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Alternativas para Superar a Crise. Este é o tema da XII Marcha 
a Brasília em Defesa dos Municípios, organizada pela Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM). Agendado entre os dias 
14 e 16 de julho, o evento conta com presença de milhares de 
gestores municipais. 

Após não serem recebidos no Palácio do Planalto em 1998, 
quando a CNM promoveu a I Marcha, o movimento ganhou força e, 

este ano, os prefeitos discutirão com parlamentares e autoridades 
federais medidas para melhorar a qualidade de vida da população. 

Em 2009, a CNM, em conjunto com as entidades de Municí-
pios, discute a Reforma Tributária, a Emenda Constitucional 29, 
Precatórios, Lei de Licitações e outros assuntos. Nesta edição 
especial do Boletim CNM, informações completas sobre o maior 
encontro municipalista da América Latina. 
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Boletim CNM – Diferenças entre a XII Marcha e as anteriores?

Ziulkoski – Os perfis entre elas são assemelhados. Temos uma pauta 

que é muito extensa e que é quase permanente. À medida que a solução é 

alcançada vai se construindo alternativas, estabelecendo outras lutas. Por 

exemplo: em uma das Marchas a prioridade foi a da iluminação pública; em 

outra, a Reforma Tributária; na seguinte, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nesta é a Emenda 29, a Lei dos Precatórios e a Reforma Tributária, que per-

manece em discussão. Cada uma das Marchas tem um conteúdo diferente.  

Muitos são recorrentes. Vêm fazendo parte da pauta 

há alguns anos. 

Boletim CNM – Os novos gestores estarão 

presentes na Marcha?

Ziulkoski – A mobilização é diferente porque 

é o primeiro ano de novos gestores, temos cerca 

de 3.300 novos prefeitos e prefeitas, os quais estão 

começando a se integrar mais na questão da ges-

tão. Então, eles têm algumas curiosidades, interesse 

para se familiarizar melhor com essa situação. É um 

perfil de participantes bem diferentes. A relação 

com o governo atual se mantém no sentido de en-

caminhar pautas. O fulcro é sempre o financiamento 

das políticas públicas. 

Boletim CNM – E quais são os destaques da programação da Marcha?

Ziulkoski – Em 2009, em sintonia com o tema que escolhemos para 

este ano [Alternativas para superar a crise], lançaremos o manual Boas Prá-

ticas da Gestão Municipal. A publicação foi produzida pelas áreas técnicas 

da CNM e reúne uma série de dicas e conselhos que podem ser aplicados na 

gestão pública municipal, rumo ao enfrentamento do atual cenário de crise 

econômica. Diante deste quadro, o manual pode ser um importante alia-

do dos prefeitos, principalmente aqueles que estão no primeiro mandato. 

Além disso, escolhemos outros temas que consideramos fundamentais 

para a discussão com os participantes da Marcha. 

Boletim CNM – A regulamentação da Emenda 29 é uma das lutas. 

É possível que a Marcha com milhares de gestores em Brasília consiga 

convencer os parlamentares da imediata aprovação da proposta?

Ziulkoski – Sempre que se reúne em Brasília, na Marcha, se consegue 

avançar em algumas questões. Impossível identificar qual delas. Mas mui-

tas vão avançando, é um processo. Tem de ter per-

sistência e visão de que nem toda luta é fácil. Tem 

prefeito que eventualmente vem a Brasília pensan-

do que ao chegar já conseguirá falar com o deputa-

do e resolver a questão. Não, a prática não é assim. 

Tem de ter paciência, conhecimento, convencimen-

to, mobilização e pressão. É dessa forma que as 

reivindicações vão andando. 

Boletim CNM – Um exemplo de sucesso al-

cançado com essa estratégia?

Ziulkoski – A Emenda 29. Ano passado ela foi 

votada no Senado em função da Marcha. Os se-

nadores entenderam a importância da proposta. 

O senador Garibaldi Alves, que presidia o Senado, 

colocou a proposta na pauta e o texto aprovado acabou sendo o que solici-

tamos. Agora está na Câmara. Vamos pressionar para que os parlamentares 

se conscientizem de que precisam votá-la.

Boletim CNM – A questão da Reforma Tributária volta ao debate. O 

que reivindicam os Municípios?

Ziulkoski – A preocupação central é a de que os Municípios não te-

nham perdas com o sistema que for adotado para a partilha dos tributos. 

O projeto do governo deve ser analisado para saber qual o impacto que 

pode causar nos Municípios. O impasse continua. Os líderes dos partidos se 

Entrevista 

Ziulkoski analisa principais objetivos da 
XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
Construir um municipalismo que mantenha a defesa intransigente  dos direitos dos Municípios  
e do cidadão continua dominando  os objetivos da mobilização organizada pela Confederação 

Nacional de Municípios. Confira a entrevista do presidente Paulo Ziulkoski ao Boletim CNM.

“Tem de ter 
paciência, 

conhecimento, 
convencimento, 

mobilização 
e pressão. 

É assim que as 
reivindicações

 vão andar.”
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reuniram e decidiram que vão deixar lá para agosto ou setembro. A reforma 

está na pauta da XII Marcha porque existem muitos itens de interesse dos 

Municípios.

Boletim CNM – Os vetos a itens importantes da Medida Provisória 

457, aprovados pelo Congresso, como o encontro de contas entre os 

Municípios e a Previdência Social e da TJLP que acabou fazendo voltar 

a Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic surpreendeu os 

gestores? Como a CNM analisa 

esses vetos?

Ziulkoski – Para nós foi um 

retrocesso. Houve um enten-

dimento inclusive por meio de 

correspondências que saíram do 

próprio Palácio do Planalto, as 

quais davam a aprovação como 

favas contadas e que seriam aco-

lhidas conforme o texto votado 

pelo Congresso. É bom esclarecer 

que o texto aprovado no Congres-

so ainda não era o que pretendí-

amos, mas foi um avanço. Na 

Marcha, vamos ver como encami-

nhar a continuidade desta luta, 

porque ela é muito importante.

Boletim CNM – Sobre a Lei 

dos Precatórios qual a posição 

que será discutida na Marcha?

Ziulkoski – Defendemos 

o texto aprovado pelo Senado. 

Queremos que a Câmara conclua 

pela mesma linha. O relator, de-

putado Eduardo Cunha (PMDB-

RJ), está acenando que vai alterar 

o texto do Senado em seu relató-

rio. Isso ainda não andou. Temos de continuar pressionando. Não aceitamos 

a pecha colocada por alguns setores induzidos por interesses outros de que 

os prefeitos são caloteiros. Não é isso que se quer. O que pretendemos é 

aprovar a proposta para poder pagar o que se deve em precatórios. 

Boletim CNM – Nesta edição, a CNM também entrega o II Prêmio 

do Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IRFS). Os Mu-

nicípios se destacaram em alguma área específica?

Ziulkoski – O ranking do IRFS, divulgado todos os anos pela CNM, é 

mais uma iniciativa da entidade em reconhecer os esforços realizados para 

melhorar a gestão pública nos Municípios. Este ano, o quesito fiscal ganhou 

destaque. O levantamento constatou, por exemplo, que o endividamento 

médio dos Municípios continua bem abaixo do limite máximo da Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal (LRF). A suficiência de caixa também tem aumentado e 

o superávit primário evoluiu de 

um déficit em 2006 para uma 

situação positiva em 2007. A 

nossa decisão de premiar os 

melhores colocados durante a 

Marcha é mais uma tentativa 

de estimular melhores resul-

tados, capazes de melhorar a 

qualidade de vida da popula-

ção nos Municípios do País. 

Boletim CNM – Qual a 

sua mensagem para os ges-

tores que estão chegando 

para a Marcha?

Ziulkoski – Em primeiro 

lugar, que mostrem, mais 

uma vez, a indiscutível impor-

tância dos Municípios como 

unidades da Federação, uma 

vez que é neles que nasce-

mos, trabalhamos e criamos 

nossas famílias; que não des-

viem o foco da necessidade de 

repelir antigas e viciadas prá-

ticas políticas; que procurem  

entender todas os temas que 

estão sendo debatidos e não se deixem levar por questões menores.  Conti-

nuar na luta pela construção de um municipalismo que mantenha a defesa 

intransigente dos direitos do cidadão em sua justa demanda por saúde, 

educação, emprego, cultura, transporte público digno; de uma moradia 

com respeito e dignidade. Enfim, uma comunidade humanizada, voltada 

para a cidadania. São esses os nossos desafios. Só podemos alcançar estes 

objetivos e fortalecer o movimento com a união de todos.
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A atuação das entidades estaduais, 
regionais e microrregionais municipalistas 
é de extrema importância para o sucesso 
da XII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios. O evento que reúne, 
anualmente, milhares de gestores 
municipais representa o maior 
encontro municipalista do 
País e, a cada edição, 
conquista melhorias 
para a administração 
dos Municípios. Este 
ano, não foi diferente: 
as entidades – sob 
orientação da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) – mobilizaram-se para a divulgação do encontro 
com folders, matérias e reuniões em todo o Brasil para decidir 
quais seriam as reivindicações da Marcha de 2009.

Nas cinco regiões do País, as discussões sobre a Marcha acentua-
ram a unidade entre prefeitos, vereadores e secretários para lutarem 
pela causa municipalista. Para a CNM, os objetivos do encontro só podem 
ser alcançados se os gestores municipais estiverem presentes no evento, 
participando dos debates e expondo reivindicacões dos Municípios dos 
26 Estados brasileiros. “Unidos, podemos mostrar a força do municipalis-
mo brasileiro”, reforça o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.   

Marcha 

Em todo o País, convocações para a Marcha

Finanças 

FPM do primeiro semestre de 2009 tem 
redução de R$ 524,06 mi em relação a 2008

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do primeiro semestre 
deste ano foi R$ 524,06 milhões menor que o valor repassado aos Municípios 
no mesmo período de 2008. Creditada na conta a última parcela de junho, 
uma avaliação da Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que 
o montante foi 2,10% menor, no cálculo final, mesmo após o repasse ter 
ficado acima de média em janeiro, maio e junho.  

No primeiro semestre de 2008, os Municípios receberam R$ 24,9 bilhões 
e neste semestre foram R$ 24,4 bilhões. De acordo com levantamento da 
Confederação, se corrigido pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), 
o FPM apresenta perdas de 7,7%.
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Reforma Tributária 

Reforma Tributária volta à pauta da Marcha 
A definição de uma postura em relação à proposta de Reforma Tributária 

será feita com todos os prefeitos durante a XII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios. O projeto, que tramita no Congresso Nacional, trará modificações 
ao que se chama de divisão do bolo tributário e, por esse motivo, a participação 
dos gestores dará voz às reivindicações dos Municípios. 

A preocupação da Confederação Nacional de Municípios (CNM) em relação 
à proposta original do governo federal é que os Municípios não tenham perdas 
com o sistema adotado para a partilha dos tributos. Na forma do Projeto de 
Emenda à Constituição  233/2008, a medida,  principalmente, simplifica o 
sistema de tributos federais, modificando a forma de divisão: de vinculação 
tributo a tributo para vinculação de bolo único de impostos.

Este ano, o debate será estruturado a partir de uma análise profunda da 
primeira proposta do governo federal. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
falará sobre o  levantamento durante coletiva de imprensa, marcada para 
um dia antes da cerimônia de abertura da XII Marcha, segunda-feira, 13 de 
julho. “O projeto do governo deve ser analisado para saber qual o impacto 
que pode causar nos Municípios,” defende Ziulkoski.

Atualmente, da partilha dos recursos públicos, é destinado aos Municípios 
23,5% do total arrecadado com o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para o Fundo de Participação dos Municipios 

(FPM), principal fonte de renda para a maioria dos Municípios brasileiros. 
De acordo com a proposta original, seria criado o Imposto sobre Valor 

Adicionado (IVA-F), composto pela junção de quatro contribuições: Programa 
de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins), Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico (Cide) 
e Salário-educação.

Da nova base, que nascerá da prosposta, 11,7% seriam destinados aos  
Municípios. O bolo incluiria os valores totais arrecadados com o IVA-F, o 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto de Renda (IR), 
com a novidade da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incluida 
ao IR (veja gráfico).

A PEC foi pauta da Marcha de 2008 e volta a ser destaque este ano como 
parte do debate da reformulação do Pacto Federativo. A Confederação havia 
apresentado 14 emendas à proposta com objetivo de evitar conflito entre 
as competências sobre os serviços e definir uma regra de transição para a 
mudança. No entanto, todas as sugestões foram rejeitadas.

Como consequência, surge a necessidade de se analisar e discutir com 
urgência o impacto da medida nos Municípios. Para Ziulkoski, é importante 
que os prefeitos venham a Brasília para mostrar a força do municipalismo, 
além de dar credibilidade a esta reivindicação.  

Fonte: CNM

Como é hoje:

Como pode ficar:



6
Julho de 2009

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Nova diretoria                  

A construção do novo Mun icipalismo começa aqui...
Em 2009, a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 

completa 12 anos de trabalho em defesa do municipalismo. 
Resultado do esforço de milhares de gestores que vêm a Brasília 
todos os anos, a Marcha é o maior encontro municipalista do 
Brasil e da América Latina. 

Da recusa do governo em atender aos prefeitos em 1998 – 
recepcionados pela Polícia Militar em frente ao Palácio do Pla-
nalto – às últimas conquistas, os prefeitos, liderados pela CNM, 
deram credibilidade à Marcha e transformaram-na em sinôni-
mo de luta pelos direitos dos cidadãos. 

A cada ano, uma coleção de momentos históricos. Arquivos 
valiosos para a memória do Municipalismo brasileiro. 
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IV Marcha – 2001: A primeira Marcha no Congresso Nacional aconteceu em 2001 e 
representou a abertura de um importante canal de diálogo com a Câmara e o Senado 

VIII Marcha – 2005: Entre as novidades, a Marcha de 2005 recepcionou os novos 
gestores municipais eleitos no País; a renovação nos Municípios foi de 75%

I Marcha – 1998:  Como a tropa de choque da Polícia Militar recebe os prefeitos no 
Palácio do Planalto, surge a motivação para a próxima Marcha, em Brasília

V Marcha – 2002: No auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, prefeitos con-
seguem a cobrança do Imposto sobre Seguro Social (ISS) junto às empresas

IX Marcha – 2006:  Prefeitos elaboram o Plano de Governo Federal Municipalista, 
entregue aos candidatos à presidência da República presentes na Marcha
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Nova diretoria                  

A construção do novo Mun icipalismo começa aqui...
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II Marcha – 1999:  Mais de 1500 prefeitos retornam a Brasília e conquistam, por 
exemplo, alterações nas regras do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)

VI Marcha – 2003:  Pela primeira vez, o presidente da República participa da Mar-
cha da CNM e mais de três mil prefeitos e gestores municipais estavam presentes

X Marcha – 2007:  A programação foi marcada por reuniões setoriais, além do anún-
cio de que a votação do aumento de 1% do FPM seria encaminhada ao Congresso

III Marcha – 2000:  Um dos destaques da Marcha realizada em 2000 foi a ampliação 
das condições para renegociação das dívidas dos Municípios junto à União

VII Marcha – 2004: Unidos, gestores municipais reivindicam mudanças em Saúde e 
Educação, além de discutir a construção do Pacto Federativo e outros temas

XI Marcha – 2008:  Recorde de inscritos: mais de quatro mil prefeitos vieram à capi-
tal federal para realizar uma das maiores Marchas da história do Brasil



8
Julho de 2009

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Entre as reivindicações que serão abordadas na XII Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios, uma pauta terá destaque: a regulamentação da 
Emenda Constitucional 29/2000. Em reuniões que antecederam o encon-
tro, é unânime o interesse dos gestores municipais em discutir esse tema 
com os governos estadual e federal.

A regulamentação da Emenda Constitucional 29 objetiva garantir re-
passes mínimos e fixos para que as três esferas públicas – União, Estados e 
Municípios – possam investir em saúde. De acordo com o texto do Projeto 
de Lei (PLS), aprovado no Senado Federal, caberia à União aplicar 10% do 
orçamento para o setor, os Estados seriam obrigados a investir 12% e os 
Municípios entrariam com 15%.

A luta da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e de todo o 
municipalismo é pelo aumento de recursos como garantia para o melhor 
atendimento e a qualidade no serviço de saúde à população. Segundo 
estimativa da CNM, se estivesse em vigor, a regulamentação da EC 29 
teria acrescentado ao orçamento da saúde pública em 2006 o total de 
R$ 9,06 bilhões. No seguinte ano, 2007, esse valor seria ainda maior: 
R$ 10,28 bilhões, depois R$ 14,01 bilhões, em 2008, e R$ 18,69 bilhões, 
em 2009. 

Deste cálculo estimado pela Confederação, seriam destinados aos Mu-
nicípios, entre 2006 e 2009, o equivalente a R$ 20 bilhões. “Esse valor com 
certeza ajudaria os prefeitos e os secretários de saúde no enfrentamento 
da crise financeira no SUS [Sistema Único de Saúde] e na atual crise econô-
mica”, afirma o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

“Antes mesmo da regulamentação da Emenda 29, os gestores já in-
vestem os 15% previstos na proposta. E, mais que isso, em 2006, conforme 

dados da Siops [Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saú-
de], 98% dos Municípios cumpriram o previsto na Emenda 29 e aplicaram, 
em média, 30% de recursos próprios em saúde para a comunidade local”, 
ressalta Ziulkoski. Para ele, a aprovação de uma Lei Complementar que re-
gulamente a EC 29 deve ser feita com urgência, pois a definição dos gastos 
com a saúde está prevista na Constituição brasileira de 1988.

TRAMITAção
Aprovada no Senado Federal desde 6 de maio do ano passado, a pro-

posta de regulamentação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 306/2008 
foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Entretanto, a votação não foi 
concluída por causa de dois destaques do texto que se referem à criação da 
Contribuição Social para Saúde (CSS), proposta pelo relator, para substituir 
a extinta Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). Esta pro-
posta ainda causa divergências políticas na casa.

PosIção dA CNM
A Confederação apoia o texto do PLS aprovado no Senado. Para a CNM, 

este documento atende ao artigo 198, parágrafo terceiro, da Constituição 
Federal. A proposta aprovada pela Câmara não fixa valores porcentuais 
para investimentos em saúde feitos pela União. “Precisamos nos mobilizar 
para articular com os deputados a aprovação imediata deste PL, e a Mar-
cha é uma ótima oportunidade para isso. A regulamentação da Emenda só 
trará benefícios para os Municípios”, lembra Ziulkoski. O presidente pede a 
participação especial dos secretários de saúde nesta reivindicação.

Além de definir os gastos mínimos dos governos com a 
saúde, a EC 29, de 22 de março de 2000, determina crité-
rios de divisão para os recursos transferidos para a saúde, 
estabelece normas de fiscalização, avaliação e controle 
das despesas dos três entes com o setor.  A lei que define 
os porcentuais deverá ser revista a cada cinco anos. A 
Emenda altera seis artigos da Constituição que tratam do 
financiamento do SUS. 

Saúde 

Não-regulamentação da Emenda 29 retirou, 
entre 2006 e 2009, R$ 20 bilhões da saúde

ENtENDA MAiS
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Lei de Licitações 

Municípios reivindicam aprovação de 
Projeto que altera Lei de Licitações no País 

Presente na lista das principais reivindicações 
dos prefeitos brasileiros durante a XII Marcha a Bra-
sília em Defesa dos Municípios, o PLC 32/2007, que 
dispõe sobre alterações na Lei de Licitações (Lei 
8.666/1993), aguarda a inclusão na Ordem do Dia 
do Plenário do Senado Federal desde dezembro 
de 2007. A Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) é favorável – com algumas restrições – à 
aprovação do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. 

Entre as mudanças propostas pela CNM, des-
taque para a necessidade de reajuste de valores da 
modalidade convite. No caso de obras e serviços 
de engenharia, a CNM defende uma ampliação 
para além dos R$ 150 mil previstos na legislação 
vigente. Para convite em compras e demais servi-
ços, a entidade reivindica uma atualização sobre 
os atuais R$ 80 mil previstos. 

“Estes valores não são atualizados há mais de 
uma década, época em que a Lei no 9.648/1998 
[última atualização dos valores da Lei 8.666/1993] 
foi promulgada”, explica Ziulkoski. Para ele, todos 
os preços e valores de mercado sofreram alterações 
ao longo dos anos e, por consequência, dificultam 

o uso da modalidade convite pelos Municípios. 
Ainda de acordo com Ziulkoski, a não-altera-

ção dos limites para a modalidade convite engessa 
o dia-a-dia dos Municípios. “Como o pregão está 
restrito a contratações de bens e serviços comuns, 
e a tomada de preços e a concorrência são mais 
burocráticas, as prefeituras precisam desse reajuste 
na modalidade convite para facilitar e agilizar os 
processos de compras do Município”, afirma.

Manutenção de propostas – Apesar de 
propor essa alteração, a CNM apoia outros itens 
da versão atual do relatório do PLC, apresentado 
pelo senador Eduardo Suplicy (PT-SP), relator da 
matéria na CAE do Senado.

Entre eles, por exemplo, a imposição da mo-
dalidade pregão para todas as licitações do tipo 
“menor preço” de até R$ 3,4 milhões. O pregão 
também poderá ser utilizado nas licitações do tipo 
técnica e preço, mediante autorização prévia de 
autoridade competente. “Ampliar as hipóteses 
de utilização do pregão é importante, pois ele 
traz economia e mais transparência às compras 
Municipais”, lembra Ziulkoski. 

Outro ponto positivo previsto no PLC: ele per-
mite a publicidade das licitações em sites oficiais, 
inclusive substituindo a publicação em imprensa 
oficial, desde que exista autorização em decreto 
específico. De acordo com Ziulkoski, a medida traz 
mais economia às prefeituras. 

Além disso, o texto do PLC também preten-
de impedir a participação em novas licitações de 
pessoa jurídica cujos proprietários e diretores fo-
rem declarados suspensos de licitar e contratar 
enquanto perdurar a sanção. 

Por último, a CNM também destaca a pos-
sibilidade, prevista no PLC, de a Administração 
inverter as fases do processo licitatório, em con-
sideração às peculiaridades do objeto licitado. 
Como consequência, o Município poupará tempo 
com a realização das diversas modalidades de 
licitação, assim como já ocorre no pregão.

“Diante deste quadro, precisamos reivindi-
car a aprovação urgente do PLC no Congresso 
Nacional, respeitando os interesses dos Mu-
nicípios. A Marcha é um importante canal de 
diálogo entre os prefeitos e parlamentares”, 
finaliza Ziulkoski.  

Diante do atual quadro de crise econômica e 
recessão de recursos financeiros nos Municípios, 
a XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 
traz na programação um dia inteiro de debates 
e palestras sobre os temas de maior impacto na 
receita das prefeituras: as finanças municipais. 
A participação dos secretários de Fazenda é es-
perada no encontro, que ocorrerá durante todo 
o dia 15 de julho. 

Os temas da pauta permitirão amplo de-
bate sobre as questões de reflexo nas finanças 
como, por exemplo, o Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS) de cartórios, forma de 
cobrança fixa ou variável, PEC dos Precatórios; 
Reforma Tributária sob a visão municipalista; 
crise econômica; alternativas de incremento 
de receitas a partir do planejamento; controle 
e redução de despesas. Também será feito, na 
ocasião, uma abordagem sobre a importância 
do Conselho Nacional de Órgãos Fazendários 
Municipais (Confaz–Mun).

Estudos da Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM) apontaram o declínio financeiro 
registrado nas transferências do início do ano 

até maio e, mesmo com uma melhora no qua-
dro, a recuperação é lenta. Os impactos da crise 
ainda são reais nas receitas públicas brasileiras. 
A CNM alertou os prefeitos, desde o início do 
ano, para manter o controle das finanças e os 
prazos, embora o cenário seja diferente do que 
o de costume. 

Por reconhecer que é fundamental a discus-
são da política econômica do País, a CNM está 
promovendo o encontro. A motivação é conti-
nuar na busca de melhores condições para as 
finanças dos Municípios. 

Finanças 

Recessão financeira é destaque na Marcha
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Os Municípios poderão perder até R$ 728 milhões com a prorrogação 
das isenções e das desonerações do Imposto Sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI). A estimativa é da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e 
foi feita com base no anúncio do governo federal, prorrogando a renúncia 
fiscal de automóveis, eletrodomésticos de linha branca, materiais de cons-
trução, máquinas e equipamentos.

No total, as desonerações serão de R$ 3,1 bilhões, de acordo com a 

Receita Federal. A decisão de reduzir impostos, adotada pelo governo no 
início deste ano, faz parte de um conjunto de medidas macroeconômi-
cas chamadas de anticíclicas. Elas servem para romper um ciclo vicioso 
causado pela desaceleração da crise econômica mundial. Como o IPI e o 
Imposto de Renda (IR) formam a base do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM), os estudos da CNM apontam que o valor do repasse aos 
Municípios deve diminuir.

Os vetos presenciais à Medida Provisória 457/2009 – convertida na Lei 
11.960/2009 – sancionada pelo presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva serão debatidos na XII Macha. Vetado, o encontro de contas entre 
as dívidas dos Municípios com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
era uma das reivindicações dos Municípios, feitas pela Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) por meio de emendas e inseridas no texto do 
Projeto de Lei da Conversão. 

Por causa dos outros dois vetos, os Municípios não terão a possibili-
dade de atualização da dívida pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 
E, em decorrência disso, a atualização dos débitos será feita pela taxa do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Medida que representa 
prejuízo aos Municípios, pois, de acordo com estudos da CNM, a taxa Selic 
acumulou nos últimos 10 anos 539% de aumento, enquanto a TJLP, 174%.   

Os gestores municipais acreditavam que, em virtude de a MP ter pas-
sado nas duas Casas Legislativas, o texto final seria mantido pelo governo. 
No entanto, em função da decisão do presidente da República, os Municí-
pios só poderão reaver os valores pagos indevidamente e retirar do mon-
tante da dívida o que não é devido por ações em juízo. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, salienta que o encontro de con-
tas seria uma medida essencial para resolução do problema. Ele explica 
que o parcelamento, como foi aprovado, não resolve o problema do endi-
vidamento previdenciário dos Municípios. “Findada a carência, os Muni-
cípios se verão na mesma situação em que agora se encontram”, analisa. 

As reivindicações dos Municípios ao texto foram definidas com ges-
tores municipais de todo o Pai, por meio de três mobilizações e debates 
promovidos no Congresso Nacional em março, abril e maio (fotos). 

Finanças 

Fundo de Participação dos Municípios 
perderá R$ 728 mi com desonerações do IPI

Previdência 

MP 457/2009: encontro de contas dos 
Municípios com o INss e TJLP são vetados
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Precatórios 

CNM defende aprovação da PEC dos 
Precatórios nos moldes do texto do senado

Após a aprovação no Senado Federal, em 1º 
de abril, a PEC dos Precatórios foi encaminhada 
à Câmara dos Deputados. Com nova nomencla-
tura – PEC 351/2009 –, ela aguarda parecer do 
relator da matéria na Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania (CCJ), deputado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ). 

Como apresenta alterações no regime de 
pagamento de precatórios e a instituição de um 
regime especial de pagamento aos entes federados 
em mora na quitação de precatórios vencidos e dos 
emitidos durante o período de vigência do regime 
especial, a PEC dos Precatórios é um dos principais 
assuntos discutidos na XII Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios.

Entre as conquistas listadas no texto apro-
vado pelo Senado, de interesse dos Municípios, 
destaque para:

a) correção dos valores dos precatórios pelo 
índice oficial de caderneta de poupan-
ça, com a vedação da incidência de juros 
compensatórios; e

b) suspensão do pagamento realizado pela 
ordem cronológica. A destinação dos 
recursos é de 60% para pagamento por 
leilão de deságio e 40% para pagamento 
por ordem crescente de valores. 

Apesar dos avanços, o deputado Eduardo 
Cunha já sinalizou que vai propor mudanças 
nestes dispositivos. A primeira alteração refere-
se à retomada do índice atual (inflação mais 
juros de 12% ao ano), ao invés do índice oficial 
de caderneta de poupança (TR + 0,5 ao mês). 
A segunda é a utilização da ordem cronológica 
para o pagamento das dívidas e não a ordem 
crescente de valores.

“A correção de valores dos precatórios pelo 
índice de caderneta de poupança e o pagamen-
to pela ordem crescente de valores precisam ser 
mantidos para possibilitar que os Municípios 
paguem seus débitos com precatórios”, destaca 

o presidente da Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), Paulo Ziulkoski. 

De acordo com Ziulkoski, a incidência de juros 
associada à correção monetária torna os preca-
tórios impagáveis. Além disso, a sistemática de 
pagamento pela ordem cronológica é ineficaz, 
pois, quando os Municípios não possuem recursos 
para pagar um determinado precatório, se tran-
cam filas e os credores são prejudicados.

Ziulkoski ainda destaca que a aprovação na 
Câmara do texto aprovado no Senado representa 
a única saída viável para que os entes municipais 
possam quitar os débitos com precatórios sem 
comprometer, por exemplo, a prestação de ser-
viços públicos e o cumprimento de obrigações 
constitucionais. 

“Precisamos nos mobilizar e garantir a ma-
nutenção do texto aprovado no Senado Federal. 
Cada prefeito deve fazer essa reivindicação junto 
aos deputados de seu Estado”, afirma Ziulkoski. 

Audiência na CCJ

Para debater o tema dos Precatórios, repre-
sentantes da CNM participaram, no início de ju-
nho, de uma audiência pública na CCJ da Câmara 
dos Deputados. 

Durante o debate, a CNM mostrou as dificul-
dades dos Municípios no pagamento de seus pre-
catórios devido à correção monetária, à incidência 
de juros moratórios e compensatórios, à sistemática 
de pagamento pela ordem cronológica e ao orça-
mento engessado das prefeituras com obrigações 
constitucionais. A manutenção do texto aprovado 
no Senado foi outra reivindicação da CNM.

Além de representantes da CNM, participa-
ram do debate representantes da Secretaria de 
Finanças do Município de São Paulo, da Secretaria 
de Finanças do Estado de São Paulo, do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
da Associação dos Magistrados Brasileiros, além do 
prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.
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O Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão dos Municípios 
Brasileiros (IRFS) mensura, anualmente, o desempenho das prefeituras. 
Uma cerimônia para premiar os gestores mais bem colocados neste le-
vantamento será realizada durante a XII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, na capital federal. 

O prêmio também é uma forma de parabenizar o gestor por vencer as 
dificuldades comuns da administração e desenvolver uma gestão eficien-
te, além de disseminar a cultura de associar as responsabilidades fiscal, 
social e de gestão.  Em 2008, na primeira edição, a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) entregou, pela primeira vez, placas aos prefeitos dos 
Municípios que conquistaram melhor colocação no IRFS (foto). 

Dos 5.563 Municípios brasileiros, os 150 primeiros colocados serão 
premiados no âmbito nacional e também os três primeiros de cada Estado. 
No total, 228 Municípios serão homenageados.

O IRFS elaborado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) é 
composto por três subíndices – fiscal, social e de gestão – e dentro destas 
áreas outros 16 índices específicos são analisados. Os dados são calculados a 
partir das informações das prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 
e a outros órgãos oficiais, como Banco de dados do Sistema Único de Saúde 
(Datasus) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). 

No intuito de incentivar uma boa administração, o prêmio será en-
tregue pela segunda vez. “A iniciativa também serve para mostrar que, 
ao contrário dos julgamentos, os Municípios estão conseguindo avançar, 
a cada ano, no cumprimento das determinações, principalmente, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF)”, afirma o presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski. 

A cerimônia será realizada no dia 16 de julho e a gestão homenageada 
será a de 2007. Confira o nome de todos os homenageados no site da CNM. 

Prêmio IRFS 

CNM homenageia Municípios que são 
destaque nas áreas fiscal, social e de gestão 

Média do Índice Fiscal + Índice de Gestão + Índice Social = IRFS


