
Tomaram posse no dia 27 de maio, em Brasília, os membros 
da nova diretoria da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 
eleita para presidir a entidade no triênio 2009/2012. A cerimônia 
contou com a presença de lideranças municipalistas de todo o País, 
parlamentares e representantes do governo federal.

Com 98,03% de aprovação entre os prefeitos que participaram 

do processo eleitoral da CNM, a chapa CNM Independente tem a 
representação de 18 Estados do País. Além das palavras de apoio à 
nova diretoria, a cerimônia também foi marcada por homenagens 
ao atual presidente da entidade, Paulo Ziulkoski.

Veja cobertura completa nas páginas 6, 7 e 8.
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Finanças 

Em apenas um mês, arrecadação da Cide cai 
de R$ 364 milhões para R$ 25 milhões

A queda na arrecadação da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (Cide), re-
gistrada nos últimos meses, gerou impacto na 
receita dos Municípios. De acordo com levanta-
mento da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), uma das causas foi a redução do valor 
da alíquota de contribuição estabelecida pelo 
governo federal. O outro fator determinante à 
queda foi a mudança na operação contábil da 
Petrobras. A estatal utilizou créditos tributários 
para saldar a contribuição.

Com a medida de redução do governo, a 
arrecadação, que estava em torno de R$ 600 
milhões até maio de 2008, baixou para R$ 380 
milhões a partir de junho do mesmo ano, mé-
dia que se manteve até dezembro. Com uso de 
créditos tributários da Petrobras, a Cide teve 

outro impacto, ainda mais agudo: de dezembro 
de 2008 a janeiro deste ano, o tributo foi redu-
zido em mais de 93% – de R$ 364 milhões para 
R$ 25 milhões e se mantém neste patamar. Na 
média do 1o trimestre, a arrecadação é de apro-
ximadamente R$ 38 milhões (veja tabela).

Diante dessa situação, centenas de pre-
feitos buscaram informações junto à Confe-
deração Nacional de Municípios (CNM). Para 
auxiliar os gestores, a Confederação divulgou 
nota técnica sobre o assunto, disponível no site 
da entidade.

Distribuição 

A Cide tem reflexos no volume de combus-
tível vendido. O tributo é arrecadado sobre os 

valores do álcool etílico combustível, petróleo, 
gás natural e seus derivados. O valor é fixo por 
quantidade – independentemente de qual seja 
o preço de venda. Do total arrecadado, 29% são 
destinados aos Estados, mas em razão da Des-
vinculação de Recursos da União (DRU) – 20% 
dos recursos – a proporção efetiva repassada é 
de 23,2%. Os Estados repassam 25% do valor 
que recebem a seus Municípios.

Arrecadação média CIDE (R$ milhões)

Período Média

jan.-mai. (2008) 655

jun.-dez. (2008) 380

jan.-mar. (2009) 38

 Fonte: Receita Federal/CNM
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Finanças 

Medida Provisória 462/2009 garante 
complementação do FPM aos Municípios

Previdência 

Congresso encerra votação da MP 457/2009

Mais de 350 fora da complementação

Municípios brasileiros receberam, no dia 25 de maio, a complementa-
ção da diferença nominal dos repasses do FPM entre 2008 e 2009, previs-
ta na Medida Provisória 462/2009, editada pela presidência da República 
no dia 14 de maio. O montante de R$ 755 milhões foi depositado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) aos Municípios, resultado das perdas 
nos três primeiros meses do ano. 

Em relação à variação negativa dos meses de abril e maio, o valor foi en-
tregue em parcela única no dia 15 de junho aos Municípios, o equivalente a 
R$ 197,5 milhões. A metodologia adotada pela STN é a mesma da primeira 
transferência: cálculo Município a Município, acumulando o período de ja-

neiro a maio de 2008 ao mesmo período de 2009. “Com estes dois repasses, 
a totalidade de quase R$ 1 bilhão, valor previsto na MP, já está comprome-
tida”, afirma o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. Ele ainda destaca que 
357 Municípios brasileiros não receberão esta complementação (veja  box).

A entrega dos valores correspondentes às variações registradas a par-
tir do mês de junho de 2009 ocorrerá, mensalmente, até o décimo quinto 
dia útil de cada mês, em caso de disponibilidade orçamentária ou até o 
quinto dia útil após a aprovação dos créditos orçamentários. Neste caso, a 
forma obedecerá à regra a ser fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda.

De acordo com as informações divulgadas pela STN, 357 Muni-

cípios – 6,4% das prefeituras do país – não receberão a reposição. 

Eles tiveram o valor nominal do FPM de abril e maio de 2008 menor 

em relação aos mesmos meses de 2009, ou seja, variação positiva. 

“A crise econômica afeta todo o País. A situação fica mais grave com 

as chuvas e a estiagem que atingem o Norte, Nordeste e Sul”, lem-

bra Ziulkoski.

São Paulo é o Estado com o maior número de Municípios sem 

a complementação, 77. Em termos proporcionais, o Amazonas é o 

Estado com o maior porcentual de Municípios prejudicados: 16,1%. 

A CNM destaca que, ainda no primeiro repasse, realizado no 

dia 25 de maio, 318 Municípios também não receberam a comple-

mentação. A lista completa com o nome dos Municípios afetados e 

o valor recebido por cada ente pode ser acessada no site da CNM.

A Câmara dos Deputados encerrou em 9 
de junho, um dia antes do prazo previsto, a vo-
tação do Projeto de Lei de Conversão 10/2009 
da Medida Provisória 457/2009, que trata dos 
parcelamentos de débitos dos Municípios com 
o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
O Projeto segue para o presidente da Repúbli-
ca, que tem 15 dias para sancioná-lo, com a 
possibilidade de vetar dispositivos. 

Com a aprovação, os Municípios podem 
parcelar seus débitos da parte patronal em 
120 a 240 prestações. “Isso é resultado do 
esforço da Confederação Nacional de Muni-

cípios (CNM) junto ao Senado para afastar 
a previsão de que a parcela mínima fosse de 
1,5% da Receita Corrente Líquida (RCL), o que 
reduziria o número de parcelas para a maioria 
dos Municípios”, afirma o presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski. 

Permaneceu no texto a carência para o 
início do pagamento do parcelamento e a 
previsão de emissão da Certidão Negativa de 
Débito (CND) em até 2 dias úteis, a partir da 
formalização da opção e não do pagamento 
da primeira parcela como ocorria. 

Outras conquistas, mediadas pela CNM 

com o apoio dos prefeitos, são a possibilidade 
de parcelar os débitos decorrentes de parcela-
mentos realizados na forma da Lei 9639/1998, 
a atualização dos débitos pela TJLP e o en-
contro de contas entre débitos e créditos dos 
municípios e do RGPS, a mais importante de 
todas, segundo Ziulkoski.

Com a publicação da Lei de Conversão, o 
prazo para o parcelamento será reaberto e se 
encerrará no último dia útil do segundo mês 
seguinte ao da publicação. Se a lei for publica-
da em junho, o prazo final será 28 de agosto, 
se for em julho, 30 de setembro.
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A coleta de dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2009 teve iní-
cio no dia 27 de maio. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) lembra 
que as informações devem ser preenchidas e enviadas ao Ministério da Edu-
cação (MEC) pelos diretores ou dirigentes das escolas, via Internet, por meio 
do Educacenso. O prazo vai até o dia 31 de agosto, tomando como data de 
referência a última quarta-feira do mês de maio, neste ano, dia 27. 

Os dados do Censo Escolar são utilizados para elaborar um diagnóstico 
da educação, além de servirem como referência para a formulação de políti-
cas e programas educacionais. Por essa razão, é importante que os gestores 
municipais acompanhem a coleta e o envio dos dados para compor o Censo. 
Caso as informações não sejam repassadas, o Município pode ser penalizado, 
inclusive com prejuízos no repasse de recursos dos programas federais.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta os gestores 
municipais sobre o envio de informações correspondentes à área de As-
sistência Social. A CNM aconselha as prefeituras a cumprirem os prazos, 
pois as informações enviadas ao governo federal são necessárias para o 
recebimento de recursos. Confira as datas:

Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro: 
A Prestação de contas do Plano de Ação 2008 deve ser entregue pelas pre-
feituras até o dia 15 de junho de 2009. 

Condicionalidades de Saúde: Os Municípios recebem recursos com 
base em um cálculo chamado Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Para 
isso, eles têm de enviar informações sobre os atendimentos da área de 
Saúde dos beneficiados pelos programas sociais. Essas informações serão 

recebidas pelo Ministério da Saúde até o dia 30 de junho. O monitoramen-
to das famílias deve ser do 1o semestre deste ano.

Condicionalidades de Educação: O governo também exige que os 
Municípios acompanhem a frequência escolar de alunos e adolescentes 
para o envio de verbas do IGD. Para isso, os gestores têm de analisar a fre-
quência dos meses de abril e maio. Essas informações devem ser encami-
nhadas até o dia 30 de junho.

Atualizações do CadÚnico: Realizado a cada dois anos, a atuali-
zação do CadÚnico é importante para detectar quais e quantas famílias 
necessitam receber auxílio financeiro. O Cadastro reúne informações de 
beneficiados sobre programas sociais. Este ano, os Municípios têm até o 
dia 31 de agosto para efetuar a atualização.

Educação 

Começa coleta de dados para Censo Escolar 

Desenvolvimento Social 

Liberação de recursos para Assistência Social 
depende de cumprimento de prazos
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Articulação Federativa 

CNM participa de reunião do Pleno do CAF

Lideranças municipalistas e representantes do governo federal partici-
param, dia 26 de maio, em Brasília, da primeira reunião de 2009 do Pleno do 
Comitê de Articulação Federativa (CAF). Em nome dos Municípios represen-
tados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o presidente Paulo 
Ziulkoski esteve presente e debateu assuntos como Previdência Social, o 
impacto da crise econômica nos cofres municipais e as medidas do governo 
federal de  apoio aos Municípios.

“Este é um importante espaço de articulação federativa. Precisamos 
continuar trabalhando pelo fortalecimento do CAF”, afirmou Ziulkoski, ao 
iniciar seu discurso. Entre os destaques da apresentação, ele falou sobre os 
efeitos da crise econômica e pediu à União uma ajuda mais contundente aos 
entes municipais. “É preciso aumentar os recursos de programas federais que 
são financiados, na maioria dos casos, pelos Municípios”, disse. 

Sobre as medidas adotadas pelo governo federal, Ziulkoski fez algumas 
observações. Ele cumprimentou o governo pelo gesto de solidariedade em editar, 
em maio, duas Medidas Provisórias, a 462/2009 e a 463/2009. A primeira trata 
da ajuda financeira aos Municípios em relação à queda do FPM entre 2008 e 
2009, e a segunda abriu crédito extraordinário de R$ 1,2 bilhão para atender 
às vítimas de enchentes no Norte e Nordeste e da estiagem no Sul do País. 

Já em relação à MP 457/2009, que trata do parcelamento das dívidas 
previdenciárias dos Municípios junto ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), Ziulkoski destacou a necessidade de trabalhar por um encontro de 
contas com a Receita Federal e a instituição de um Conselho de Revisão da 
Dívida Previdenciária. 

Propostas de fortalecimento do CAF

Para continuar com a trajetória de conquistas da parceria entre o CAF e 
os Municípios brasileiros, Ziulkoski apresentou propostas de fortalecimento 
do Comitê. O presidente da CNM lembrou a importância de equilibrar as 
transferências de competências e recursos para os Municípios, além da revisão 
dos valores do custo dos programas federais. 

A ampliação dos espaços de diálogo e, por consequência, a participação 
de presidentes das entidades nacionais nas reuniões da secretaria técnica e a 
realização de videoconferências para aproximar as lideranças municipalistas 
foram outras sugestões da CNM.

Para ouvir e participar das discussões dos Municípios estavam na reunião 
o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro Filho; o ministro da 
Previdência Social, José Barroso Pimentel; e o subchefe de Assuntos Federati-
vos, Alexandre Padilha. Representantes dos Ministérios da Justiça, Integração 
Nacional, Fazenda, Esporte, Meio Ambiente, Turismo, Cultura, Cidades e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão também compareceram. 
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Em solenidade realizada no dia 27 de maio, 
em Brasília, a nova diretoria da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) foi empossada 
para dirigir a entidade no triênio 2009/2012. Li-
deranças municipalistas de todo o País – depu-
tados, senadores e representantes do governo 
federal – prestigiaram a cerimônia que oficia-
lizou a reeleição do presidente Paulo Ziulkoski.

“A luta só vai continuar se os novos mem-
bros da diretoria nos ajudarem. Nós temos o 
dever de formular estratégias para fortalecer, 
ainda mais, o movimento municipalista” afir-
mou Ziulkoski, ao iniciar seu discurso. Ele tam-

bém agradeceu o empenho e a dedicação dos 
membros da antiga diretoria em defender, nos 
últimos três anos, os interesses dos Municípios. 
“Ninguém trabalha sozinho. Nossas conquistas 
são resultado da união de todos”, destacou.

Entre as metas da diretoria para o próximo 
triênio, Ziulkoski afirmou que uma das prin-
cipais bandeiras da CNM será trabalhar pela 
aprovação da Emenda Constitucional no 29, que 
regulamenta a distribuição de repasses para a 
área da Saúde, além de dedicar importância ao 
tema previdenciário e à luta por melhor distri-
buição dos recursos. 

O presidente da CNM também afirmou que 
outras reivindicações da nova diretoria serão a 
aprovação da PEC dos Precatórios – no modelo 
em que o texto foi aprovado no Senado – e o 
aumento do valor/aluno dos repasses da União 
para ajudar os Municípios a financiar a merenda 
escolar. 

Sob aplausos, Ziulkoski finalizou a cerimô-
nia reafirmando o compromisso da nova dire-
toria em trabalhar em prol dos interesses dos 
Municípios: “Vamos continuar nesse caminho, 
buscando debates produtivos com o governo 
federal e sempre em defesa do municipalismo”.

Nova diretoria 

Na posse, destaque para a importância da 
união em prol do municipalismo brasileiro
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“Quero renovar meu compromisso com a nova diretoria da CNM para ajudar no que for 
necessário para os gestores de todo o País. Contem comigo.” 
Senador Valter Pereira (PMDB–MS)

“Nós do Senado temos plena consciência de todas as necessidades dos Municípios. 
Estaremos sempre apoiando a CNM, porque nós entendemos que não existe federação 

sem Município. A CNM representa esse papel com muita credibilidade.”
 Senador Magno Malta (PR–ES)

“O presidente [Paulo Ziulkoski] conseguiu agregar o pensamento dos prefeitos, dos 
secretários e dos vereadores para fortalecer a causa municipalista. Ele vem fazendo 
um ótimo trabalho. Tenho certeza de que a entidade alcançará mais conquistas neste 
próximo triênio.”
Deputado federal Átila Lins (PMDB–AM)

 “A Confederação está mais uma vez bem representada pelo presidente Ziulkoski.”
Deputado estadual Edson Brum (PMDB–RS)

“O movimento municipalista não é defensor dos prefeitos. É defensor da cidadania do 
povo brasileiro. É nos Municípios que o cidadão nasce e se desenvolve. A CNM terá mais 
desafios pela frente, mas está bem representada pela nova diretoria.”
Deputado federal Manoel Júnior (PSB–PB)

“A CNM é uma legítima defensora do municipalismo. Além de defender os Municípios, 
ela nos subsidia com estudos técnicos com projetos que são muito importantes para o 

País. Estamos muito otimistas com a composição da nova diretoria.”
Senador Renato Casagrande (PSB–ES)

“O governo federal reconhece a importância da CNM para os Municípios brasileiros. 
Reafirmamos o compromisso de mais parcerias com a nova diretoria para o 
fortalecimento do Pacto Federativo.”
Gilmar Dominici, assessor da Subchefia de Assuntos Federativos (SAF)

Nova diretoria 

Nova diretoria recebe apoio de autoridades  
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Municipalismo forte se faz
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Homenagens ao presidente da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, marcaram o encerramento da cerimônia de posse 
da nova diretoria da entidade. Em reconhecimento à liderança e às lutas em 
defesa do municipalismo, Ziulkoski recebeu placas que destacaram a impor-
tância do trabalho desenvolvido à frente da CNM. 

Representando a antiga diretoria da entidade, Rosiana Lima Beltrão Si-
queira, prefeita de Feliz Deserto (AL), e os ex-prefeitos David Loureiro Coelho, 
de São Fidélis (RJ), e Mário Paulo Fernandes Ribeiro, de Santanópolis (BA), 
fizeram a primeira homenagem (foto 1). 

Gilmar Dominici, da subchefia da Secretaria de Assuntos Federativos 
(SAF), o deputado federal Manoel Júnior (PSB-PB) e Mauri Heinrich, ex-pre-
sidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul 
(Famurs), formaram o segundo grupo. Dominici e Manoel Júnior também já 
foram prefeitos e integraram cargos na diretoria da CNM (foto 2). 

A presidente da Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra 
(AMUCSER) e prefeita de Muitos Capões (RS), Mara Valmorbida Barcellos, fez 
a terceira homenagem. “Este é um reconhecimento por sua trajetória à frente 
do Municipalismo Brasileiro”, destacou Mara (foto 3).

Em representação a todos os prefeitos brasileiros, Délcio Hugentobler, 
gestor municipal de Taquara (RS), e Roberto Oliveira Maia, prefeito de Bom 

Jesus da Lapa (BA) e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), 
entregaram mais uma placa. A mensagem gravada destaca a participação, o 
desprendimento e a fé na causa municipalista (foto 4).

Para finalizar, as prefeitas Eliene Leite Brasileiro, de General Sampaio (CE), 
Simone Tebet, de Três Lagoas (MS), e Renilde Bulhões, de Santana do Ipane-
ma (AL), entregaram flores à esposa do presidente da CNM, Tânia Ziulkoski. 
“Sem apoio familiar, não contaríamos com a inteira presença de nosso 
presidente na liderança do movimento municipalista”, disseram (foto 5). 

Nova diretoria 

Ziulkoski recebe homenagens de prefeitos, 
parlamentares e membros da antiga diretoria
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Calamidades 

Estiagem na região Sul e fortes chuvas no 
Norte e Nordeste prejudicam Municípios

Previdência 

Publicados acordos de cooperação técnica 
para solicitar Compensação Previdenciária

Municípios das regiões Norte, Nordeste e Sul do País têm enfrentado, nos 
últimos meses, dificuldades decorrentes do clima. Estados como Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina perderam com as safras de grãos e a produção leiteira 
por causa da seca presente nos Municípios há cerca de três meses. Nessa 
região, 340 Municípios – 216 gaúchos e 124 catarinenses – decretaram 
estado de emergência. Em Estados como Maranhão, Pará e Piauí a situação 
é inversa. O excesso de água, segundo a Defesa Civil, deixou mais de 190 mil 
desabrigados e prejuízos enormes para a população.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) publicou no portal da entida-
de a lista dos Municípios mais afetados. De acordo com levantamento divulgado 
pela Confederação, 11,5% ou 642 Municípios passam por dificuldades econô-
micas por causa dos desastres ambientais. Nas regiões mais atingidas, Ceará e 
Maranhão, 78 Municípios de cada Estado decretaram situação de emergência. 

Além da chuva e da estiagem, outro problema preocupa os Municípios 
no Norte, Nordeste e Sul do País: a queda na arrecadação de repasses como 

o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Segundo o presidente da 
CNM, Paulo Ziulkoski, os prefeitos, diante da dificuldade, serão obrigados 
a comprometer o previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município. 

Para amenizar o quadro, o governo editou, no dia 22 de maio, a Medida 
Provisória 463/2009, destinando crédito extraordinário de R$ 1,2 bilhão para 
atender às vítimas de enchentes e estiagem. Cinco dias após a aprovação des-
sa ajuda, o Nordeste sofreu outras perdas com o rompimento da Barragem 
Algodões I, no Piauí. Até o encerramento desta edição, os números apontam 
a morte de sete moradores nos Municípios de Cocal da Estação e Buriti dos 
Lopes, arrastados pela água. No total são dois mil desabrigados, mais de 900 
desalojados e aproximadamente 100 feridos.

Confira no site a lista elaborada pela CNM e a matéria completa sobre os 
problemas enfrentados pelos Municípios atingidos pela seca e pelas chuvas. 
Para enviar alimentos e auxílio financeiro às regiões afetadas, entre em 
contato com a Defesa Civil de cada Estado.

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 a que têm direito, de acordo com 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, com vencimento para 31 de maio de 2010.
Os Municípios que tiveram acordos publicados entre os dias 16 de março 

e 15 de abril de 2009 são: Barueri (SP), Camalaú (PB), Canarana (MT), Con-
ceição das Alagoas (MG), Fundão (ES), Itapagipe (MG), Luiziana (PR), Nova 
Trento (SC), Olímpia (SP) Picuí (PB), Posse (GO), Sertãozinho (SP), Theobroma 
(RO),Três Coroas (RS) e Três Lagoas (MG).
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Em razão da proximidade com a Conferência do Clima das Nações Uni-
das em Copenhague (COP 15), marcada para dezembro de 2009, a Confe-
deração Nacional de Municípios (CNM) chama atenção dos gestores sobre 
a importância do tema. O evento, realizado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), discutirá um acordo internacional para substituir o Proto-
colo de Quioto. O objetivo é diminuir as emissões de gases poluidores e 
desenvolver o mercado de carbono.

No COP 15, o Brasil será representado por gestores estaduais e munici-
pais. Eles participarão de debates para formular projetos de redução do gás 
dióxido de carbono, principal agravador de aquecimento global. Além de 
buscarem adotar medidas de desenvolvimento local sem trazer problemas 
ao meio ambiente.

A CNM recomenda parcerias como a firmada com o Iclei – Governos 
Locais pela Sustentabilidade. O órgão facilita o acesso às tecnologias e 
informações que auxiliam o Município a traçar um planejamento para re-
orientar a economia local. Em parceria com a rede e a Associação Amazo-
nense de Municípios (AAM), a CNM promoverá um encontro internacional 
em Manaus. O objetivo é preparar os Municípios brasileiros para o debate 
internacional, em especial a promoção sustentável da Região Amazônica.

“Não podemos negar a realidade que ameaça nossas cidades e deve-
mos assim trabalhar para encontrar soluções que melhorem as condições 
em que vivemos”, explica o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. Para mais 
informações sobre o encontro, basta entrar em contato com a área Inter-
nacional da CNM.

Dados do CidadeCompras, portal desenvolvido pela Confederação Na-
cional de Municípios (CNM), apontam que o sistema aumentou em 60% o 
número de processos realizados de 2007 para 2008, número que tende a 
aumentar em 2009. “Com o balanço, fica claro que a utilização de pregões, 
principalmente o eletrônico, traz benefícios às compras municipais como 
transparência e economia”, afirma o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 

Mas, para aproveitar o potencial desta ferramenta, a CNM destaca que 
alguns cuidados devem ser observados: entre eles, por exemplo, gestores 
devem estar atentos à necessidade de uma equipe capacitada para a função. 
“Pregoeiros devem saber a importância de seu papel, além de ter conheci-
mentos sobre os aspectos jurídicos e operacionais fundamentais para o pro-
cesso”, alerta Ziulkoski. 

Em respeito ao artigo 3o, inciso IV, da Lei 10.520/2002, Lei do Pregão, 
a designação de pregoeiro deve recair exclusivamente sobre servidores 
do órgão ou da entidade promotora da licitação. No caso dos membros da 
equipe de apoio, eles devem ser  ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 
administração. 

 “Tanto o pregoeiro quanto sua equipe de apoio devem ocupar cargos 
efetivos, comissionados ou temporários. Em nenhuma hipótese podem ser 
agentes alheios ao quadro de servidores”, salienta Ziulkoski. 

Outras exigências – O pregoeiro também deve apresentar outras 

características essenciais à condução de um pregão: habilidades decisórias 
(objetividade e organização), negociais (conhecimento de mercado), morais 
(honestidade e responsabilidade) e capacitação técnica para o exercício de 
suas atribuições. 

Por último, Ziulkoski destaca que somente com as vias originais ou cópias 
autenticadas o pregoeiro poderá atestar a autenticidade dos documentos an-
teriormente remetidos em cópias simples. “A análise é importante para que 
a Administração Pública possa identificar os licitantes que agirem de má-fé, 
apresentando documentação falsa na habilitação, como previsto no artigo 7o 
da Lei 10.520/2002”, aconselha.

Internacional 

Gestores discutem temas para debate em 
conferência internacional sobre o clima

CidadeCompras 

Mais economia: CNM alerta gestores sobre 
cuidados na realização de pregões 
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Cultura 

Cultura: Reformulação da Lei Rouanet recebe 
mais de duas mil propostas em 45 dias

Turismo 

CNM recomenda investimentos em Turismo

A reformulação da Lei Rouanet recebeu mais de 
duas mil propostas durante os 45 dias de consulta 
popular. As sugestões para alterar a atual legislação 
de incentivo ao setor cultural foram encaminhadas 
ao Ministério da Cultura (MinC), por solicitação 
do governo. Os secretários municipais de cultura, 
produtores e artistas puderam opinar sobre a nova 
lei e a criação do Programa de Fomento e Incentivo à 
Cultura (Profic), que financiará com mais facilidade 

e agilidade os recursos para o setor.
Após as mudanças, a Lei Rouanet irá firmar 

parcerias com as iniciativas pública e privada para 
obter financiamento de projetos culturais. Estima-
se também a criação do vale-cultura. O objetivo é 
estimular ainda mais o consumo cultural na socie-
dade. Um dos caminhos tomados pelos governos 
será a renúncia fiscal das produções culturais.

A reforma almeja a liberação dos autores para 

uso das obras nas escolas públicas do País. Seria a 
contrapartida do investimento feito pelos governos. 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
lembra que a reformulação da lei pode trazer in-
vestimentos à área e acesso fácil à cultura para 
a comunidade local.  O texto será analisado pelo 
Congresso Nacional ainda este mês. Enquanto a Lei 
não é aprovada, Municípios podem desenvolver 
projetos culturais e aguardar financiamentos. 

O setor de Turismo está em crescimento no 
País. Para a Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM), este cenário tem que ser aproveita-
do pelos gestores em favor do desenvolvimento 
do Brasil. Somente neste verão, por exemplo, o 
Brasil apresentou aumento de 20% na presença 
de turistas. Os números mais recentes apontam 
que este aumento trouxe recursos de R$ 6 bilhões 
para o País, conforme dados do governo.

 O momento, indica a CNM, é excelente para 
os gestores municipais buscarem parcerias com 
os setores públicos e privados em busca de novos 

investimentos. O retorno para os Municípios equi-
vale ao aumento no consumo de bens e serviços, 
geração de empregos, elevação do nível social da 
população, além do surgimento de novos empre-
endimentos ligados a hotéis, viagens, restaurantes, 
transportes, saúde, comunicações e cultura.

 Como exemplo de possíveis ações a serem 
tomadas pelos gestores está a análise das 
características regionais e a oportunidade de 
aproveitamento do conjunto de riquezas locais 
ou regionais, além de propiciar a geração de renda 
e emprego. Os munícipes podem integrar projetos 

do ramo turístico no Plano Plurianual (PPA) – 
planejamento anual das receitas e despesas para 
cada secretaria municipal. 

 Antes de iniciar projetos no setor, a CNM re-
comenda um mapeamento das potencialidades, 
a importância da inserção em nível local, regional, 
estadual, nacional e internacional. Isso pode evitar 
prejuízos aos Municípios por consequência de in-
vestimentos errôneos. O turismo pode proporcionar 
também mais facilidade na preservação de áreas 
naturais e meio ambiente, locais históricos e ar-
queológicos e melhoria na qualidade ambiental.
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A XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-
pios será realizada de 14 a 16 de julho, na capital 
federal. Gestores municipais de todo o País são 
esperados no evento que é um marco do movi-
mento municipalista e, anualmente, resulta em 
conquistas concretas para todos os Municípios. 
A participação de todos é fundamental no resul-
tado da mobilização.

“O evento é uma grande conferência de rei-
vindicações municipalistas, é um acontecimento 
nacional”, destaca o presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. 
A mobilização desse importante encontro pro-
movido pela CNM, em parceria com as entidades 

estaduais e regionais de Municípios, já começou.
Conhecida também como a Marcha dos 

Prefeitos, o evento mostra o fortalecimento e a 
força do municipalismo. “Seu nome simboliza a 
atitude dos prefeitos de se deslocarem de suas 
cidades até a capital do País em busca de melho-
res condições de vida para suas comunidades”, 
atesta Ziulkoski.

Todos os anos o evento conta com a partici-
pação de mais de quatro mil pessoas, entre pre-
feitos, vereadores, secretários municipais, parla-
mentares e representantes do governo federal.  

Sua primeira edição, que é anual, foi realiza-
da em 19 de maio de 1998 e recebeu aproxima-

damente mil prefeitos. Naquele ano, os prefeitos 
foram recepcionados pela tropa de choque da 
Polícia Militar em frente ao Palácio do Planalto, 
quando tentavam garantir uma audiência com o 
presidente da República.

 Desde então, diversos avanços foram al-
cançados pela união dos prefeitos. A aprovação 
do aumento de um ponto porcentual do Fun-
do de Participação dos Municípios (FPM), em 
2007, e a criação do Comitê de Articulação Fe-
derativa, em 2003, são exemplos de conquis-
tas do movimento. Desde 2003, com exceção 
de 2006, o presidente da República participa 
do encontro.

Marcha a Brasília 

CNM convoca prefeitos e gestores para a 
XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
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