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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Levantamento da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) aponta: as medidas tributárias anunciadas nos últimos 
meses pelo governo provocam perda de R$ 2,1 bilhões aos cofres 
públicos municipais. Entre redução de alíquotas do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para automóveis, correção da 
tabela de Imposto de Renda (IR) e outras medidas de incentivo 

ao setor produtivo, por exemplo, o governo abre mão de R$ 8,9 
bilhões das receitas dos dois impostos que formam a base de 
cálculo do Fundo de Participação de Municípios (FPM). 

A redução da alíquota do IPI para automóveis e a correção 
da tabela de IR, por exemplo, de 2008 para 2009, de acordo com 
dados da Secretaria da Receita Federal, produzirá perda de R$ 
2,6 bilhões e R$ 4,7 bilhões, respectivamente. 

O levantamento da CNM ainda aponta que, dos R$ 8,9 bilhões 
que deixam de ser arrecadados, apenas R$ 4,2 bilhões são perdas 
efetivas do governo federal. Os R$ 4,7 bilhões restantes são per-
didos por estados e municípios entre repasses do FPM, do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Compensação 
pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX). Por esse 
motivo, como os municípios têm o direito de receber 23,5% 
da arrecadação desses dois tributos, o prejuízo às prefeituras 
supera a casa dos R$ 2 bilhões.

“Isso é fazer bondade com chapéu alheio. A União tem uma 
receita quase quatro vezes maior que os municípios, mas vai 
arcar com menos que o dobro das perdas decorrentes da deso-
neração”, critica o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. Para ele, 
o governo federal tem mais instrumentos que os municípios 
para se financiar. “Basta a União reduzir seu superávit primário 
e emitir títulos públicos para compensar a menor receita. Não 
temos essa regalia na esfera municipal”, completa.
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Desonerações tributárias do governo 
federal retiram R$ 2,1 bilhões do FPM
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Mobilização 

CNM mobiliza Congresso Nacional para 
discutir débitos previdenciários e crise

Para discutir os impactos das desonerações 
tributárias do governo federal e, por conse-
quência, a redução de repasses como o FPM 
em virtude da crise financeira, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) realiza, no dia 7 
de abril, a mobilização Os Municípios e a Crise 
Econômica, no Auditório Petrônio Portela do 
Senado Federal, em Brasília.

A decisão de reivindicar ações que solu-
cionem este problema foi tomada pela CNM e 
pelos prefeitos, secretários e vereadores que, 
no dia 11 de março, participaram da Mobiliza-
ção Municipalista sobre Previdência. O encontro 

também ocorreu no Auditório Petrônio Portela 
e teve a participação de centenas de gestores 
municipais. Entre os destaques, Ziulkoski apre-
sentou estudos técnicos da CNM que compro-
vam que o INSS deve mais de R$ 25 bilhões aos 
municípios. 

Na oportunidade, Ziulkoski e os gestores 
presentes entregaram aos presidentes do Se-
nado Federal e da Câmara dos Deputados, José 
Sarney e Michel Temer, e ao ministro de Rela-
ções Institucionais, José Múcio Monteiro Filho, 
o Manifesto sobre o Impacto da Previdência nos 
Municípios Brasileiros. Múcio Filho, represen-

tando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
também recebeu a carta Reivindicação dos 
Prefeitos Brasileiros ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República.

Entre as reivindicações, por exemplo, 
Ziulkoski e os prefeitos apontaram itens da Me-
dida Provisória 457/2009 que precisam ser al-
terados. De acordo com o presidente Ziulkoski, 
a MP que dispõe sobre o parcelamento dos dé-
bitos previdenciários dos municípios pode ser 
aprimorada (veja matéria na página 8 sobre a 
reunião de Ziulkoski com a relatora da MP, depu-
tada federal Rose de Freitas). 
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Finanças 

Queda do FPM preocupa municípios
O prefeito do município catarinense de Monte Carlo, situado a 360 

quilômetros de Florianópolis, Antoninho Tibúrcio Gonçalves, ficou assus-
tado ao receber o extrato dos repasses do Fundo de Participação de Muni-
cípios (FPM) em março: o saldo das duas primeiras parcelas, referentes aos 
dias 10 e 20 de março, estava zerado.

Mas a história de Monte Carlo não é um caso isolado, é apenas um 
exemplo de um problema que tem atingido milhares de municípios brasi-
leiros nos últimos meses, a queda aguda nos valores das transferências da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) às prefeituras em relação ao FPM. “Es-
tamos com dificuldades para fechar a folha de pagamento dos funcionários. 
Também vamos paralisar obras e reduzir investimentos”, afirma o prefeito. 

De acordo com o presidente da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, a redução se deve, principalmente, a dois motivos: 
a diminuição da arrecadação dos tributos que compõem o Fundo – Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto de Renda (IR) – e a 
retenção das parcelas dos débitos previdenciários junto ao Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS). 

Diante desse quadro e das constantes manifestações de prefeitos por 
todo o País – com o fechamento de prefeituras como forma de protesto 
em alguns estados –, o presidente da CNM aconselha: “Prefeitos precisam 

reajustar orçamentos e se preparar para uma realidade de repasses muito 
mais apertada”.  

Ziulkoski também destaca que é fundamental não realizar plane-
jamentos tendo como base as estimativas do FPM divulgadas pela STN. 
“Para evitar mais prejuízos às finanças municipais, o ideal é estar atento 
aos valores efetivos, reais, do FPM”, conclui o presidente.

Arrecadação do 
FPM cai 6,5% no 
primeiro trimestre

A preocupação de Ziulkoski pode ser comprovada por meio de 

levantamentos técnicos realizados pela CNM nos últimos meses. No 

primeiro trimestre deste ano, por exemplo, a transferência do FPM caiu 

6,5% em relação ao 1o trimestre do ano passado.

O montante de recursos repassados aos cofres municipais caiu de 

R$ 12 bilhões e 674 milhões para R$ 11 bilhões e 851 milhões, redu-

ção de 823 milhões em termos reais. De acordo com a CNM, a queda é 

ainda mais preocupante porque a arrecadação do FPM estava aumen-

tando, em média, 10% ao ano, crescimento interrompido em 2009.  
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Em eleições realizadas na última semana de março, prefeitos de mu-
nicípios filiados à Confederação Nacional de Municípios (CNM) elegeram a 
chapa que presidirá a entidade no triênio 2009/2012. Liderada pelo atual 
presidente da CNM, Paulo Ziulkoski – reeleito ao cargo –, a chapa CNM In-
dependente obteve 98,03% dos votos computados. Esta foi a primeira vez 
que as eleições foram realizadas por meio eletrônico.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destaca que a entidade prezou 
por um processo eleitoral democrático e transparente. “Agradecemos a 
confiança e reafirmamos o compromisso de trabalhar em prol de mais de-
senvolvimento para as prefeituras municipais e para os cidadãos em cada 
município do País”, agradeceu.

Ziulkoski ainda acrescentou que o expressivo número de eleitores que 
votou a favor da chapa é mais uma garantia de trabalho e dedicação. “Este 
é mais um incentivo para darmos continuidade ao trabalho que estamos 
desenvolvendo ao longo destes anos”, afirmou.

A XII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios foi agendada para os dias 14, 15 e 16 
de julho. Com a responsabilidade de expor as 
principais reivindicações e necessidades de to-
dos os municípios brasileiros, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), organizadora do 

encontro, conta com a participação de todos os 
gestores municipais. 

Definida durante a Assembleia-Geral 
Extraordinária, realizada no início de março, 
a data foi proposta e apoiada pelos partici-
pantes. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 

defende que o evento é uma oportunidade de 
mostrar a relevância do trabalho municipal. 
“Precisamos manter uma pauta de reivindi-
cação ativa por parte dos municípios. Conta-
mos com a participação de todos os prefeitos”,  
destaca Ziulkoski.

Confira os nomes dos integrantes da chapa CNM Independente: 
Para o Conselho Diretor foram eleitos: Paulo Ziulkoski (RS) como presidente; João Guerino Balestrassi (ES) como 1o Vice-presidente; Luiz Benes 

Leocadio de Araújo (RN), 2o Vice-presidente; Pedro Ferreira de Souza (MT), 3o Vice-presidente; Valtenis Lino da Silva (TO), 4o Vice-presidente; Vicente 
de Paula Souza Guedes (RJ) para 1o Secretário; Rubens Germano Costa (PB), 2o Secretário; Joarez Lima Henrichs (PR) como 1o Tesoureiro; e Gilmar 
Alves da Silva (GO), 2o Tesoureiro.

Para o Conselho de Representantes Regionais assumirão na Região Norte: Jair Aguiar Souto (AM), titular; Rildo Gomes de Oliveira (AP), 
suplente. Região Sul: Glademir Aroldi (RS), titular; Mauri Heinrich (RS), suplente. Região Sudeste: David Loureiro Coelho (RJ), titular; Elbio Trevisan 
(SP), suplente. Região Nordeste: Renilde Bulhões (AL), titular; Eliene Leite Araújo Brasileiro (CE), suplente. Região Centro-Oeste: Simone Nassar 
Tebet (MS), titular; Abelardo Vaz (GO), suplente.

No Conselho Fiscal assumirão como titulares: Helder Zahluth Barbalho (PA), Luís Coelho da Luz Filho (PI) e Orlando Santiago (BA). Para suplen-
tes: Evandro Bazzo (MS), 1o suplente; Liberato Rocha Caldeira (SP), 2o suplente; e José Maria Bessa de Oliveira (AP) como 3o suplente.

Eleições CNM 

Chapa liderada por Paulo Ziulkoski é eleita 
para triênio 2009/2012

Institucional 

CNM define data da XII Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios
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Educação 

CNM alerta: Atraso no Fundeb 2009 vai 
gerar ajustes na conta do Fundo

Os dados do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 2009, 
que deveriam ter sido divulgados em dezembro de 2008, só foram publicados 
no início de março deste ano. Diante desse quadro, municípios foram preju-
dicados, pois – nos meses de janeiro e fevereiro – o repasse dos recursos foi 
realizado com base nos coeficientes de 2008. Resultado: as contas do Fundeb 
sofrerão ajuste em 2009.

Além desse acerto financeiro, os municípios enfrentarão, em abril, outro 
ajuste previsto na Lei do Fundo que estabelece que a complementação da 
União deve ser ajustada em razão da diferença entre a receita utilizada para 
o cálculo e a receita efetivamente realizada no exercício de referência.

Por esta razão, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) encaminhou 
ofício ao Ministério da Educação (MEC), solicitando a realização dos ajustes o 
mais rápido possível, dentro dos prazos, e de forma parcelada.

Se as providências solicitadas pela CNM forem atendidas, municí-
pios não enfrentarão problemas com o acúmulo de ajustes a serem fei-
tos de uma só vez, como aconteceu em 2008, quando mais de 3 mil 
municípios ficaram com as contas do Fundeb no vermelho – com um 
débito de R$ 77,7 milhões –, resultando em  desequilíbrio nas finanças 
 públicas municipais.

Os municípios podem conferir matrículas, coeficientes e previsão de 
receita do Fundeb para 2009 no portal da CNM: www.cnm.org.br.

Saúde 

PEC 323/2009 prevê piso salário para 
Agentes Comunitários de Saúde

Tramita na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constitui-
ção no 323/2009, que prevê o piso salarial para Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) de, no mínimo, dois 
salários mínimos. A PEC também estabelece que os recursos integrem o 
Orçamento Geral da União, com dotação prévia e exclusiva. Diante des-
sa situação, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta que a 
aprovação da PEC pode causar impacto negativo nas finanças municipais, 
uma vez que as prefeituras são responsáveis pela contratação de 99% dos 
Agentes Comunitários.

 A CNM pondera que, por ser uma política adotada pelo governo fede-
ral, o Programa Saúde da Família não é definitivo – o funcionamento do 
Programa pode ser alterado ou interrompido. O fim do financiamento pela 
União, por exemplo, traria um ônus não sustentável pelos municípios, uma 
vez que eles dependem dos financiamentos da União e dos estados para 
realizar a manutenção dos programas federais.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, antes de qualquer enca-
minhamento da PEC, é necessário o levantamento das implicações legais, 
administrativas e dos impactos financeiros nos municípios. Ele afirma que 
os municípios brasileiros assumem a maior parcela de financiamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Programa Saúde da Família (PSF) – Com a finalidade de pre-
servar a autonomia municipalista – em cumprimento ao artigo 18 da 
Constituição Federal de 1988 –, a CNM também preza pela qualidade da 

gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando que 
os municípios são os grandes responsáveis pelos resultados obtidos com 
o PSF, a Confederação destaca a importância de a União apresentar uma 
proposta definitiva para o funcionamento do Programa, sem onerar os 
entes municipais. 
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O município que tiver interesse em promover eventos culturais fi-

nanciados pelo Fundo Nacional da Cultura (FNC) deve elaborar e en-

viar os projetos à Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura (Sefic) 

dentro dos prazos agendados. A Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) esclarece: ao enviar os projetos, a prefeitura evita que produto-

res culturais deixem de obter recursos do Fundo e, além disso, estimula 

o desenvolvimento de recursos humanos locais, por meio de geração 

de renda, inclusão social e fácil acesso à Cultura para a população de 

baixa renda.

Os prazos, divulgados no Diário Oficial da União (DOU), valem para 

ideias relacionadas às artes cênicas e visuais, humanidades, música e pa-

trimônio cultural. Segundo a CNM, é importante estar atento às datas.

Atenção para os prazos – Para os eventos culturais a serem exe-

cutados até o dia 30 de junho, o prazo-limite é 31 de março. Para os que 

iniciarão suas atividades entre as datas de 1o de julho e 30 de setembro, o 

prazo de inscrição é 30 de abril. E, para aqueles com as atividades marca-

das para 1o de janeiro de 2010 e 31 de março do mesmo ano, a data final 

é 30 de outubro.

Cultura 

Fundo Nacional da Cultura financia eventos 
culturais de municípios brasileiros

Gestores municipais têm até o dia 28 de 
abril para efetuar o registro da frequência es-
colar de crianças e adolescentes entre 6 e 17 
anos beneficiados pelo Programa Bolsa Famí-
lia (PBF). O envio, que é responsabilidade dos 
municípios, deve ser feito por meio do site do 
Ministério da Educação (MEC).

Caso os municípios não cumpram o pra-
zo de envio, os recursos do Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD) – destinado aos cofres 
municipais para que a prefeitura administre o 
Programa – estarão prejudicados, uma vez que 
essa frequência é uma das condicionalidades 
para o recebimento do índice. A CNM destaca 
que gestores precisam estar atentos a esta 
responsabilidade.

As famílias beneficiadas pelo Programa 
também poderão sofrer com os cortes de recur-

sos, pois – sem o registro da frequência escolar 
– não há pagamento do auxílio. 

Para continuar recebendo os recursos do 
IGD, o município deve registrar no mínimo 
20% das presenças às aulas dos alunos be-
neficiados. No entanto, a CNM recomenda o 
registro de 100%, pois os recursos do índice 
são proporcionais à quantidade de registros 
realizados por cada ente.

Desenvolvimento Social 

Prazo para envio de frequência escolar do 
Programa Bolsa Família termina dia 28 de abril

Plano de Ação 2009: prazo termina em 19 de abril
Atenção: o prazo para preenchimento do Plano de Ação 2009 termina dia 19 de abril. Todo ano os municípios devem cumprir o prazo estipulado, 

pois – caso o ente não preencha o Plano – poderá haver bloqueio ou cancelamento dos recursos repassados aos gestores para financiar as ações que 

envolvam a área de assistência social. O preenchimento do plano pode ser feito no site do Ministério do Desenvolvimento Social.
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Resultado de uma parceria entre o Progra-
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud) e a Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), projeto que vai promover o desenvolvi-
mento urbano e social em quatro municípios 
brasileiros ganhou reforço de peso nos últimos 
meses: o auxílio do renomado consultor interna-
cional Augusto Mathias.

Augusto, que é especialista em desenvolver 
soluções práticas aos desafios urbanos em diver-
sos países do mundo, está atuando e conhecen-
do a infraestrutura da CNM desde janeiro deste 
ano. “A Confederação é uma importante ferra-

menta para ser usada como piloto para aplica-
ção de algumas técnicas. Com os resultados em 
mãos, poderemos levar os conhecimentos ad-
quiridos aos municípios escolhidos para receber 
os investimentos do Pnud”, explica.  

“CNM é um caso raro” – “A CNM é um 
caso raro de cooperação municipal, está sempre 
em contato direto com os municípios. Saber que 
existem entidades como a CNM no Brasil é muito 
gratificante”, explica Augusto. 

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
esta é mais uma excelente oportunidade de 
contribuir para o desenvolvimento dos muni-

cípios. “Oferecer a estrutura da CNM para servir 
de piloto ao projeto do Pnud é uma grande 
satisfação. Estaremos sempre disponíveis para 
contribuir”, afirma.

Após análise do Pacote Habitacional, lan-
çado pelo governo federal em março, que pre-
tende construir um milhão de casas e combater 
o déficit habitacional no País, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) acredita que a 
iniciativa é uma importante medida para com-
bater a crise econômica que preocupa o País, 
mas que precisa ser aperfeiçoada para impedir 
que 60 milhões de pessoas sejam excluídas dos 
benefícios trazidos pelo Programa Minha Casa, 
Minha Vida.

O alerta da CNM se deve ao fato de que os 
pré-requisitos para o acesso aos recursos do 
pacote priorizam as capitais, as regiões me-
tropolitanas e os municípios com população 
acima de 100 mil habitantes – o equivalente 
a 573 municípios e, em condições especiais, os 
254 municípios com população entre 50 a 100 
mil habitantes.

Os municípios com população menor que 
50 mil habitantes não foram incluídos no 
pacote. Segundo cálculos da CNM, a medida 
deixará 4.737 municípios impossibilitados de 

acessar os recursos, ou seja, 85% do total dos 
municípios brasileiros.

Gestores municipais também devem ficar 
atentos às exigências do governo federal para a 
priorização dos projetos, como o valor da contra-
partida financeira, a doação de terrenos, a cons-
trução da infraestrutura básica e a desoneração 
fiscal. Tais pré-requisitos podem fazer com que 
somente os municípios com condições econômi-

cas muito favoráveis tenham acesso aos recursos 
do programa, excluindo os restantes.

Além disso, conforme análise da CNM, a es-
colha do programa de atender somente os gran-
des centros urbanos estimulará, ainda mais, 
a migração populacional, ou seja, o Programa 
Minha Casa, Minha Vida poderá agravar o qua-
dro socioeconômico das metrópoles brasileiras e 
aprofundar as desigualdades regionais. 

Desenvolvimento Urbano 

CNM sugere alterações ao Programa 
Habitacional do governo federal

Internacional 

Consultor canadense colabora com projeto 
da CNM e do Pnud
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A convite do líder da bancada do PMDB na 
Câmara, deputado federal Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN), o presidente da Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski, esteve na Câmara dos Deputados 
no final de março. Em pauta, dois assuntos 
bastante discutidos: o problema do endivida-
mento previdenciário dos municípios junto ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a 
Medida Provisória 457/2009.

Além de Henrique Alves e Ziulkoski, tam-
bém estavam presentes o deputado Mendes 
Ribeiro Filho (PMDB-RS), responsável pela 
iniciativa de marcar a reunião, e a relatora 
da MP 457/2009, deputada Rose de Freitas 
(PMDB-ES). Ela é encarregada de elaborar re-
latório e proferir parecer à MP que trata dos 
parcelamentos dos débitos previdenciários dos 
municípios brasileiros em até 240 meses.

Ziulkoski e os três parlamentares discu-
tiram a necessidade de buscar uma solução 
para o impasse. “Em virtude dos descontos da 
dívida com o INSS, por exemplo, muitos muni-
cípios estão recebendo o FPM [Fundo de Par-
ticipação dos Municípios] zerado ou negativo”, 
afirmou o presidente da CNM.

Entre os avanços da reunião, Rose de Frei-
tas confirmou que vai propor a mudança da 
atualização do débito dos municípios junto ao 
INSS pela Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP) ao 
invés da taxa Selic, índice que compõe o atual 
texto da MP. A necessidade da confissão de dí-
vidas previdenciárias por parte dos municípios, 
segundo a deputada, é outro item que será re-
tirado do texto.

Rose de Freitas também afirmou que irá 
incluir em seu relatório outras duas reivin-
dicações da CNM: a retirada da exigência do 
valor de uma parcela mínima – 1,5% da mé-
dia mensal da Receita Corrente Líquida (RCL) 

do município – para pagamento dos débitos 
em até 240 meses e, por último, o encontro 
de contas entre as dívidas dos municípios e da 
Receita Federal.

Congresso Nacional 

Em reunião na Câmara, Ziulkoski debate 
com parlamentares MP 457/2009
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