
Os dados do repasse do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) até abril indicam que o Fundo prometido pelo governo 
para ressarcir as perdas dos Municípios cobre somente o prejuízo 
acumulado nos quatro primeiros meses do ano. Em abril, o FPM 
caiu 8,9 % em valores nominais e 13,6 % em termos reais em 
relação a 2008. 

No acumulado do quadrimestre, a queda nominal em rela-
ção ao mesmo período de 2008, é de R$ 954.840.354 – ou seja 
de R$ 16 bilhões e 677 milhões em 2008 para R$ 15 bilhões e 
722 milhões em 2009 (veja o gráfico). Pelo padrão sazonal dos 
últimos seis anos, os dados indicam que devemos fechar o ano 
com um repasse total de aproximadamente R$ 48 bilhões. Esse 
valor está cada vez mais distante do programado originalmente 
no orçamento da União (R$ 57 bilhões) e é pior também que o 
previsto em março pela CNM (R$ 49 bilhões).

A terceira parcela, que entrou na conta dos Municípios no 
dia 30 de abril, foi 4,2% menor que o previsto pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) para o referido mês, de acordo com o 
levantamento da CNM. Em relação ao mesmo mês do ano passado, 
o montante total de R$ 838.706.568 referente à terceira parcela é 
8,9% menor em valores nominais e 13,6% menor em termos reais.

Considerando os repasses extras – de dívida ativa – no pri-
meiro quadrimestre em 2009, o FPM acumula R$ 12 bilhões e 644 
milhões em valores corrigidos, enquanto no mesmo período do 

ano passado a transferência somou R$ 14 bilhões e 469 milhões, 
também em valores corrigidos pela inflação. Essa diferença com 
base nos dados da CNM aponta um repasse de 12,6% menor. Parte 
dessa queda – 1,9% – deve-se ao aumento da retenção do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Diante desse quadro, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
mostra-se preocupado, uma vez que a Medida Provisória que 
prevê completar o FPM ainda não foi enviada pelo governo ao 
Congresso Nacional. “A crise é mais grave do que imaginávamos”, 
salienta Ziulkoski. Ele volta a alertar os prefeitos para reajustar 
orçamentos e ter cautela em relação aos gastos municipais.
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FPM tem queda nominal de R$ 954 milhões 
no primeiro quadrimestre de 2009

Diferença do FPM acumulado até abril

R$ 16.677 mi R$ 15.722 mi

R$ 954 mi

Fonte: CNM/STN
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Saúde 

CNM apresenta manifestação contrária à 
proposta de Súmula Vinculante no 4/2009

Ao analisar a proposta de Súmula Vincu-
lante no 4/2009 apresentada pela Defensoria 
Pública Geral da União e publicada pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF), a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) constatou a ten-
tativa da Súmula em nivelar as responsabilida-
des das três esferas públicas – União, Estados e 
Municípios – relacionadas à gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS). De acordo com a CNM, 
isso fere a Constituição Federal e ocasionará 
problemas ao orçamento das prefeituras. 

Para evitar prejuízos aos Municípios, a 
Confederação enviou um pedido de rejeição 
da proposta ao STF. A posição contrária da en-
tidade em relação à proposta é subsidiada por 
estudos e exposição técnica.  Quatro itens sin-
tetizam a posição da entidade:

 1) a suposta responsabilidade solidária 
proposta na Súmula, na prática, se transforma-
rá em responsabilidade única do Município – 
por estar mais próximo da população;

 2) o problema de fundo na questão saúde 
é o financiamento do sistema, e isso a proposta 
de súmula não trata e não aponta quais serão 

os recursos de financiamento do setor que de-
verão atender às demandas judiciais;

 3) a judicialização da saúde não contribui 
para o aperfeiçoamento do SUS, pelo contrário, 
atende a uma minoria da população e com-
promete uma parcela significativa de recursos 
municipais; e

 4) o direito fundamental à saúde é clas-
sificado como um direito à prestação material 
e nesse sentido depende da alocação de re-
cursos por parte do Poder Político – Legisla-
tivo. Não cabendo ao Judiciário fixar políticas 
públicas.

Municípios investem mais em Saúde

Para a CNM, a solidariedade proposta não 
contribuirá em nada para o melhor funciona-
mento do SUS. “A proposta não traz nenhum 
benefício para a gestão municipal do SUS” 
relata o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 
Segundo o presidente, os Municípios são res-
ponsáveis pela maioria dos serviços de atenção 
à saúde e assumem mais de 70% de todo o in-

vestimento no setor, de acordo com dados da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN/Finbra).  
“A proposta de Súmula compromete a adminis-
tração municipal consagrando a judicialização 
da saúde”, completa.

Com a Súmula Vinculante no 4, os Municípios 
não podem alegar falta de recursos financeiros 
suficientes para tratamentos demandados pela 
Justiça. Além disso, existe a possibilidade de blo-
queio de recursos financeiros para o custeio dos 
tratamentos determinados.

Participação em Audiência Pública

A fim de discutir A política de financiamento 
do SUS na ótica municipalista, Ziulkoski partici-
pou de Audiência Pública do STF no dia 29 de 
abril (foto). Durante a audiência, o presidente 
da CNM destacou a necessidade de revisão e re-
formulação da política de financiamento do SUS 
que, segundo ele, tem maior peso nos Municí-
pios. Um dos pontos fundamentais contempla-
dos na tese apresentada por Ziulkoski é a regula-
mentação da Emenda Constitucional no 29.
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Previdência 

Dívidas Previdenciárias: Câmara dos 
Deputados aprova PLV da MP 457/2009

Educação 

Fundeb: ajustes do MEC provocam perdas 
em mais de três mil Municípios em abril

O Projeto de Lei de Conversão (PLV) da MP 457/2009, que trata do 
parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios junto ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), foi aprovado pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados no dia 30 de abril.

O texto do PLV contempla alguns dos itens pleiteados pela Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM):

a) a atualização dos débitos somente pela Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP);

b) a redução de 100% das multas – moratórias e de ofício – e de 
50% dos juros de mora;

c) a emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) em até dois dias 
úteis, a partir da opção pelo parcelamento; e

d) o encontro de contas.

Apesar de o encontro de contas – principal reivindicação da CNM – 
estar incluído no PLV, a criação do Comitê Gestor de Revisão da Dívida Pre-
videnciária com a garantia de participação da CNM não foi contemplada. 

Segundo a entidade, na forma como o encontro de contas ficou previsto 
no Projeto, não há garantia de que ele venha a ser, realmente, efetivado. 

O encontro de contas é um dos dois destaques que não foram votados 
e devem ser colocados em pauta no início do mês de maio. Se aprovado, o 
PLV segue para o Senado Federal. 

De acordo com o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a entidade se 
antecipa e está articulando junto ao Senado para que o encontro de con-
tas seja formatado pela Casa com as reivindicações dos Municípios.  “De-
pendemos da união e do compromisso de todos os prefeitos brasileiros 
para buscar um encontro de contas justo, com estabelecimento de regras 
claras e com responsabilidades bem definidas”, destaca.

Ainda de acordo com o presidente da CNM, é importante que os 
prefeitos aguardem a aprovação final da matéria e sua publicação no 
Diário Oficial da União (DOU) antes de aderir a qualquer negociação de 
parcelamento. “Neste momento, precisamos exigir que os parlamentares 
garantam a efetivação do encontro de contas com condições para uma 
renegociação de dívidas no montante real”, aconselha. Ele completa que 
“a recuperação financeira dos Municípios depende dessas medidas”.

Em razão dos ajustes promovidos pelo Ministério da Educação (MEC), 
aproximadamente 65% dos Municípios brasileiros sofreu um baque adi-
cional nas contas do Fundeb em abril. O ajuste se deve à revisão dos valo-
res repassados no período de 1o de janeiro a 8 de março de 2009.  Nos três 
primeiros meses, os repasses foram realizados com base nos coeficientes 
de matrícula de 2008.

Com a mudança, dados do MEC apontam que 3.600 Municípios terão 
um débito de R$ 248,1 milhões, enquanto outros 1.961 serão beneficia-
dos com crédito de R$ 146,2 milhões – os dados completos de cada Mu-
nicípio estão no site da CNM. 

Segundo a CNM, esses débitos atingirão os Municípios em um mo-
mento de crise em que eles sofrem com a queda do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) e com as retenções realizadas pela Previdência nos 
repasses do Fundo. 

“Esse prejuízo ocorre porque o governo federal, novamente, não cum-
priu a Lei do Fundeb, que manda publicar as estimativas de receita com 

base nas matrículas dos Municípios até 31 de dezembro”, diz o presidente 
da CNM, Paulo Ziulkoski. Por essa razão, gestores municipais deverão re-
organizar orçamentos municipais tanto em relação aos créditos quanto 
aos débitos realizados.
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O piso salarial dos profissionais do magistério públi-

co passou dos iniciais R$ 950,00 para R$ 1.132,40 – um 

aumento de 19,2% –, com vigência a partir do primeiro 

mês deste ano. O novo valor refere-se a uma jornada 

de 40 horas semanais – o valor a ser pago às demais 

cargas horárias é proporcional.  O reajuste, previsto na 

Lei 11.738/2008, será feito anualmente, com base no 

crescimento do valor mínimo nacional por aluno/ano 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-

cação Básica (Fundeb). 

Portanto, o cálculo do valor do piso deve ser fei-

to com base na remuneração – vencimento básico 

acrescido das vantagens pecuniárias –, assim como 

foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que 

deixou de considerar o piso salarial como vencimento 

inicial.

Sobre o que foi estipulado pelo STF, a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) realiza uma pesquisa 

para identificar o impacto financeiro da lei nos cofres 

públicos municipais. Para isso, é imprescindível a par-

ticipação dos gestores no preenchimento dos formu-

lários enviados pela CNM às prefeituras. Mais informa-

ções sobre o formulário com a Central de Atendimento 

aos Municípios pelo telefone (61) 3878-5126.

Municípios que tiveram o Acordo de Cooperação Técnica com o Ministé-
rio da Previdência Social (MPS) publicado no Diário Oficial da União (DOU) 
podem realizar os procedimentos operacionais para solicitar a Compensação 
Previdenciária – de que trata a Lei 9.796/1999. Além das etapas do processo, 
esses Municípios devem estar atentos aos prazos: prescricional de cinco anos 
e o prazo do denominado Período Passivo do Estoque de 31 de maio de 2010.

Os Municípios que tiveram acordos publicados entre os dias 

16 de março e 15 de abril de 2009 são: Águas de Prata (SP), Antônio 
Almeida (PI), Arroio do Tigre (RS), Buritama (SP), Camapuã (MS), Carmo do 
Paranaíba (MG), Coxim (MS), Cristal (RS), Ouro Verde de Goiás (GO), Pome-
rode (SC), Resende (RJ), Rio Grande (RS), Roque Gonzales (RS), Rubinéia 
(SP), Sales (SP), Santo Antônio de Posse (SP) e São Sebastião do Caí (RS).

A nova Resolução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar (Pnate) deste ano foi publicada no mês de abril e traz uma novi-
dade: alunos da pré-escola e do ensino médio residentes em área rural 
também serão beneficiados com os recursos do Programa. 

Das nove parcelas do Pnate, os Municípios receberam duas, referen-
tes aos meses de março e abril de 2009.

Os gestores podem consultar a Resolução no 14/2009 e conferir o 
valor que têm a receber do Pnate no Portal da CNM: www.cnm.org.br.

Previdência 

Publicados acordos de cooperação técnica 
para solicitar a Compensação Previdenciária

Dados do Pnate para 2009 são publicados
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Previdência 

Portaria 83/2009 estabelece novas regras 
para o parcelamento do RPPS

O acréscimo de mais 90 dias no prazo de validade do Certificado de 
Regularidade Previdenciária – de 90 para 180 – é uma das determinações 
da Portaria 83/2009 do Ministério da Previdência Social (MPS), publicada dia 
19 de março. A portaria também altera as regras para o parcelamento dos 
débitos previdenciários dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 
– convencional e excepcional. A alteração foi inspirada na Medida Provisória 
457/2009 (veja box), que estabelece as modalidades de parcelamento para 
Municípios no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Com a portaria, os Municípios poderão parcelar a dívida patronal – débitos 
das contribuições devidas pelo Município até 31 de janeiro de 2009 – em 240 
parcelas mensais e a de servidor em 60 parcelas mensais. Para o parcelamento 
convencional, a portaria exclui o critério de, no máximo, quatro parcelas para 
cada competência em atraso.

Na modalidade de parcelamento excepcional, a portaria não exige do 
Município a elaboração de lei para os parcelamentos firmados até 31 de maio 
de 2009, mas exige esse procedimento para os parcelamentos firmados após 

essa data. Porém, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) adverte: 
qualquer despesa a ser assumida pelo chefe do Poder Executivo deve ser 
autorizada pela Câmara de Vereadores.

Os Municípios não são obrigados a seguir rigorosamente as regras do 
parcelamento com o RGPS, na elaboração da lei que autoriza o parcelamento 
para ambos os casos. Eles podem estabelecer o índice de atualização do 
débito e os juros a serem aplicados. Também não haverá necessidade de que 
o cálculo da parcela seja realizado pela aplicação de 1,5% da média mensal 
da Receita Corrente Líquida (RCL).

Atualmente, as modalidades de parcelamento no âmbito do RPPS são:

PARCELAMENTO RPPS

CONVENCIONAL
(após 31/1/2009)

EXCEPCIONAL
(até 31/1/2009)

PATRONAL 60 parcelas mensais 240 parcelas mensais

SERVIDOR Parcela única 60 parcelas mensais

Outras medidas propostas:
• previsão para encaminhamento do Demonstrativo de Resultados 

da Avaliação Atuarial (DRAA) referente ao exercício de 2009, com 
data-limite de 31/7/2009;

• prorrogação do início de encaminhamento do demonstrativo 
contábil com periodicidade semestral de 2009 para 2011;

• previsão expressa do prazo de 5 anos para permanência de docu-
mentos à disposição do Ministério da Previdência Social (MPS);

• exclusão, para emissão do CRP, da observância do cumprimento 
dos diversos critérios, para os RPPS em extinção;

• extensão do prazo de permanência do conceito “em análise” de 
60 para 180 dias, sem causar impedimento para emissão do CRP;

• prorrogação do prazo de análise do pagamento dos parcelamentos 
para 1/6/2010, mantendo-se até essa data o registro do conceito 
“em análise” para o critério “Caráter contributivo” (pagamento 
de contribuições parceladas).

Cultura 

CNM alerta: produtores culturais poderão 
voltar a fazer parte do Simples Nacional

Produtos culturais como peças teatrais e filmes – retirados do Sim-
ples Nacional, em dezembro de 2008 – poderão voltar a compor o quadro 
de beneficiados da Lei que agrupa diversos impostos em uma só guia. 
Além disso, o retorno ao Simples traz economia para o contribuinte e fa-
cilita o acesso à cultura para os Municípios do interior ou com baixo poder 
econômico.

A ação, reivindicada pela Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), foi feita pelo Ministério da Cultura (MinC) e outros órgãos do go-

verno. Após a reformulação da Lei complementar no 128/2008, ela será 
enviada para aprovação no Congresso Nacional. Se aprovada, os projetos 
culturais custarão menos para as prefeituras de todo o País e os Municí-
pios voltarão a investir no setor. 

Para a CNM, quanto mais rápida a Lei for aprovada, mais benefícios 
serão trazidos aos produtores e às prefeituras que estão em plena con-
fecção de projetos culturais. Aos Municípios, o setor cultural corresponde 
com a geração de renda e emprego.
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O Plenário do Senado Federal aprovou, em 
1º de abril, a Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 12/2006 – PEC dos Precatórios – que 
apresenta alterações no atual regime de paga-
mento de precatórios e a instituição de um regi-
me especial de pagamento aos entes federados 
em mora. A PEC, que já foi recebida na Câmara 
dos Deputados, encontra-se na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando 
parecer do relator da matéria, deputado Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ). 

A PEC prevê, tanto para a regra permanen-
te do artigo 100 da Constituição Federal como 
para o regime especial que será incluído no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), a prioridade de pagamento de preca-
tórios alimentícios aos idosos com 60 anos de 
idade ou mais, bem como a correção dos valores 
de precatórios pelo índice oficial de caderneta 
de poupança (TR + 0,5 ao mês), vedada a inci-
dência de juros compensatórios.

Para o pagamento dos precatórios alimen-
tícios a idosos haverá um limite equivalente ao 
triplo das obrigações de pequeno valor, ou seja, 
o precatório cujo valor ultrapasse esse limite 
ficará sujeito a outros mecanismos de paga-
mento: ordem cronológica no caso do artigo 
100 da Constituição e leilão/ordem crescente de 
valores no caso do regime especial.

Ressalta-se que, no caso do regime es-
pecial, Municípios que não regulamentarem 
em lei a definição de obrigações de pequeno 
valor em até 180 dias, contados da data da 
publicação da emenda, terão de adotar o valor 

de trinta salários mínimos, ficando o limite de 
90 salários mínimos.

Novas regras para pagamento de 

precatórios no regime especial

a) Para pagamento das dívidas vencidas 
até a promulgação da emenda ou as emitidas 
durante a vigência do regime especial, Municí-
pios deverão optar por parcelar o saldo dos pre-
catórios em até 15 anos ou destinar porcentual 
fixo da sua Receita Corrente Líquida (RCL) para 
o pagamento, de acordo com a tabela abaixo:

RCL Porcentual de Precatório 
em relação à RCL

0,6% até 10%

0,8% mais de 10% até 15%

1,0% mais de 15% até 35%

1,5% mais de 35%

Neste último caso, o regime especial perdu-
rará enquanto o valor dos precatórios devidos 
for superior aos recursos vinculados, ou seja, 
não há fixação de prazo máximo.

b) As contas especiais, nas quais serão 
depositados os recursos do regime especial, 
serão administradas pelos Tribunais de Justiça 
respectivos.

c) A instituição do regime especial irá sus-
pender o pagamento realizado pela ordem 
cronológica. Dos recursos depositados na conta 
especial, 60% serão utilizados para pagamento 

por leilão de deságio e 40% para o pagamento 
por ordem crescente de valor.

d) Os precatórios parcelados na forma do 
artigo 33 ou do artigo 78 do ADCT, ainda pen-
dentes de pagamento, ingressarão no regime 
especial com o valor consolidado das parcelas.

e) Os entes federados que realizarem devida-
mente os pagamentos de precatórios pelo regime 
especial não poderão sofrer sequestro de valores.

f) Para o caso de não-liberação dos recur-
sos, a PEC prevê sanções de proibição de con-
tratação de empréstimos e recebimento de 
transferências voluntárias, sequestro por ordem 
judicial, penalidade do chefe do Poder Executi-
vo pela Lei de Responsabilidade Fiscal, retenção 
do FPM e compensação automática entre o cré-
dito de precatórios e os débitos tributários.

g) A implantação do regime especial ocor-
rerá no exercício financeiro seguinte ao da pro-
mulgação da emenda, respeitado o prazo de 
180 dias, contado da publicação da emenda.

Outro ponto a ser observado: enquanto 
durar o regime especial, as regras permanentes 
definidas no artigo 100 da Constituição Federal 
ficarão suspensas. 

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
os mecanismos previstos na PEC dão aos entes 
federados a oportunidade de pagar os débitos 
com precatórios sem inviabilizar a gestão muni-
cipal. “Cabe aos gestores municipais o dever de 
reivindicar junto aos deputados a manutenção 
do texto aprovado no Senado. Esta é uma con-
quista municipalista que precisa ser assegura-
da”, afirma Ziulkoski. 

Precatórios 

Após aprovação no Senado, CNM destaca 
novas regras da PEC dos Precatórios
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Com objetivo de evitar que 3 milhões 
de famílias atendidas pelo Programa Bolsa 
Família percam o benefício, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) lembra aos 
gestores o prazo de atualização do Cadastro 
Único (CadÚnico): 31 de agosto de 2009. Caso 
a atualização não seja concluída, as famílias 
serão bloqueadas do Programa em setembro 
deste ano e excluídas em janeiro de 2010.

Atualização do 
CadÚnico vai até 
31 de agosto

Termina dia 30 de junho o prazo para 
as prefeituras enviarem o relatório de 
acompanhamento das condicionalidades 
do Índice de Gestão Descentralizada (IGD), 
referentes à saúde dos beneficiados, no pri-
meiro semestre de 2009, do Programa Bol-
sa Família (PBF). A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) alerta: os benefícios 
dos Municípios que não cumprirem o prazo 
de envio poderão ser bloqueados por seis 
meses ou eles perderão os repasses do go-
verno para a administração do Programa.

A CNM preocupa-se com os prazos, 
pois de acordo com um levantamento fei-
to pela entidade, apenas 6% das famílias 

foram acompanhadas pelos Municípios. 
Portanto, muitos entes poderão perder os 
recursos do IGD. Na saúde, é necessário o 
envio de, no mínimo, 20% das condiciona-
lidades. Porém, quanto maior a porcenta-
gem alcançada pelo ente, maior é o repasse 
do governo.

É responsabilidade do Município acom-
panhar o calendário vacinal e o crescimento 
e desenvolvimento das crianças menores 
de 7 anos; o pré-natal das gestantes e  o 
acompanhamento das nutrizes na faixa 
etária de 14 a 44 anos.

Mais informações no portal: 
www.bolsafamilia.datasus.gov.br

Gestores municipais têm compromisso marcado para o dia 26 de 
maio, em Campinas (SP), onde será realizado o Workshop sobre Promoção 
Econômica Municipal. Organizado pela Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM), em parceria com o Município de Campinas, o evento objetiva 
a discussão coletiva sobre a importância da parti-
cipação dos Municípios na promoção econômi-
ca brasileira. Entre os convidados, além dos 
gestores municipais, estão membros da 
sociedade civil, representantes do governo 
federal e da iniciativa privada.

A principal preocupação da CNM refere-
se às oportunidades disponíveis no cenário 
internacional que muitas vezes não são apro-
veitadas pelos Municípios. Para a entidade, as rela-
ções comerciais – além de importante alternativa para 
geração de emprego e renda para o Município – podem 
representar o passo inicial para futuras articulações no campo da 
cooperação internacional. O contexto de crise econômica compõe o ce-
nário totalmente propício para as discussões, uma vez que as finanças 

municipais passam por mudanças como a diminuição de arrecadações e a 
queda dos repasses do governo.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a estratégia de promoção 
econômica via comércio exterior é sempre 
uma alternativa importante de geração 
de emprego e de renda. “O Município 
tem um grande papel na promoção do 
comércio exterior e tem muito a ganhar 

com a inserção internacional dos produ-
tores de sua região”, conclui.

A CNM lembra ainda que políti-
cas públicas municipais de incentivos à 

exportação e à valorização pela trans-
parência administrativa são fundamen-

tais atrativos para parceiros comerciais e 
potenciais investidores externos. Portanto, 

os interessados na temática devem entrar em contato com 
a CNM Internacional pelo telefone (61) 2101-6009 ou pelo e-mail: 
cnminternacional@cnm.org.br.

Desenvolvimento Social 

IGD: envio do acompanhamento das 
condicionalidades de saúde vai até 30/6

Internacional 

Encontro discutirá importância da atuação 
de Municípios para a promoção econômica
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Pela segunda vez neste ano, mais de 600 
prefeitos lotaram o Auditório Petrônio Portela, 
no Senado Federal, em Brasília. Reunidos para 
a movimentação Os Municípios e a Crise Econô-
mica, organizada pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), gestores municipais discuti-
ram estratégias de como lidar com a crise finan-
ceira que tem atingido os Municípios do País. 
Entre os principais, destaque para o discurso do 
presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, na Comis-
são de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

A convite do presidente da CAE, senador Ga-
ribaldi Alves Filho (PMDB-RN), Ziulkoski partici-
pou de audiência pública com parlamentares da 
comissão e expôs as reivindicações dos prefeitos. 
Em pauta, três temas: a diminuição dos repasses 
do FPM aos Municípios, o impacto financeiro 
dos débitos previdenciários dos Municípios 

e a Medida Provisória 457/2009.
“O Senado é a Casa da Federação. Agra-

decemos a oportunidade deste diálogo”, disse 
Ziulkoski, iniciando o discurso. Ele também foi 
ouvido pela secretária da Receita Federal, Lina 
Maria Ribeiro, e pela relatora da MP 457/2009, 
deputada federal Rose de Freitas (PMDB-ES). 

Sobre a MP 457/2009, o presidente mostrou 
estudos da CNM indicadores de que o INSS deve 
R$ 25 bilhões aos Municípios e destacou a im-
portância de se realizar um encontro de contas 
com a Receita Federal. Na ocasião, a própria se-
cretária da Receita reconheceu que o órgão deve 
R$ 7 bilhões aos Municípios.

Ziulkoski agradeceu o convite e destacou a 
importância da parceria com a União a favor do 
municipalismo. “Nós reafirmamos que somos 
parceiros do governo federal. Mas está se tor-

nando impossível governar os Municípios com o 
cenário atual de crise econômica”, disse.

Os desafios dos Municípios no 
enfrentamento da crise econômica

Para dar continuidade às discussões inicia-
das em abril, a CNM realiza, no dia 6 de maio, 
a mobilização Os desafios dos Municípios no 
enfrentamento da crise econômica. O encontro 
acontece, mais uma vez, no Auditório Petrônio 
Portela, do Senado Federal. 

Além de assuntos relacionados à crise, te-
mas como precatórios, judicialização da saúde, 
piso salarial do magistério e Fundeb são aborda-
dos. Reuniões dos prefeitos com coordenadores 
de bancada e com deputados e senadores de 
seus Estados também foram agendadas.

Congresso Nacional 

CNM reúne prefeitos e Ziulkoski discursa na
Comissão de Asssuntos Econômicos do Senado
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