuficiência das orientações pres-
tadas pelo MEC (por exemplo, sem metodologia 
para dimensionar a meta da creche conforme a 
realidade municipal), a maioria dos Municípios 
cumpriu o prazo para elaboração do PME, em 
parte pressionados pela ameaça do Ministério de 
suspender as transferências voluntárias do Plano 
de Ações Articuladas (PAR). 

Segundo o MEC, em 2017, apenas 15 Municí-
pios ainda não possuem PME. Porém, até que ponto 
esses planos consistem em reproduções do PNE ou 
de fato podem contribuir para melhorar a gestão e 
os resultados educacionais?

Mas se Estados e Municípios empenharam-se 
para cumprir esse prazo, o mesmo prazo de um ano 
(estratégia 20.11) não foi cumprido para a aprova-
ção da Lei de Responsabilidade Educacional (LRE). 
Com projeto de lei tramitando há mais de 10 anos, 

até agora a LRE não foi aprovada na Câmara, para 
depois ser remetida ao Senado. Prazo fixado em lei 
não resolve controvérsias de conteúdo, caso da LRE.

Porém, por portaria de 24 de junho de 2015 
o MEC cumpriu o prazo de um ano para constituir 
fórum permanente, com representação da União, 
Estados, DF e Municípios, para acompanhamento 
do valor do piso nacional do magistério (estratégia 
17.1). Por outra portaria do mesmo dia, o MEC criou 
a instância permanente de negociação e cooperação 
entre a União, Estados, DF e Municípios, prevista – 
sem prazo – na Lei do PNE (art. 7o, § 5o). 

Diante de dificuldades fiscais já visíveis pa-
ra cumprir o PNE, o MEC demonstrou sagacidade 
política ao sinalizar compromisso com o Plano pelo 
cumprimento de dispositivo que não implica recur-
sos federais. Mas são duas portarias até agora sem 
resultados concretos. E a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) defende que os Municípios de-
vem ser representados em fóruns federativos não só 
pela entidade de secretários, no caso de educação, 
mas também por associações formadas pela ade-
são dos prefeitos, legítimos representantes eleitos 
de suas populações. 

Prazos de dois e três 
anos do PNE

De acordo com o PNE, até 2016, Estados, DF e 
Municípios deveriam aprovar leis sobre a gestão de-
mocrática da educação pública, ou adequar, quando 
for o caso, a legislação local existente (art. 9º). Não 
há registro sobre iniciativas em andamento. Entre-
tanto, vários Estados e Municípios já possuíam essas 
leis antes do PNE, e a polarização política vivenciada 
desde 2014 dificulta o debate para elaboração ou 
aperfeiçoamento dessa legislação.
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Três anos de vigência do PNE: o que comemorar?
Também em junho de 2016 venceu o prazo 

(art. 13) para o poder público instituir, em lei es-
pecífica, o Sistema Nacional de Educação (SNE) e 
regulamentar, por lei complementar, o parágrafo 
único do art. 23 da CF, com as normas de coope-
ração federativa na educação (estratégia 20.9). 
Tal como ocorre com a LRE, há proposições em 
tramitação sobre o SNE no Congresso, mas sem 
consenso para aprovação.

Em dois anos, o MEC deveria encaminhar ao 
Conselho Nacional de Educação (CNE) a proposta 
de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 
ensino fundamental e médio (estratégias 2.1 e 3.2). 
Com atraso, em abril de 2017 o Ministério entregou 
ao Conselho a proposta de BNCC para a educação 
infantil e ensino fundamental. E se comprometeu a 
entregar a Base do ensino médio até o final do ano. 
Ressalte-se o empenho das gestões do MEC desde 
2015 na construção dessa proposta, inclusive sem 
descontinuidade com a mudança de governo em 
2016. Porém, são evidentes as dificuldades decor-
rentes da polarização política para a construção do 
necessário consenso sobre a BNCC. 

Também em dois anos deveria ser implantado 
o Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi) – estratégia 
20.6. Parecer da Câmara de Educação Básica do CNE 
de 2010 não foi homologado pelo MEC. Estudos 
sobre o tema continuam em realização por asso-
ciações e pelo Ministério, como o divulgado em 
outubro de 2015 no Relatório Final GT CAQ. Mas 
são insuficientes e desatualizados diante da crise 
econômica pós 2015.

Por fim, até 2016 deveria ser garantida a uni-
versalização da educação básica dos 4 aos 17 anos, 
meta que consta na CF, com a redação da EC 59/2009. 
Mas os últimos dados disponíveis de 2015 sugerem 
que essa meta pode ter sido cumprida nas idades 
de 4 e 5 e 6 a 14 anos, mas que não será atingida 
para os 15 a 17 anos. Nesse caso, em geral não se 
trata de falta de vagas, mas de atraso escolar e ina-
dequação do currículo do ensino médio.

Em três anos, deveria ser implementado (estra-
tégias 20.7 e 20.8) o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) 

e, até o início do terceiro ano de vigência do PNE, as 
redes públicas de educação básica deveriam contar 
com os mínimos de 90% dos profissionais do ma-
gistério e 50% dos profissionais da educação não 
docentes em cargos efetivos (estratégia 18.1). Dois 
objetivos não cumpridos.

Quem é responsável pelo 
não cumprimento do PNE?

No debate público, os executivos dos três ní-
veis de governo têm sido responsabilizados pelo 
descumprimento desses prazos intermediários do 
PNE. Principalmente o governo federal é apontado 
como responsável pela não implementação do CAQi, 
objeto de ação civil pública do Ministério Público 
Federal do RJ contra a União.

Atribui-se ainda à EC do limite dos gastos a 
não aplicação de recursos para cumprimento do 
PNE. Mas as dificuldades financeiras para cumpri-
mento do PNE são resultado da PEC do teto ou da 
crise econômica pós 2015?

Desde 2014, afirma-se que o cumprimento 
de 19 metas do PNE e suas estratégias depende 
da meta 20, segundo a qual o país deve aumentar 

o investimento em educação para atingir 7% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 e 10% em 
2024. A ampliação do investimento público total 
em educação (6,2% do PIB em 2013) contava com 
os aportes decorrentes dos royalties do petróleo, 
resultantes do Fundo Social do Pré-Sal, para a edu-
cação e a saúde, nos termos da Lei 12.858/2013, o 
que não vem ocorrendo no volume esperado, de-
vido à crise econômica pós 2015 e às dificuldades 
da Petrobras, decorrentes da corrupção revelada 
pela Operação Lava Jato.

Mas o planejamento não deve ser revisto quan-
do a realidade para sua execução sofre alterações? 
Aliás, o planejamento não costuma ser previsto para 
mais de um cenário macroeconômico?

Em síntese, que caminho o país vai seguir? O 
da insensatez, que significa exigir o cumprimento 
de objetivos inviabilizados pela situação econô-
mica que sobreveio à aprovação do PNE, inclu-
sive com aumento do número de ações judiciais 
contra os governos? Ou o caminho do bom sen-
so, que aponta a necessidade de revisão das leis 
por meio das quais foram aprovados os planos 
de educação nacional, estaduais e municipais 
para o período até 2024?
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Segurança pública

Mapa da Violência mostra recordes de homicídios no Brasil
Entre tantos títulos conquistados, como no es-

porte por exemplo, o Brasil atingiu uma marca que 
não é digna de orgulho. Em 2015, foram registrados 
59.080 homicídios no país, contra os 48.136 óbitos 
apontados em 2005. Os números revelam um au-
mento de 22,7% nesse período de 10 anos e trazem 
para o Brasil o título de um dos países com os maio-
res índices de homicídios. A média é de 28,9 mortes 
a cada 100 mil habitantes.

As informações constam no Atlas da Violên-
cia 2017, publicação que analisa periodicamente 
os números e as taxas de homicídio no país. Para 
construir a pesquisa, foram utilizados os dados do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do 
Ministério da Saúde, além de registros policiais do 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

Segundo o levantamento, a violência no país 
atingiu contornos inimagináveis. Uma análise mais 
cuidadosa dos dados da última década permite veri-
ficar que há dois períodos bem marcados. O primeiro 
deles, de 2005 até 2007, mostra diminuição tanto do 
número absoluto de homicídios quanto das taxas. A 
partir de 2008, começa o segundo momento, com 
aumento significativo desses índices. 

Os números de óbitos de 2015 são ligeiramen-
te menores que em 2014. Contudo, a publicação 
faz um reforço dos impactos que a violência traz 
ao país. Entre eles, a sobrecarga na saúde públi-
ca, possível mudança na dinâmica demográfica 
e atraso no desenvolvimento econômico e social. 
Um dado que caracteriza a questão é a participa-
ção do homicídio como causa da mortalidade da 
juventude masculina.

Em 2015, as estatísticas revelam que a propor-
ção de óbitos na faixa etária entre 15 e 19 anos é a 
mais crítica, correspondendo a 46,8% do total de 
mortes. Se forem considerados apenas os homens 
com idade nesse intervalo, esse indicador atinge a 
incrível marca dos 53,8%. A segunda faixa etária 
onde os homicídios são mais incidentes vai de 20 
a 24 anos, reforçando a violência sobre adolescen-
tes e jovens. 

Comparativo por Estado
O estudo também faz uma evolução das taxas 

 
 

de homicídios por Estado, sempre considerando o 
intervalo de 2005 a 2015. A variação foi bastante 
distinta para cada um deles. Ao todo, seis Estados 
sofrem aumento de mais de 100% nesse indica-
dor, seis tiveram aumento entre 50% e 100% e 
outros seis registraram aumento de até 50%. Por 
outro lado, em nove unidades federativas, as taxas 
de homicídio diminuíram no período em questão. 

De todos os Estados, Amazonas, Tocantins, 
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe 
ficam no topo da lista com os maiores índices. Na 
contramão, Rondônia, Pernambuco, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, Paraná e Distrito Federal alcançaram 
queda na variação, indicando redução de homicí-
dios, conforme mostra o mapa:

Variação nas taxas de homicídios por Unidade 
da Federação – Brasil, 205 a 2015

Variação percentual da 
taxa de homicídios entre 
os anos de 2005 e 2015

Visão local
No ano de 2015, um conjunto de 111 Municípios 

respondeu por metade dos homicídios no Brasil, apon-
ta a pesquisa. Esse número equivale a 2% do total de 
5.568 cidades existentes. Ainda de acordo com o ma-
pa, 557 Municípios concentraram 76,5% de todas as 
mortes registradas no país. 

Um dado revelador aponta uma difusão dos ho-
micídios nas grandes regiões metropolitanas para os 
Municípios do interior do país. O fenômeno fica mais 
evidente em locais como as Regiões Norte, Nordeste, 
o Estado de Goiás e o norte de Minas Gerais. 

Para evitar distorções na pesquisa, foram levados 
em conta os homicídios e também as Mortes Violentas 
com Causa Indeterminada (MVCI). Houve ainda um 
recorte para as cidades com mais de 100 mil habitan-
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Mapa da Violência mostra recordes de homicídios no Brasil

tes, que somam 304 territórios. 
Duas cidades da Bahia, uma do Maranhão e ou-

tra de Sergipe compõem o ranking dos locais mais 
violentos em 2015. A junção das taxas de homíci-

dio e MVCI chega a assombrosos 107% nesse ano 
em questão. Já a segunda colocada apresenta taxa 
de 97,7% e a terceira aparece logo em seguida com 
96,4%, índice que se mantém para a quarta cidade 
da lista. A quinta apresenta um somatório bem pró-
ximo dessa realidade. Seu percentual é de 92,3%. 

Municípios mais pacíficos 
Enquanto algumas cidades são campeãs nos in-

dicadores de violência, outras conseguem driblar as 
estatísticas. Elas seguem uma direção oposta rumo 
a índices que comprovam sua pacificidade. A cida-
de de Jaraguá do Sul (SC), por exemplo, registrou 
apenas cinco homicídios no ano de 2015 e obteve 

taxa final de 3,7%, ficando no topo da lista de Mu-
nicípios mais pacíficos.  

O segundo lugar também pertence à Santa Ca-
tarina e vai para a cidade de Brusque. A soma das 
suas taxas, homicídios e MVCI foi de 4,1%. Na ter-
ceira posição, está o Município de Americana (SP), 
com taxa final de 4,8%, seguido pelo conterrâneo 
Jaú (SP) e seu índice de 6,3%. A cidade de Araxá 
(MG) fica no quinto lugar da lista, revelando per-
centual de 6,8%. 

Considerando os 10 Municípios mais pacíficos, 
vale destacar que metade deles pertence ao Estado de 
São Paulo. Os demais estão distribuídos entre Santa 
Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

Os 30 Municípios mais pacíficos em 2015, com população superior a 100 
mil habitantes, segundo a soma das taxas de homicídio e de MVCI
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Rede Municipalista 

Rede forma Agentes 
em nove Estados no 
primeiro semestre

De março a julho, a Rede Municipalista realizou nove cursos de for-
mação de Agentes Municipalistas. As capacitações passaram pelos Esta-
dos de Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte.  Foram cerca de 200 novos agentes formados 
no primeiro semestre de 2017. 

Realizados em dois dias, totalizando 16h, os cursos contam com uma metodolo-
gia diferenciada desenvolvida pelo consultor da CNM Maurício Junqueira Zanin. Por 
meio de atividades teórico-práticas, são abordados todos os temas da pauta priori-
tária da CNM e temas como licitações públicas, gestão, previdência, financiamento 
e o processo de tramitação legislativa no Congresso Nacional.

Os participantes recebem como material todas as notas técnicas e conteúdos 
técnicos produzidos pela CNM nos últimos anos, além de um arquivo detalhando as 
proposições em tramitação no Congresso Nacional de temas relativos aos Municípios. 

Após a conclusão do curso, os Agentes têm o desafio de conhecer todo o mate-
rial disponibilizado nas capacitações e participar das mobilizações junto aos atores 
políticos, deputados e senadores para a aprovação da pauta prioritária municipalista.

A agenda de cursos e capacitações da Rede é divulgada periodicamente pelo 
site www.rede.cnm.org.br. 
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Finanças

Aprovada pelo 
Congresso, LDO eleva 
o mínimo para R$ 979
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Pouco antes do período de recesso, o Congresso Nacional aprovou 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018. O Projeto de Lei do 
Congresso Nacional (PLN) 1/2017 aumenta o salário mínimo de R$ 
937 para R$ 979.

Dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM) indicam o 
reflexo do reajuste do salário mínimo nas contas municipais, que po-
de atingir R$ 39,948 bilhões até 2020. A entidade mostra ainda que, 
entre 2003 a 2015, a valorização do piso nacional promoveu impacto 
de R$ 25,407 bilhões. 

São mais de 6 milhões de funcionários com remuneração vincu-
lada ao salário mínimo, nos Municípios. O que explica o tamanho do 
impacto, mesmo que o aumento não seja tão significativo, em núme-
ros individualizados.  

A LDO determina que os pisos constitucionais da Saúde e da Edu-
cação sejam acrescidos da taxa de crescimento populacional estima-
da pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso re-
presenta acréscimo de R$ 855 milhões para a Saúde e R$ 400 milhões 
para a Educação.

O texto, que segue para sanção presidencial, também mantém 
a meta fiscal proposta pelo governo e prevê para 2018 déficit primá-
rio de R$ 131,3 bilhões para o conjunto do setor público consolidado 
– que engloba o governo federal, os Estados, os Municípios e as em-
presas estatais.


