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Informamos que os valores do FPM apresentados nesta edição impressa são uma previsão.
Os valores reais estarão disponíveis na versão virtual, acessada no site da CNM (www.cnm.org.br)

CNM conquista aprovação de decreto que muda 
regras para adesão dos municípios ao convênio do ITR

A CNM teve recompensados seus esforços para prorrogar o prazo de adesão 
dos municípios brasileiros ao convênio do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (ITR). No dia 3, em reunião no Ministério da Fazenda, o Comitê Gestor 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (CGITR) formalizou as novas 
regras para a adesão, que seguem modelo orientado pela CNM. O decreto 
presidencial que irá sancioná-las deve ser publicado no DOU entre os dias 10 
e 15 de fevereiro.

Segundo o texto do decreto, ao qual a CNM teve acesso com exclusividade, 
a opção pelo convênio produzirá efeitos a partir do primeiro dia útil do segundo 
mês subsequente à data da sua realização. Ou seja, com isso, os municípios não 
precisarão cumprir um prazo fixo para a adesão, que, uma vez realizada, já 
estará valendo a partir de dois meses após a assinatura do convênio. A adesão 
oferece aos municípios conveniados o direito de receber e usufruir de 100% 
do referido imposto. “A CNM mais uma vez mostrou empenho para defender 
o recolhimento integral desse tributo. O que é de direito dos municípios não 
pode ser ignorado”, afirma o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

Conforme estudos da entidade, estima-se que no Brasil, ao todo, a arre-
cadação integral do ITR chegue a R$ 500 milhões. No Rio Grande do Sul, por 
exemplo, deve alcançar os R$ 50 milhões. Até o dia 31 de janeiro – antigo 
prazo limite para a adesão –, apenas 113 municípios gaúchos haviam aderido 
ao convênio, ou seja, 22,78% do total de seus municípios. São Paulo, estado 
com mais adesões, vai arrecadar mais de R$ 95 milhões com o convênio. Mas 
a CNM destaca que apenas 194 municípios paulistas realizaram o convênio até 
o dia 31. Dados da entidade comprovam que a maioria das prefeituras teve 
dificuldades para realizar a adesão, principalmente devido ao tempo necessário 
para a emissão do certificado digital.

Agora, com as novas regras e com a assinatura do convênio, cabe aos 
municípios a atualização dos dados para definir o Valor da Terra-Nua (VTN), 

principal elemento para se realizar o cálculo do ITR e o atendimento a even-
tuais dúvidas por parte dos contribuintes. Desde o início da assinatura do 
convênio, a CNM esteve atenta e ofereceu em seu site um manual completo 
com orientações para a adesão.

Situação Data Repasse (R$)

Previsto 10/02/2009 1.991.782.678,38

Previsto 20/02/2009 809.567.844,41

Previsto 27/02/2009 1.429.911.958,28

Veja os valores de repasse do FPM
para fevereiro de 2009 (valores brutos)

Consulte no Portal CNM (www.cnm.org.br)
o valor de repasse do FPM para seu município

Fonte: CNM
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Atraso no Censo 
Escolar 2008

Lei do Piso: 
liminar do STF 

A versão definitiva do Censo Escolar 2008 – 
referência para o cálculo do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
2009 – só foi publicada dia 16 de janeiro, o que 
resultou no atraso da divulgação das informações 
do Fundo para este ano. Com isso, mais uma vez, 
o MEC descumpre o que determina a lei a respeito 
da publicação dos dados referentes à matrícula e 
à estimativa de receita do Fundeb. 

A medida dificulta o planejamento dos pre-
feitos em relação aos recursos para a Educação. 
Um exemplo: segundo o prefeito de Mariana 
Pimentel (RS), Joel Ghisio, o município não está 
recebendo as verbas referentes a 204 alunos, o 
equivalente ao aumento nas matrículas de 2007 
para 2008. “Como o governo usou coeficientes de 
2007 para o pagamento de 2009, estamos com 
prejuízo e sem previsão de quando receberemos 
essa diferença”, afirmou Ghisio.

Para mais informações, acesse o portal CNM: 
www.cnm.org.br, link: “Veja outras notícias”, maté-
ria do dia 22/01/09 (“Atraso no Censo Escolar 2008 
prejudica repasse para os municípios”).

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela 
inconstitucionalidade do § 4 do art. 2º da Lei do Piso 
(Lei 11.738/08), que determina o máximo de dois 
terços da jornada de trabalho dos professores de en-
sino básico das escolas públicas para atividades com 
os alunos. Além disso, o STF alterou o conceito de 
piso, que passa a ser o de remuneração, composta 
por salário base mais as vantagens pecuniárias pa-
gas aos professores. A decisão é de caráter liminar, 
sem data prevista para o julgamento definitivo pelo 
STF. Para mais informações, consulte o portal da 
CNM: www.cnm.org.br, link: “Veja outras notícias”, 
matéria do dia 09/01/09 (“Decisão da ADI que ques-
tiona dispositivos da Lei do Piso está em vigor”). 

Finanças 

Liminar concede ganho 
de causa a município que 
contesta valores do FPM

O Juízo Federal da Vara da Fazenda Públi-
ca de Francisco Beltrão (PR) proferiu, em 18 de 
novembro de 2008, uma decisão liminar que 
concede, à prefeitura de Chopinzinho (PR), a 
restituição de valores retidos dos repasses do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 
em virtude da aplicação errônea do redutor 
financeiro previsto no art. 2º da Lei Comple-
mentar (LC) nº 91/97. A decisão é inédita e 
pode representar um precedente para outros 
municípios que contestam na justiça os res-
pectivos valores que recebem do FPM.

A LC 91/97 amparou os municípios que 
tiveram distritos emancipados, mantendo 
durante 10 anos os coeficientes dos muni-
cípios-mãe “congelados” e aplicando-lhes 
um gradual redutor financeiro, que acabou 
em 2007. No final da vigência do redutor, os 
municípios com coeficientes mantidos pela 
LC 91/97 passaram a perder recursos pela 
incidência do redutor financeiro, o que gerou 
muitos questionamentos sobre a LC. 

Danos à população – No entanto, 
em 2007, Chopinzinho (a exemplo de muitos 
outros municípios no país) contestou na jus-
tiça os valores que recebeu referente ao FPM 
e ajuizou uma ação contra a União. Na época, 
a defesa da prefeitura alegou que a redução 
nos valores dos repasses para o município 
causou danos à sua população, principal-
mente devido à falta de investimentos em 
saúde, educação e assistência social. 

A Fazenda Nacional alegou que a deci-
são da justiça representava risco potencial 
de grave lesão ao interesse público tutelado 
pela União, causando prejuízo aos demais 
municípios do estado do Paraná, uma vez 
que o montante destinado ao FPM é fixo, e 

o aumento do coeficiente de um município 
acarreta o decréscimo dos valores devidos 
aos demais municípios do estado. A ação 
envolve o valor atualizado de mais de R$ 2,3 
milhões, correspondente à diferença desigual 
de repasses do FPM atualizada pela Selic até 
a data do ajuizamento do feito.

Contestações aos valores do 
FPM  – O caso de Chopinzinho é relevante 
por ilustrar diversas contestações que vêm 
sendo feitas relativas aos critérios para o cál-
culo do FPM para os municípios. No dia 21 de 
janeiro, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
decidiu fazer auditoria nos procedimentos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de verificação de dados populacionais 
e da renda dos moradores dos municípios.

O objetivo é verificar se há falhas que 
levariam a erros na definição de repasses da 
União para o FPM. Com a medida, o TCU es-
pera reduzir o número de ações judiciais mo-
vidas por muitas prefeituras, que questionam 
as informações e os repasses do FPM.

Já no Rio de Janeiro, a polícia federal inves-
tiga supostas fraudes na liberação de recursos 
do FPM, que aponta indícios de envolvimento 
de pelo menos cinco dos sete conselheiros do 
Tribunal de Contas daquele estado.

Para o presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski, tais casos mostram que os proce-
dimentos para o cálculo nos valores do FPM 
precisam ser mais transparentes. “Porém, 
isso tem de ser feito de forma que os mu-
nicípios e suas respectivas populações não 
sejam penalizados, que são os elos mais 
fracos da corrente. O povo não pode ser víti-
ma da má-fé de uns e da falta de critério de 
outros”, argumenta Ziulkoski.
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A CNM apresentou argumentos legais ao Palácio do Planalto que sub-
sidiaram o veto do presidente Lula, no dia 12 de janeiro, ao Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 183/2001, que altera a forma de incidência tributária 
relativa a alguns serviços realizados pelos municípios. A versão original do 
projeto, aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada para a san-
ção presidencial, tirava dos municípios as receitas do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) referentes aos serviços gráficos de confecção de 
bulas, rótulos, embalagens, etc. de diversos produtos.

Em contrapartida, o PLP dispunha que as receitas referentes a esses ser-
viços teriam a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços (ICMS). Caso o projeto fosse sancionado pelo presidente 
Lula, os municípios perderiam mais de R$ 700 milhões por ano em receita de 
ISS referente a esses serviços.

“O veto representa o coroamento dos esforços da CNM em defesa dessa 
arrecadação para os municípios”, afirmou o presidente da Confederação 
Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski, cuja atuação foi determinante para 
os trâmites parlamentares e legais que culminaram com o veto presidencial. 
“Em ofício ao Palácio do Planalto, mostramos à Presidência da República que 
o projeto era contrário à arrecadação municipal e a todas as posições jurídicas 
das cortes superiores do país”, declarou.

Contra o interesse público

No DOU nº 7, de 12 de janeiro, o presidente da República afirma que o 
motivo do veto tem como base súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
segundo a qual “a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada 
e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está 
sujeita, apenas, ao ISS”, e não ao ICMS, conforme o texto originalmente apro-
vado na Câmara dispunha.

Considerando-se que o ISS é uma das principais receitas próprias dos 
municípios, e o ICMS, dos estados, toda a receita referente aos serviços gráfi-
cos, dispostos no PLP, deixaria de ser encaminhada aos caixas dos municípios 
para ser destinada aos cofres estaduais, o que, segundo o texto do veto pre-
sidencial, representa “contrariedade ao interesse público” e desequilíbrio na 
arrecadação municipal. 

Além disso, o PLP propunha a alteração de um item constante da lista de 
serviços gráficos realizados pelos municípios. Todavia, no texto do projeto, tal 
lista está anexa a um decreto (Decreto-Lei 406/1968) que já havia sido modi-
ficado pela Lei Complementar nº 56/87. Ou seja, o projeto original encami-
nhado para a sanção presidencial tinha por finalidade alterar uma legislação 
que já não existe mais, distorção jurídica esta que o veto corrigiu. 

Projeto tirava dos municípios as receitas do ISS
referentes aos serviços gráficos de confecção de bulas, 

rótulos, embalagens, etc. de diversos produtos.
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Motivado pela “adequação da despesa com a redução das receitas 

devido ao impacto da crise financeira internacional”, o governo federal 

anunciou, em 27 de janeiro, o corte de 37,2 bilhões no Orçamento Geral 

da União (OGU) para 2009. Os cortes afetaram as emendas nas áreas de 

desenvolvimento e indústria, turismo, esporte e cultura. 

De acordo com previsões do presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, os 

municípios podem ser prejudicados, já que não poderão contar com 

investimentos aprovados no Orçamento de 2009. Segundo Ziulkoski, 

o impacto negativo das arrecadações do ICMS e do ISS dificultam ain-

da mais a situação fiscal dos municípios. “A crise atinge toda a cadeia 

de orçamento dos municípios. No caso do ICMS, o efeito é mais re-

tardado. É difícil prever o impacto, mas também será muito sentido”, 

afirmou.

O governo federal anunciou que fará um monitoramento da econo-

mia até março deste ano para, novamente, estimar a arrecadação. Caso 

ocorra uma melhora nas previsões, o corte pode ser menor. Caso ocorra 

um aprofundamento da crise, o governo poderá ainda aumentar o contin-

genciamento orçamentário. O corte não comprometerá o valor do salário 

mínimo a ser pago a partir de 1º de fevereiro. O governo decidiu manter o 

valor em R$ 465,00.

Com o aumento de R$ 50 no salário mínimo dos brasileiros, as pre-

feituras de todo o país irão sofrer um impacto em suas contas municipais 

ou, pior do que isso, deixarão de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), que proíbe ao ente federativo gastar mais de 60% de sua Receita 

Corrente Líquida (RCL) com o pagamento de servidores. 

Segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM), 4.820 municípios terão um gasto adicional de R$ 373 milhões por 

ano, e 118 deles estarão em perigo perante à LRF. Portanto, há o receio 

– por parte da entidade – de que as prefeituras tenham de demitir funcio-

nários não-estáveis, deixar de cumprir com reajustes previstos, adiar no-

vas contratações e ter suspenso o repasse de transferências voluntárias da 

União. Todos esses agravantes estão ligados e comprometerão os serviços 

prestados da prefeitura, como saúde, limpeza urbana e educação.

Os cálculos da CNM mostram que, como são obrigados pela Consti-

tuição Federal – segundo o artigo 7º, inciso IV – a cumprir com o valor 

mínimo determinado, 27 municípios brasileiros estão com a regularidade 

da LRF ameaçada, uma vez que ultrapassarão os 60% da receita. Os atuais 

103 municípios passarão para 130, e aqueles que trabalham em estado de 

alerta – com 55% e 60% da RCL – passarão de 447 para 511.

As regiões Norte e Nordeste do Brasil são as mais preocupantes. Nelas, 

segundo a CNM e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 

(BNDES), está o maior número de prefeituras prejudicadas com o reajuste 

de 12,05% no mínimo.

Por consequência do reajuste, a CNM solicita ao Congresso Nacional 

uma medida que não prejudique as contas públicas e crie um fundo de 

compensação para os municípios, além de evitar que eles sejam obrigados 

a aumentar os gastos com servidores.

Os dados utilizados pela CNM no estudo técnico são do balanço orça-

mentário do Finbra 2007 (Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Muni-

cípios) e do Relatório Rais 2008, do Ministério do Trabalho, que registra a 

quantidade de funcionários públicos – o equivalente a 511.929 servidores 

– com remuneração de até um salário mínimo. 

Finanças 

Ziulkoski: cortes no Orçamento de 2009 
podem afetar municípios

Finanças 

Reajuste do mínimo causa impacto nas 
contas de prefeituras em todo o país
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Estudo de Calamidades 

Recursos da União para prevenção de 
calamidades naturais não são repassados 
diretamente para os municípios 

As imagens das enchentes em Santa Catarina (SC) ainda estão recentes 

na memória coletiva brasileira. Porém, enquanto os governos das três esferas 

de gestão discutem as melhores formas de resolver a difícil questão sobre 

como evitar desastres naturais e situações de calamidade, sob pressão da 

sociedade e da imprensa, um estudo da CNM mostra que o problema está 

longe de ser sanado.

O estudo comprova que os recursos da União disponibilizados para pre-

venção e resposta a emergências e desastres não são diretamente repassados 

para os municípios. Do total de recursos efetivamente repassados com tal 

finalidade, no período de 2003 a 2008, apenas 4,9% foram diretamente 

para municípios. O estudo da CNM teve como base informações, de janeiro 

de 2009, divulgadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.

Uma constatação curiosa é que, ao se analisar o destino dos recursos 

durante o período analisado, vê-se que, dos municípios que receberam re-

passes diretos do programa de resposta a emergências e desastres, boa 

parte não teve nenhuma portaria de reconhecimento de situação de emer-

gência ou de estado de calamidade pública homologada pela Secretaria 

Nacional de Defesa Civil em todo o período de 2003 a 2008.

Portaria: procedimento padrão

A publicação de portaria com tal reconhecimento é um procedimento legal 

considerado padrão em tais eventualidades. Dos 16 municípios diretamente 

beneficiados, 10 não tiveram nenhuma portaria de reconhecimento.

Segundo o estudo da CNM, existiam, até o dia 9 de janeiro de 2009, 613 

portarias com processos de reconhecimento em análise, das quais 59 são 

relativas aos recentes desastres ocorridos em Santa Catarina.

A CNM analisou todos os recursos repassados pela União dentro da sub-

função defesa civil, constatando que, em valores de 2008, o total de recursos 

pagos em 2007 é de aproximadamente R$ 400 milhões. Desse total, os recursos 

que são diretamente direcionados para os municípios representam uma 

parcela mínima. Em 2003, a proporção dos municípios foi de 7,2%, sendo 

que apenas em 2004 esse percentual foi superior a 10% (21,1%). Em ambos 

os anos de 2006 e 2007, essa parcela ficou abaixo de 3%.

Previdência 

Prefeituras devem regularizar sua situação 
previdenciária até o final de março

A CNM lembra, a todas as prefeituras do país, 
que o prazo final para sua regularização no âmbito 
dos regimes próprios de previdência social (RPPS) 
se encerra no dia 31 de março. Para isso, as pre-
feituras deverão encaminhar ao Ministério da 
Previdência Social (MPS), até a citada data, 
por e-mail, o Demonstrativo dos Resultados 
da Avaliação Atuarial (DRAA) do exercício de 

2009. O envio do DRAA é requisito essencial para que o MPS faça a emissão 
do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que é como um “nada 
consta” da prefeitura com relação a pendências previdenciárias de seus ser-
vidores ativos e inativos. Para que não percam o prazo, as prefeituras em re-
gimes próprios de previdência social devem realizar seu cálculo atuarial até 
o mês de fevereiro de 2009. Outras informações poderão ser obtidas junto à 
Central de Relacionamentos da CNM, pelo telefone (61) 2101-6074 ou pelo 
e-mail: <atuarial@cnm.org.br>. 

31 
março
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Uma excelente notícia aos gestores municipais que se preocupam 

com uma área importante da administração pública, a cultura. Em 2009, 

o Ministério da Cultura prevê investimentos na ordem de R$ 1,3 bilhão por 

parte da União neste setor, o equivalente a 1% dos recursos do Orçamento 

Geral da União para este ano.

Este é mais um incentivo aos municípios que, segundo comprovou es-

tudo divulgado pela CNM, são os que mais investem em cultura no país, 

superando os gastos dos estados e da União. 

Durante o período de 2005 a 2007, municípios investiram uma propor-

ção cada vez maior de sua receita corrente líquida (RCL) nesse segmento: 

os números saltaram de 0,93% em 2005 para 1,10% em 2007.

Em contrapartida, os estados e a União apresentaram um percen-

tual mais tímido de investimentos. Nos estados, a proporção aumentou 

de 0,43% em 2005 para 0,44% em 2007. Já os investimentos do go-

verno federal foram ainda menores: 0,23% em 2005 e 0,27% dois anos 

depois.

Para os prefeitos, fica a dica da CNM: dedicar mais atenção à área de 

difusão cultural e patrimônio cultural nos municípios, por exemplo.

Segundo a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica, o municí-

pio é obrigado a adquirir somente os 

medicamentos chamados Essenciais 

para sua população. O estado e a União 

são os responsáveis pela compra dos 

Excepcionais, e os Estratégicos são de 

responsabilidade da União. Os muni-

cípios estão sendo penalizados pelo 

desconhecimento da política e acabam 

onerando seus cofres para adquirir as 

três modalidades.

As ações deflagradas pelo governo 

para enfrentar a crise geram queda no 

repasse do FPM, e a redução do consu-

mo diminuirá a arrecadação do ICMS. 

É necessário que os municípios revejam 

suas estimativas de receita e realizem 

as necessárias correções nos orçamen-

tos, para evitar o descumprimento das 

obrigações da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF).

Cultura 

Mais investimentos em 2009 para municípios

Saúde 

FPM e LRF 

NOTAS

O Projeto de Lei (PL) 5.979/2001, que es-

tabelece normas referentes à inspeção veicular 

de segurança – uma proposta originada na 

Comissão de Viação e Transporte –, deverá ser 

discutido e votado pelo plenário da Câmara dos 

Deputados no início das atividades legislativas 

da referida Casa. O texto da proposição chegou 

a entrar três vezes na pauta da Câmara no ano 

passado, mas a votação não aconteceu por falta 

de consenso entre as lideranças. Há pressões do 

governo para que a proposta retorne ao plená-

rio no mês de fevereiro. O líder do PP, deputado 

Mário Negromonte, um dos maiores defenso-

res da idéia, argumenta que a sua aprovação é 

de extrema importância. “Milhares de pessoas 

morrem por ano em função de acidentes, em 

grande parte pelo péssimo estado de conserva-

ção dos carros”, disse. 

A CNM apoia o programa e já articula com 

os líderes de bancada a aprovação de uma pro-

posta de emenda que, se aprovada, garantirá 

uma participação maior das prefeituras nas re-

ceitas auferidas para aplicação na melhoria das 

condições de trânsito dos municípios.

Trânsito 

PL sobre inspeção veicular
de segurança deve ser
votado na Câmara
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O presidente da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, participou, 
no dia 14 de janeiro, de reunião da Federação das 
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurs). Na oportunidade, o presidente da CNM 
diagnosticou os pontos fortes e fracos das ações 
da entidade, com o objetivo do fortalecimento de 
uma agenda estratégica para os municípios gaú-
chos para os próximos 20 anos, com a finalidade 
de atingir o Programa Gaúcho de Qualidade e 
Produtividade nas prefeituras (PGQP).

A agenda estratégica inclui um programa de 
metas e um plano de ações dos trabalhos muni-
cipais, para o Rio Grande do Sul, e deverá marcar 

a nova etapa da gestão pública no estado, que 
servirá de modelo para as prefeituras de todo 
o país. Aproximadamente 160 participantes, 
entre eles 130 prefeitos eleitos e reeleitos, parti-
ciparam ativamente das discussões no Clube do 
Comércio em Porto Alegre. 

Também estavam presentes presidentes e 
secretários-executivos das Associações Regio-
nais, a diretoria e coordenadores das áreas téc-
nicas da entidade. O presidente da Famurs, Elir 
Girardi, destacou que o evento abriu oportuni-
dade aos prefeitos para discutir as competências 
e as vocações da Federação, assim como para 
avaliar eventuais deficiências.

O trabalho conjunto da Famurs e da CNM 
recebeu destaque como “uma parceria funda-
mental para atingir os resultados desejados”. 
Os coordenadores do trabalho vão agora com-
pilar o documento e apresentá-lo no Seminá-
rio de Orientação às Novas Administrações que 
a Famurs promoverá de 4 a 6 de fevereiro, no 
Hotel Serrano, em Gramado (RS).

Quanto maior e mais violento o município, 
menores tendem a ser a proporção de crianças 
e adolescentes matriculados na rede de ensino 
público e o acesso aos serviços de saúde, fatores 
estes que podem agravar os quadros de vio-
lência e de morte violenta nos grandes centros 
urbanos. A conclusão é de um estudo da CNM, 
que fez uma comparação entre as taxas médias 
de homicídios e os indicadores sociais dos muni-
cípios brasileiros.

Os municípios com maiores índices de mor-
tes violentas possuem maior PIB per capita, que, 
associado a uma população mais numerosa, 
gera maior concentração de renda, de favelas, 
de desemprego e criminalidade. Paralelamente 
a isso, tais municípios apresentam maiores pro-
blemas nos serviços de educação e saúde ofere-
cidos à população. 

IRFS Social – Além de usar os indicadores 
sociais do Ministério da Educação (MEC) e do Mi-
nistério da Saúde (MS), a CNM também se baseou 
no componente social do Índice de Responsabi-

lidade Fiscal, Social e de Gestão dos Municípios 
Brasileiros (IRFS Social), que é calculado todos os 
anos e traz índices locais em saúde e educação. 

Esta análise, feita com base no IRFS Social 
da CNM, também indicou que os municípios de 
maior porte que apresentam maiores taxas de 
homicídio geralmente apresentam piores médias 
nos indicadores de saúde, que são referentes aos 
números de consultas médicas, cobertura vacinal 
e taxa de mortalidade infantil.

Além disso, esses municípios tendem a 
possuir piores indicadores em educação, que 
se referem à quantidade de matrículas da rede 
municipal de ensino, à taxa de evasão escolar e 
à quantidade de professores com curso superior 
que atuam nas escolas municipais.

Como existe uma relação clara entre a violên-
cia e as questões sociais, há diversas ações que os 
gestores municipais podem tomar na prevenção 
e no combate à violência. Um indicativo dessas 
ações de enfrentamento à violência urbana muni-
cipal também pode ser encontrado no estudo. 

Saúde e educação: relação com a vio-
lência – O estudo da CNM evidencia, ainda, que 
quanto menores forem o porte do município e a 
taxa de homicídios, maior tende a ser a média de 
consultas médicas. Municípios de até 5 mil ha-
bitantes apresentam média de 2,2 consultas por 
habitante, enquanto aqueles com mais de 300 mil 
habitantes apresentam média de 1,2 consultas.

Tal indicador evidencia que nos municípios 
pequenos a população tem maior acesso aos pos-
tos e centros de saúde locais. Nos municípios de 
grande porte e mais violentos, a população tem 
menos acesso aos serviços de saúde, fator que 
pode agravar os quadros de morte por violência.

Quando a análise se refere ao número de 
matrículas nos ensinos básico, fundamental e 
médio da rede pública de ensino, nota-se que 
os municípios de portes com mais de 100 mil 
habitantes, que são aqueles com os maiores 
índices de violência homicida, possuem uma 
percentagem menor de crianças e adolescentes 
matriculados na rede de ensino público. 

Movimento Municipalista 

Ziulkoski apoia estratégia municipalista

Segurança pública 

Municípios grandes e com maiores taxas de violência 
têm piores indicadores de saúde e educação
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O governo estuda criar novo programa de 
parcelamento de dívidas de contribuições em 
atraso com a Previdência Social só para os mu-
nicípios. Muitos prefeitos pedem que débitos já 
renegociados em programas anteriores sejam 
consolidados com novas dívidas e parcelados 
em até 20 anos. 

Muitos prefeitos reclamam que, em função 
da dificuldade de pagar dívidas de contribuições 
previdenciárias, estão impedidos de firmar con-
vênios com a União para recebimento de recur-
sos. Para receber dinheiro federal, os municípios 
precisam, entre outras exigências, estar em dia 
com a Previdência. 

Diferentemente dos estados, a maioria 
dos 5.563 municípios brasileiros não mantém 
Regime Previdenciário Próprio da Previdência 
Social (RPPS) para os servidores. Assim como 
as empresas, recolhem contribuições ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), pelo qual se 
aposentam funcionários municipais e também 
trabalhadores da iniciativa privada. 

Vale acrescentar que mesmo municípios que 

já instituíram regimes próprios ainda podem ter 
dívidas com o RGPS, por causa de contribuições 
relativas a servidores que se aposentaram antes. 

Outra reivindicação do movimento munici-
palista: além dos 240 meses de prazo, os prefei-
tos pedem que a soma das respectivas presta-
ções com o fluxo normal de novas contribuições 
seja limitada a um percentual da receita corrente 
líquida (RCL) dos municípios. Eles pedem ainda 
que não se adote como fator de correção a taxa 
Selic, atualmente em 12,75% ao ano.

Legislação

As condições pedidas são semelhantes 
às que foram dadas no último parcelamento 
especial concedido pelo governo passado. Em 
setembro de 2000, a Medida Provisória 2.060 
concedeu às prefeituras 20 anos para pagamen-
to de débitos previdenciários relativos a fatos 
geradores ocorridos até junho daquele ano. Sem 
ter perdido validade, a última reedição da refe-
rida MP estendeu a data de corte para junho de 

2001. O fator de correção adotado na época foi 
a Taxa de Juros de Longo Prazo, atualmente em 
6,25% ao ano. O limite de comprometimento da 
RCL foi fixado em 15%. 

Em novembro de 2005, a Lei 11.196 criou 
novo parcelamento especial (também de 240 
meses) para dívidas contraídas até setembro da-
quele ano. Dessa vez, no entanto, determinou-
se correção pela Selic, o que levou muitos mu-
nicípios à não adesão, informa a CNM. Segundo 
a Confederação, a lei também estabeleceu que 
essas prestações tinham de ser, pelo menos, de 
1,5% da RCL, o que na prática tornou o prazo in-
ferior a 240 meses, em muitos casos. 

As dívidas de fatos geradores posteriores a 
setembro de 2005 também puderam ser parce-
ladas, mas no máximo em 60 meses e com cor-
reção pela Selic. Em dezembro do ano passado, 
no entanto, a MP 449 dificultou esses parcela-
mentos administrativos de cinco anos, ao alterar 
a Lei 8.212, de 1991. Com essa MP, a necessidade 
de um novo programa de parcelamento tornou-
se ainda mais urgente. 

Previdência Social 

Dívidas de municípios com INSS poderão
ter novo parcelamento

Além de um programa de parcelamento de 20 anos, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destaca que tal 
mudança não será suficiente para solucionar as dívidas dos municípios com o Regime Geral de Previdência Social. 
Ziulkoski afirma que, antes disso, é preciso fazer uma revisão das dívidas e um encontro de contas, ou seja, permitir 
que as prefeituras considerem os créditos que elas já têm com o Regime.

A CNM defende que também deveriam ser abatidos das dívidas pelos prefeitos os valores relativos a contribuições 
cobradas até 2004 sobre a remuneração de agentes políticos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores). Após mudanças 
na legislação brasileira, os vínculos desses agentes, antes opcionais, tornaram-se obrigatórios ao RGPS. Por tal moti-
vo, não faz sentido, segundo a CNM, transformar esses vínculos em dívidas.

Em relação ao encontro de contas a que se refere Ziulkoski, a CNM leva em consideração a chamada compensação 
previdenciária, ou seja, contribuições que a Previdência Social já devolve às prefeituras que criaram regimes próprios 
de previdência a seus servidores, passando a ter a responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias.

Ziulkoski destaca a importância da revisão de dívidas
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