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CNM questiona dívidas previdenciárias 
dos municípios junto ao INSS

A CNM realiza, em 11 de março, no Senado Federal, a “Mobili-
zação Municipalista sobre o Impacto da Previdência nas Finanças 
Municipais”, evento que conta com a presença de prefeitos, ges-
tores dos fundos e institutos de previdência social, secretários 
municipais, procuradores e vereadores, entre representantes das 
demais esferas da administração pública.

A mobilização objetiva apresentar, para providências do governo 
federal, um levantamento realizado pela CNM, em fevereiro, sobre 
a dívida previdenciária dos municípios junto ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Segundo a CNM, o INSS vem, desde 2001, 
retendo grandes quantias das finanças municipais, alegando que 
se tratam de valores devidos pelos municípios, medida que torna 
ingovernáveis muitos destes. O levantamento da CNM coincide 
com a publicação da MP 457/09 (veja box na página 2).

A CNM analisou o Cadastro Único de Convênios (Cauc) dos 
municípios brasileiros e constatou que 1.567 municípios (28,2%) 
estavam irregulares com relação à Certidão Negativa de Débito (CND) 
Previdenciário. O Pará é o estado que possui o maior percentual 
de municípios com a CND irregular, totalizando 108 (75,5%). Em 
seguida, vêm Amapá, com 11 (68,8%), e Amazonas, 21 (66,1%). 
Os municípios paulistas são os que têm o menor percentual de 
irregularidade na CND (7,1%), seguidos dos gaúchos, com 8,5%.

Sobre a Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP), vê-se 
que 1.584 (28,5%) municípios estão pendentes no Cauc, sendo o 
estado de Alagoas o primeiro do ranking, com 58 (58,9%), seguido 

de Roraima, com 8 (46,7%), e Piauí, com 96 (43%). O estado cujos 
municípios têm o menor percentual de incidência é o Acre, com 1 
(4,5%), seguido do Ceará, 21 (11,4%), e do Mato Grosso do Sul, 
também com 21 (14,1%). (Continua na pág. 2)

Situação Data Repasse (R$)

Real 10/03/2009 1.417.354.217,54 

Previsto 20/03/2009 310.385.100,00

Previsto 30/03/2009 965.777.200,00 

Veja os valores de repasse do FPM
para março 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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Previdência 

CNM: “Medida Provisória nº  457 é paliativa”
O governo federal editou, em 11 de 

fevereiro, a Medida Provisória (MP) n° 457, 
que dispõe sobre o parcelamento de débitos 
previdenciários dos municípios, decorrentes 
das contribuições sociais das empresas e 
dos trabalhadores. De acordo com a MP, os 
municípios poderão parcelar seus débitos e 
os de responsabilidade de suas autarquias e 
fundações, relativos às contribuições previ-
denciárias junto ao RGPS.

“Trata-se, na verdade, da reedição do 
parcelamento veiculado pela denominada 
MP do Bem”, afirma o presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski, referindo-se à MP 255 – D, 
de 2005, convertida na Lei nº 11.196/2005. 
A nova MP tem como diferencial o dia 
31/01/2009 como data limite para o par-
celamento dos débitos. Segundo Ziulkoski, 

diante da grande dívida dos municípios, 
essa medida se mostra tão somente como 
um paliativo do governo, ou seja, ineficaz 
para a resolução do problema.

Desvantagens da MP – Para o pre-
sidente, um exemplo da ineficácia da me-
dida é a atualização dos débitos pela taxa 
Selic, quando a melhor opção é a TJLP. Outro 
ponto criticado pelos municípios é o limite 
mínimo para o valor da prestação, estabele-
cido em 1,5% sobre a média mensal da RCL 
referente ao ano anterior ao do vencimento 
da prestação. Tal limitação provoca uma di-
minuição da quantidade de parcelas.

Todavia, o parcelamento, embora não 
ideal, traz algum fôlego aos municípios. 
Isso porque a opção pelo parcelamento – 
por parte dos municípios impedidos de ter 

acesso à CND – obriga o INSS, a partir da 
formalização do requerimento de parcela-
mento, a emitir a CPD-EN. A CNM entende 
também que, a depender da opção dos ges-
tores locais, o parcelamento previsto na MP 
457 pode ser adotado para os débitos dos 
municípios junto aos seus Regimes Próprios 
de Previdência Social, conforme o previsto 
no parágrafo 12 do art. 40 da Constituição 
Federal.

Por fim, a CNM alerta que a MP 457 
ainda não foi regulamentada pela Receita 
Federal (RF). Por tal razão, os municípios 
só conseguirão concretizar o parcelamento 
de seus débitos previdenciários, segundo 
os dispositivos da MP 457, quando a RF 
disponibilizar a Instrução Normativa que a 
regulamenta.

Obstáculo à captação de recursos – A 
exigência de certidão de aptidão previdenciária 
dos municípios – requerida pelo governo federal 
e representada pela CND ou pela Certidão Positi-
va de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) 
– é o maior entrave para o acesso dos municí-
pios às transferências voluntárias da União e dos 
estados, seja por convênios ou parcerias. Sem es-
ses investimentos federais, tornam-se inviáveis 
muitas ações locais de desenvolvimento. 

“A obrigatoriedade dessas certidões, como 
meio de acesso aos recursos federais, é uma 
gravíssima distorção da legislação”, assevera o 
presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. Para ele, a 
necessidade de uma postura mais clara do go-
verno federal quanto à exigência de tais certi-
dões é reforçada pela legislação complementar 
do Código Tributário Nacional, que prevê, em seu 
artigo 206, a emissão da CPD-EN aos devedores 
cuja exigibilidade do crédito esteja garantida 
pela penhora ou suspensa. 

Reivindicações da CNM – Por tais razões, 
a Confederação apresentou emenda à MP 457, 

no sentido de: (1) dispensar a exigência da CND 
e da CPD-EN dos municípios para as transferên-
cias legais e voluntárias; e (2) instituir o Comitê 
Gestor de Revisão da Dívida Previdenciária dos 
municípios, com garantia de representação da 
CNM e da Receita Federal, a fim de estudar a re-
gulamentação do encontro de contas de débitos 
e créditos previdenciários dos municípios com o 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Outra reivindicação da entidade é a revogação 
imediata da MP 449, que definiu as novas regras 
de parcelamento dos débitos previdenciários, uma 
vez que as exigências da medida extrapolam a ca-
pacidade dos municípios de honrá-las. Em contra-
partida, a CNM busca a definição da concessão de 
parcelamento previdenciário para pagamento em 
240 meses, obedecido o limite de um percentual 
de até 9% da receita do FPM.

Para isso, a soma da retenção da parcela 
com a retenção do INSS-Empresa não poderá 
ultrapassar os 15% da Receita Corrente Líquida 
(RCL) do município, tendo a Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) como índice de atualização 

dos débitos, excluída a taxa do Sistema Espe-
cial de Liquidação e de Custódia (Selic) como 
índice dessa atualização, reeditando em parte 
a MP 2129-8/2001.

Para a CNM, tais medidas podem reforçar 
a legislação no tocante ao tema, a exemplo 
da Súmula Vinculante (SV) nº 8, editada pelo 
Supremo Tribunal Federal, que não é cumprida 
pelo fisco previdenciário. A SV 8 declara incons-
titucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, 
que estenderam para 10 anos os prazos para 
lançamento e cobrança judicial das contribui-
ções previdenciárias.

“De acordo com a SV 8, órgãos como a Re-
ceita Federal estão impedidos de exigir o paga-
mento de contribuições previdenciárias lançadas 
em período superior aos 5 anos anteriores à fis-
calização”, explica Ziulkoski. Para ele, o simples 
cumprimento do disposto na SV 8 será suficiente 
para reduzir consideravelmente o endividamento 
previdenciário dos municípios, com o consequen-
te redimensionamento do percentual de retenção 
para o pagamento das parcelas vincendas.
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Finanças 

Mais um repasse confirma tendência
de queda no FPM para 2009

O repasse do 3º decêndio de fevereiro ao Fundo de Participação 
de Municípios (FPM), referente ao volume de arrecadação do dia 10 
a 20 do mês, confirmou a previsão da CNM. As receitas federais – Im-
posto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
– que servem de base para o cálculo do FPM estão numa tendência 
de declínio, principalmente o IPI, em virtude da crise pela qual pas-
sa o setor automotivo. De dezembro de 2008 a fevereiro de 2009, vá-
rias montadoras no país e no exterior anunciaram férias coletivas e 
corte de pessoal. 

Em comparação ao mesmo período do ano passado, o valor dos repas-
ses acumulados em fevereiro caiu 5% em termos reais: de R$ 4 bilhões e 
327 milhões, em 2008, para R$ 4 bilhões e 109 milhões, em 2009. “Esta 

é uma queda significativa, já que o repasse do FPM de fevereiro de 2007 
para 2008 havia crescido 15,4%, já descontada a inflação”, afirma o presi-
dente da CNM, Paulo Ziulkoski.

De igual forma, os valores creditados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) nas contas das prefeituras, referentes ao 3º decêndio de 
fevereiro (R$ 713 milhões), foram bem inferiores à previsão de R$ 875 
milhões, feita pela Receita Federal.

Segundo Ziulkoski, uma queda tão acentuada nos repasses da União 
para o FPM certamente repercute na administração municipal. “Neste 
ano, os prefeitos terão que se empenhar em cortar algumas despesas, 
principalmente no custeio, e não contarão com um superávit primário tão 
expressivo como nos anos anteriores”, finaliza.

Finanças 

Carga tributária no país subiu 1,10% do 
PIB de 2007 para 2008

Levantamento realizado pela CNM aponta que a carga tributária no país 
– relativa ao total da arrecadação de todos os impostos da União, dos estados 
e dos municípios – subiu de 36,48% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 
para 37,58% em 2008, o que representa um aumento de 1,10%. O percentu-
al, que inclui todos os tributos recolhidos compulsoriamente da sociedade e 
das empresas – incluindo royalties, taxas e cobranças e judiciais –, aumentou 
mesmo sem a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF). 

Em valores absolutos, o estudo da CNM mostra que a carga tributária 
ultrapassou a marca simbólica de R$ 1 trilhão em 2008. Ou seja, juntos, os 
governos municipais, estaduais e o federal arrecadaram R$ 1,090 trilhão no 
ano passado. Mas enquanto os municípios responderam por apenas 3,4% (R$ 
56,9 bilhões), coube à União o percentual de 68,5% (R$ 746,8 milhões). Mas 
embora represente a menor fatia do bolo tributário, a receita dos municípios 
brasileiros é a que mais cresceu em termos percentuais desde 2002: 152% em 
valores nominais, sem descontar a inflação.

Em relação à arrecadação por tributo, destaque para o Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), principal receita própria dos municípios. 
Desde 2002, a receita do ISS é a terceira que mais cresceu desde 2002, ficando 
atrás da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que representa o 
lucro das empresas, e os royalties. 

O estudo da CNM foi realizado com base nos relatórios de receita da União, 
dos estados e dos municípios. Os valores da arrecadação federal foram obtidos 
junto ao Tesouro Nacional, à Previdência e à Caixa Econômica Federal. No caso 
dos estados e dos municípios, a fonte tem como base os relatórios de execução 
orçamentária. O valor dos municípios para o ano de 2008 foi obtido a partir de 
uma amostra de 75 cidades de diversos portes (incluindo capitais).
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Os municípios contam, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), com um voto do ministro Eros Grau 
favorável à incidência do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) em operações de ar-
rendamento mercantil do tipo leasing financeiro.

Em fevereiro, o ministro se pronunciou sobre 
a matéria, em sessão plenária do STF, afirmando 
que o leasing financeiro é um contrato autônomo 
que tem como núcleo o financiamento de bens 
móveis (veículos, por exemplo) e imóveis (apar-
tamentos, habitações) e que, por sua vez, deve 
ser considerado um serviço. Por tal razão, sofre 
incidência do ISS, a principal fonte de arrecada-
ção própria dos municípios. 

Grau é o relator de dois recursos extraor-
dinários que tratam da questão. Um recurso 
foi proposto pelo município de Itajaí (SC) para 
cobrar ISS sobre operações de leasing de veí-
culos financiados pelo banco Fiat, que contava 
com uma decisão judicial favorável para não 
pagar o tributo ao município. O outro processo 
é do banco HSBC contra a cobrança do ISS pela 
prefeitura de Caçador (SC). O ministro afastou a 
tese dos bancos, segundo a qual o leasing não 
é um serviço, mas uma operação de crédito, re-
alizada pela empresa de leasing somente para 
ajustar o financiamento de um bem.

Antecedentes do caso – A Constituição 
Federal (CF) de 1988, em seu art. 156, dispõe 
que a definição de serviço para fins de incidência 
do ISS fica a cargo de lei complementar federal. 
Como a publicação dessa lei ocorreu somente 
em 2003, 15 anos após a promulgação da CF, di-
versas ações que contestavam o pagamento do 
tributo surgiram, pelo país, no período de 1988 
a 2003. No estado de São Paulo, houve um re-
curso extraordinário de uma empresa particular 
contra um município com a alegação de que a 
locação de bens móveis é equiparada à opera-
ção de leasing e não seria serviço. Portanto, não 

teria incidência de ISS.
A partir desse precedente, o banco HSBC 

ajuizou uma ação declaratória semelhante, con-
tra a cobrança de ISS da prefeitura de Caçador, 
também sob a alegação de que o arrendamento 
mercantil e a locação de bens móveis são ati-
vidades equiparadas, de operação de crédito, 
mas não de serviço. A prefeitura de Itajaí, por 
sua vez, instaurou uma ação cujo objeto cons-
tituía a obrigatoriedade da cobrança de ISS do 
banco Fiat nas operações de leasing de veículos. 
Em 2003, o Grupo da Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, ao se pronunciar 
sobre o assunto, decidiu-se pela uniformização 
de jurisprudência quanto aos dois últimos casos, 
ou seja, proferiu parecer contrário à incidência 
do ISS sobre leasing de bens móveis.

Guerra fiscal – Ainda em 2003, alguns 
municípios paulistas começaram a dar isenção 
tributária para operações de leasing, o que 
atraiu diversas agências bancárias para essas 
cidades, ocasionando uma guerra fiscal entre 
os municípios. Assim, um veículo era negociado 
em um município, mas o recolhimento do ISS era 
feito em outra cidade, onde a agência bancária 
se estabeleceu. Por tal razão, a CNM apresentou 
subsídios ao Congresso Nacional que culmina-
ram com a aprovação da Lei Complementar (LC) 
nº 116/2003.

A LC determina que a prestação de serviços 
de intermediação de contratos de arrendamento 
mercantil (leasing) é tributada pelo ISS. Além 
disso, a LC apresentava uma lista com mais de 
100 serviços que não constavam em legislações 
anteriores e não eram cobrados na base tributária 
do ISS. Por fim, tal legislação acrescentou, no rol 
de exceções às duas regras de local de arrecada-
ção (estabelecimento e domicílio do prestador de 
serviço), as operações de arrendamento mercan-
til (leasing). Assim, tornou-se expressa a deter-

minação de que o município de arrecadação do 
ISS é aquele onde se deu a efetiva prestação do 
serviço. Ou seja, não interessava onde era a sede 
do banco, mas onde ocorreu o serviço. Na época, 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também fir-
mou tal entendimento.

O conceito de serviço – Por sua vez, as de-
fesas dos bancos partiram do pressuposto de que 
a legislação brasileira não é clara ao apresentar 
o conceito de serviço, argumento legal que, se-
gundo seu entendimento, deveria ser objeto de 
lei complementar específica. O caso foi, então, le-
vado ao plenário do STF. Na votação de fevereiro, 
Eros Grau se pronunciou pela constitucionalidade 
da incidência de ISS nas operações de leasing. 

Antes da votação do pleito, a Federação das 
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurs) solicitou sua admissão no julgamento 
na qualidade de amicus curiae, ou seja, de enti-
dade interessada na questão jurídica, para am-
pliar a discussão antes da decisão dos juízes. Eros 
Grau entendeu que a presença da Famurs em tal 
qualidade, num momento em que se julga uma 
questão constitucional de relevante repercussão 
nacional, não só era possível como desejável. O 
processo ainda retorna ao plenário para a decisão 
final da Corte.

Finanças 

Ministro do STF vota a favor do 
ISS nas operações de leasing
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Cultura 

MP cobra ensino da cultura indígena e 
afro-brasileira nos municípios

Municípios de diversos estados do país estão sendo cobrados pelo 
Ministério Público (MP) para incluir em seus currículos escolares o estu-
do sobre a história e a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas bra-
sileiros. A cobrança se ampara na Lei 10.639, de 2003, ampliada pela 
Lei 11.645, de 2008, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão des-
sas temáticas nas grades curriculares do ensino fundamental e médio 
público e privado.

O não-cumprimento da referida lei federal por algumas escolas do país 
levou o MP a instaurar uma investigação oficial nos municípios, com o intuito 
de constatar e acompanhar a inclusão do estudo da história e da cultura afro-

brasileira e dos povos indígenas nos currículos oficiais dos estabelecimentos 
de ensino. Para assegurar o cumprimento da lei federal, promotores de justiça 
estão requisitando dos gestores municipais informações sobre o currículo das 
escolas e sobre as providências adotadas para o cumprimento da lei.

Essas ações do MP já foram constatadas em municípios de pelo menos 
15 estados, entre eles: Pernambuco, Goiás, Pará, Bahia, Minas Gerais, Tocan-
tins, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo. 
Assim, a CNM alerta os municípios para que revejam os currículos de suas 
escolas de forma a atender o que estabelece a lei federal, evitando assim a 
responsabilização dos gestores pelo descumprimento da lei.

Educação 

Programas federais de educação 
beneficiam mais estados do que municípios

Atenta às alterações que podem afetar a administração municipal em 
temas referentes à educação, a CNM alerta os gestores municipais: a Medida 
Provisória (MP) nº 455/2009 alterou as regras do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae), do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Com a ampliação dos programas, serão injetados aproximadamente 
R$ 920,5 milhões na área de educação. No Pnae, dos R$ 530 milhões a mais 
destinados ao ensino médio, R$ 11,1 milhões são para os municípios e 
R$ 518,9 milhões para os estados, pois 98% dos alunos dessa etapa são 
da rede estadual.

Já o repasse anual do Pnate crescerá 161,4 milhões, de acordo com dados 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Desse valor, 
R$ 123,6 milhões (77%) são destinados aos estados e apenas R$ 37,8 mi-
lhões (23%) aos municípios, conforme cálculo realizado pela CNM, com 
base no Censo Escolar de 2007 e nos valores per capita do Pnate, que varia-
ram entre R$ 81 e R$ 116,32.

Embora os recursos sejam suplementares e os valores repassados se 
mantenham inferiores às necessidades dos municípios, o presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski, reconhece a relevância da ampliação desses programas e 
afirma que eles são importantes e necessários, pois seguem a lógica de fi-
nanciamento da educação brasileira, instaurada a partir de 2007 com o Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

Com a medida, é assegurada a universalidade do atendimento dos pro-

gramas educacionais a todos os alunos da educação básica. “Porém, é funda-
mental que a União não só aumente os recursos federais em razão da inclusão 
de novos alunos, mas, sobretudo, reveja sua participação no financiamento 
desses programas com o aumento da assistência financeira que presta aos 
estados e aos municípios”, afirma Ziulkoski. Ele cita um exemplo de repasse 
que precisa ser reajustado: o do valor per capita da merenda escolar. 

Por tal motivo, é importante que cada gestor municipal esteja atento às 
competências de cada ente federado, pois em muitos casos os municípios 
acabam assumindo responsabilidades que são do estado, sem a respectiva 
contrapartida financeira. A MP tramita na Câmara e já recebeu 70 propostas 
de emendas dos parlamentares. 
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Com base em estudo da CNM – no qual foi divulgado que o impacto do 

aumento do salário mínimo nos cofres públicos municipais será de R$ 373 

milhões –, a entidade elaborou uma sugestão de emenda à Medida Provi-

sória (MP) nº 456/2009, que propõe a criação do Fundo de Compensação do 

Salário Mínimo (FCSM). De acordo com a proposta, o fundo deverá ser consti-

tuído com recursos do Tesouro Nacional, estimado em R$ 500 milhões.

A MP foi apresentada em fevereiro pelo deputado João Dado (PDT-

SP) e representa uma esperança para que as prefeituras consigam pagar 

suas despesas com pessoal e encargos sociais sem prejudicar os caixas 

dos municípios.

A CNM acredita que a aprovação da MP será benéfica para os 103 mu-

nicípios identificados pelo estudo, para que suas respectivas prefeituras 

não descumpram as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) ao 

arcar com o reajuste de 12,05% no salário mínimo nacional. Segundo a 

entidade, esses 103 entes federativos terão de ultrapassar os 60% de suas 

receitas em gastos com servidores. Além disso, 447 municípios ficarão 

dentro do limite prudencial de 55% e 60%.

Em resumo, a emergência da aprovação da MP se deve à necessidade 

de evitar que os prefeitos tenham de demitir pessoal e reduzir a prestação 

de serviços públicos oferecidos às comunidades. Além disso, as prefeitu-

ras deixam de receber recursos, na forma de transferências voluntárias da 

União, caso não reduzam suas despesas em oito meses.

Finanças 

CNM elabora emenda para MP sobre 
pagamento do novo mínimo

A CNM alerta os gestores públicos muni-
cipais que participaram da primeira fase de 
implantação do Programa de Atenção Integral 
à Família (Paif) para a prorrogação do prazo, 
até o dia 15 de março deste ano, para a efe-
tivação da segunda fase do programa. Nela, o 
município deve demonstrar se há capacidade e 
condições para a implantação do programa. 

A realização da segunda fase serve para con-
firmar a participação do município no programa 
e apresentar os espaços físicos e os profissionais 
de trabalho com qualificação para as ações exi-
gidas, como psicólogos, por exemplo. 

A formalização do processo de expansão 

se efetivará mediante o cumprimento de três 
etapas consecutivas: etapa 1 – “aceite” do co-
financiamento da União e dos compromissos 
para a implantação do Paif; etapa 2 – demons-
tração de capacidade e condições de implan-
tação do Paif; e etapa 3 – monitoramento e 
acompanhamento da implantação do Paif. Os 
gestores municipais devem ficar atentos, pois 
as etapas 1 e 2 serão realizadas pelos municí-
pios e pelo Distrito Federal. A etapa 3 é de res-
ponsabilidade do MDS/SNAS e dos estados.

O Paif é um programa que atende famílias 
e objetiva fortalecer seu papel na sociedade, 
propiciando mais qualidade de vida e contri-

buindo para a emancipação social, articulan-
do, para tanto, a rede de recursos existentes no 
município. O programa é desenvolvido pelos 
Centros de Referência de Assistência Social 
(Cras) ou “Casas de Famílias”. Os Cras prestam 
atendimento socioassistencial e fazem enca-
minhamentos dos beneficiários às redes de 
proteção social em cada localidade. 

Para a CNM, é importante a adoção dessa 
política social, pois ela permite maior eficiência 
no resgate de pessoas em situação de vulnera-
bilidade social e propicia o desenvolvimento 
dessas pessoas no tocante à sua qualificação 
para o trabalho. 

Desenvolvimento Social 

Prazo para implantação do Paif vai até 15/03

Publicação de decreto muda regras para convênio do ITR
Conforme a CNM informou, com exclusividade, no site da entidade e no Boletim CNM de fevereiro, o presidente Lula sancionou, no dia 10 do mês 

passado, o Decreto nº 6.770, que dispõe sobre as novas regras para a adesão dos municípios brasileiros ao convênio do Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial Rural (ITR). A CNM teve acesso exclusivo ao texto do decreto e informou que este seria publicado no Diário Oficial da União (DOU) ainda na segunda 
semana de fevereiro. Com o decreto, 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. 
Conforme estudos da entidade, estima-se que no Brasil, ao todo, a arrecadação integral do ITR chegue a R$ 500 milhões. 



7
Março de 2009

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Prefeitos de todo o país estavam presentes 
no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Pre-
feitas, que ocorreu nos dias 10 e 11 de feverei-
ro, em Brasília. Na abertura do encontro – que 
contou com a participação do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, além de ministros e go-
vernadores estaduais –, o presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski, foi um dos convidados pela 
organização do evento para discursar diante de 
um auditório lotado. 

Ziulkoski iniciou seu discurso reconhecen-
do a legitimidade do encontro articulado pelo 
governo federal e elogiou a postura do presi-
dente Lula, que desde 2003 comparece às edi-
ções da Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, organizadas pela CNM. “Esta é mais 
uma iniciativa muito importante no que diz 
respeito ao estreitamento das relações entre 
os prefeitos, os estados e o governo federal”, 
afirmou.

Ainda destacando a importância da parce-
ria, Ziulkoski acrescentou que “os prefeitos, em 
cada canto do país, são os verdadeiros ‘braços’ 
dos governadores e do presidente”. De acordo 
com o presidente da CNM, os prefeitos são as 
autoridades públicas que realmente conhecem 
os anseios e as dificuldades dos cidadãos em 
cada município brasileiro. 

Mais avanços – Apesar de destacar a aproxi-
mação das relações entre o governo federal e 
os municípios nos últimos anos, Ziulkoski usou 
boa parte de seu discurso para lembrar às au-
toridades presentes a importância de buscar 
mais avanços para fortalecer a administração 
dos prefeitos.

Ziulkoski cobrou dos presidentes da Câmara 
e do Senado – Michel Temer e José Sarney, res-
pectivamente – que aprovem benefícios para os 
municípios, mas sem deixar de indicar receitas, 
ou seja, mecanismos que auxiliem as prefeituras 
a custear as medidas aprovadas. Ele citou, como 
exemplo, a aprovação do novo piso nacional dos 

professores. Segundo ele, mais de 800 prefeitu-
ras não conseguirão pagar o novo piso.

Em relação ao novo salário mínimo, que 
começou a valer no início de fevereiro, Ziulkoski 
também fez uma observação: “O aumento é, 
sim, muito importante. Mas as prefeituras não 
foram lembradas quando ele foi instituído. Mui-
tas não têm recursos e não conseguirão cumprir 
a Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Parcelamento de dívidas previdenciárias 
– Ziulskoki também comentou o impacto da 
crise financeira mundial nos cofres municipais. 
Como os repasses para os municípios diminuí-
ram, em função da crise, os prefeitos enfrenta-
rão mais um desafio para reajustar as finanças 
das prefeituras.

Em relação ao parcelamento da dívida dos 
municípios com o Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) em até 20 anos – viabilizado 
por medida provisória assinada pelo presiden-
te Lula na abertura do encontro –, Ziulkoski 
reconheceu a importância da iniciativa, mas 
enfatizou que o governo federal não apresen-
ta soluções para a criação de recursos a fim de 
tornar possível esse pagamento.

Com esse destaque, o presidente da CNM 
foi, mais uma vez, porta-voz dos prefeitos, cujas 
reivindicações tratam também da inclusão de 

mais benefícios aos municípios no texto da 
Reforma Tributária. “Diante de tantas vitórias 
conquistadas pelas prefeituras, o INSS precisa 
parar de ‘abocanhar’ a receita dos municípios 
brasileiros. Nós exigimos uma solução urgente 
para esse impasse”, afirmou Ziulkoski. 

Aplaudido de pé por todos os presentes, 
Ziulkoski terminou seu discurso lembrando 
da importância de mais esforços e união por 
parte dos prefeitos, para que os municípios 
ganhem mais reconhecimento e fiquem ainda 
mais fortalecidos.

Presidente Lula reconhece a importância 
da Marcha – Em resposta ao presidente da 
CNM, Lula reafirmou os esforços do governo 
federal em atender as reivindicações dos prefei-
tos. “Continuaremos trabalhando para construir 
uma relação sadia e democrática entre a União, 
os estados e os municípios”, disse.

Para finalizar, Lula fez questão de diferen-
ciar o encontro, promovido pelo governo fede-
ral, da Marcha a Brasília em Defesa dos Muni-
cípios, organizada pela CNM. “Precisamos frisar 
que a nossa reunião não é Marcha dos Prefeitos. 
Tenham certeza de que eu e minha equipe de 
ministros estaremos presentes na Marcha de 
2009 para apoiar o encontro e ouvir a pauta de 
reivindicações de vocês, prefeitos”.

Previdência Social 

Aplaudido de pé, Ziulkoski discursa em 
Encontro Nacional de Novos Prefeitos
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A CNM informa aos municípios que a atua-
lização cadastral dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família (PBF) deve ser efetuada até o dia 
31 de agosto, que é o prazo limite definido pelo 
governo federal. A atualização dos dados socio-
econômicos dos beneficiários do programa deve 
ser feita dentro do prazo para que não ocorra o 
bloqueio do benefício em setembro e o cancela-
mento deste em janeiro de 2010.

A atualização é um dos indicadores que 
compõem o Índice de Gestão Descentralizada 
(IGD) do Bolsa Família. A ampla atualização do 
cadastro promove o aumento de recursos no 
município destinados à infra-estrutura. Para 
que os municípios possam checar as informa-
ções com as famílias, uma base de dados estará 
disponível na página on-line do Bolsa Família
(www.mds.gov.br/bolsafamilia). 

Outras duas ações administrativas que tam-
bém devem ser realizadas pelos gestores munici-
pais este ano são a revisão cadastral de usuários 
do programa e a implantação de um novo proces-

so de cadastramento com metodologia do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 
começará no final do segundo semestre de 2009.

A CNM reafirma a importância da atualização 
cadastral dos beneficiários do programa para os 
municípios. É preciso destacar que os gestores 
municipais devem estar atentos ao envio correto 
dos dados, para que não ocorram problemas e 
não haja interferência na média do IGD, evitando 
redução de recursos aos municípios.

O estudo “Brasil e OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico): 
avaliação da eficiência em sistemas de saúde”, 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea), divulgado em fevereiro, situou os 
municípios brasileiros em primeiro lugar no 
critério “eficiência nos gastos com saúde”. A 
pesquisa utilizou dados de 32 países, em sua 
maioria desenvolvidos. 

Segundo o estudo, os investimentos em 
saúde no Brasil produzem resultados melhores 
do que nos demais países analisados integran-

tes da OCDE. No ranking dos dez mais eficientes, 
o Brasil está à frente de países como Turquia, 
México, Hungria, Eslováquia, Polônia, Coréia, 
República Tcheca, Portugal e, em último lugar, 
os Estados Unidos. Dos 32 países analisados, a 
Islândia recebeu a pior avaliação.

O estudo cruzou os dados de investimen-
tos em saúde dos municípios de cada país e as 
melhorias alcançadas em diversas áreas: espe-
rança de vida ao nascer para homens e mulhe-
res, índice de sobrevivência infantil, anos de 
vida recuperados para doenças transmissíveis, 

anos de vida recuperados para doenças não-
transmissíveis, anos de vida recuperados para 
causas externas, tamanho da população e área 
geográfica.

Entre as informações divulgadas, a pesqui-
sa indica que, no Brasil, o aumento de 1% no 
gasto per capita possibilita que o número de 
mortes de crianças com até um ano de idade 
diminua de 22 para 10 em cada mil nascidos 
vivos. E mais: um incremento de 1% no gasto 
per capita gera um aumento de cinco anos na 
esperança de vida do brasileiro.

Desenvolvimento Social 

Atualização cadastral do Bolsa 
Família termina em 31/08

Internacional 

Saúde 

Municípios se destacam em gastos com saúde

Acontece em Lisboa, Portugal, nos 
dias 26 e 27 de março, o Fórum de Au-
toridades Locais dos Países de Língua 
Portuguesa. Participar do encontro é 
uma forma de promover o município ou a 
entidade em âmbito internacional, de en-
trar em contato com diversas autoridades 
locais e de participar da constituição de 
uma rede internacional. A CNM organiza 
a delegação brasileira que participará do 
evento. 

Para mais informações e para conhe-
cer os procedimentos de inscrição, entre 
em contato com a CNM pelo telefone 
(61) 2101-6009 ou pelo e-mail: 
cnminternacional@cnm.org.br. 

Fórum de 
países de 
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