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Esta seleção de fotos do Boletim CNM mostra imagens de seca 
em Municípios no Sul, enchentes no Nordeste – Piauí e Mara-
nhão –, em Marabá (PA), na Região Norte e destruição causada 
por ciclones. E revela a importância da presença de prefeitos e 
gestores municipais nos debates sobre mudanças climáticas na 
I Cúpula Amazônica de Governos Locais, no período de 7 a 10 de 
outubro, em Manaus. 

São esperados dois mil gestores para a discussão com espe-
cialistas brasileiros e estrangeiros, uma pauta que terá outros 

itens como a Inclusão da Amazônia nas Negociações de Mudanças 
Climáticas.  De acordo com o presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, a Cúpula é uma oportuni-
dade única para que os gestores conheçam os itens que pautarão 
a agenda do Meio Ambiente nos próximos anos.

Ainda nesta edição, informações sobre a próxima mobilização 
da CNM em Brasília, um diagnóstico do crescimento populacio-
nal e uma reportagem sobre a importância da inclusão digital 
nos Municípios.
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Finanças 

FPM de agosto registra redução de 15,25% 

Economia 

Conselho Federal de Economia premiará 
Municípios destacados pelo IRFS

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de agosto teve redução 
de 15,25% em relação ao valor repassado no mesmo mês de 2008. Um 
levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que, 
em valores nominais, o mês fechou com repasse total de R$ 3.587.403 bilhões. 
E a quantia do FPM de agosto do ano passado foi de R$ 4.233.002 bilhões.

Os dados apontam que, ao acumular a redução registrada no repasse 
dos Municípios de julho e agosto – em comparação ao mesmo período do 
ano passado –, o impacto negativo chega a R$ 1.026.850 bilhão. O valor 
que deixou de entrar na conta das prefeituras deve ser reposto pelo governo 
federal, por meio do Apoio Financeiro aos Municípios (AFM), garantido pela 
Medida Provisória 462/2009.

A CNM indicava as quedas, com base na sazonalidade do Fundo. Porém, 
os números deste ano estão abaixo da média verificada nos anos anteriores, 
justificada pela acentuada diminuição de arrecadação. Diante do quadro 

Durante visita à sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em 
Brasília, no início de setembro, integrantes do Conselho Federal de Economia 
receberam esclarecimentos sobre o Índice de Responsabilidade Fiscal, Social 
e de Gestão (IRFS). O grupo veio divulgar o XVIII Congresso Brasileiro de 
Economia, com início marcado para o dia 16 deste mês. No evento, haverá 
homenagens aos gestores destacados pelo IRFS, desenvolvido pela CNM.

Os especialistas em economia, Sylvio Puga, Aurelino Levy e Fernando 
Tadeu Borges, explicaram que, paralelo ao Congresso, haverá a entrega do 
XV Prêmio Brasil de Economia. Pela primeira vez, esta premiação irá destacar 
a administração dos Estados e dos Municípios brasileiros. O Conselho firmou 
uma parceria com a Confederação e usará o cálculo do IRFS como base para 
a entrega dos prêmios.

O objetivo do Prêmio é destacar os Municípios que estão cumprindo a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O indicador é calculado pela CNM com 
dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e leva em consideração 
os quesitos Fiscal, Social e Gestão. Este ano, o IRFS indicou os Municípios com 
melhor desempenho no ano de 2007. “O que mais me chamou a atenção é 
que a maioria dos mais de cinco mil Municípios conseguiu manter o índice 
em boa situação”, conta o coordenador do XV Prêmio Brasil de Economia,  
Aurelino Levy. Para a entrega das medalhas e homenagens aos Municípios 
modelos, o grupo convidou o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 

Para os organizadores do Congresso, a divulgação do IRFS deve ser em 

apresentado, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, reitera o pedido encami-
nhado ao governo federal, solicitando que envie rapidamente ao Congresso o 
Projeto de Lei de Suplementação Orçamentária para repor a perda registrada 
no repasse, no âmbito do AFM.

alcance nacional. “O cidadão não quer ver seu Município sendo apontado 
com níveis baixos e por isso vai cobrar”, explica Fernando Tadeu. Segundo 
ele, toda a sociedade deve saber a qualificação do Município onde vive para 
incentivar os gestores a melhorarem cada vez mais.

Além da divulgação para os munícipes, os integrantes do Conselho lem-
braram também a importância de integrar as universidades nestes estudos. 
“Esta iniciativa é muito positiva. A CNM precisa levar isso ao conhecimento das 
faculdades de gestão e economia”, ressaltam. De acordo com os visitantes, o 
IRFS estimula a administração municipal e faz com que as prefeituras que não 
prestam contas busquem a regularidade com a LRF. Para mais informações, 
acesse o site www.cbe2009.com.br.

FPM – repasse de agosto 2008 x 2009
(valores em reais, brutos e nominais)
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Mobilização 

CNM convida prefeitos para mobilização 

Três mobilizações já foram promovidas pela CNM no Senado Federal este ano, todas com resultados positivos aos Municípios em temas como Saúde, Finanças e Previdência

– Abertura da mobilização municipalista

– A crise e a Educação:

 Piso salarial:

	 	 •	Complementação	da	União	ao	piso	salarial	nacional; 
	 	 •	Impacto	financeiro	do	piso	salarial,	após	a	decisão	do	STF.

 Fundeb:

	 	 •	Impacto	da	crise	financeira	no	Fundeb	(Portaria	788/2009); 
	 	 •	Fatores	de	Ponderação	do	Fundeb	2010	(Portaria	777/2009).

– Financiamento da Saúde: situação atual da regulamentação da EC 29.

–	Análise	do	comportamento	das	finanças	municipais	até	agosto/2009:

	 •	Receitas	Próprias	(ISS,	IPTU,	ITBI); 
	 •	Transferências	Estaduais	(IPVA,	ICMS); 
	 •	Transferências	da	União	(FPM,	ITR,	Lei	Kandir).

– Royalties: o novo marco legal da camada pré-sal.

– Reparcelamento das dívidas previdenciárias (Lei no 11.960/2009).

– Esclarecimentos sobre a tramitação da PEC dos Precatórios.

– Regulamentação da Lei no 11.445/2007 (Saneamento Básico).

– Acompanhamento da pauta de reivindicações da XII Marcha.

Para discutir os efeitos da crise econômica nos Municípios, a Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM) promove no dia 23 de setembro, em 
Brasília, a mobilização O reflexo da queda das receitas na gestão municipal. 
O encontro acontece a partir das 9 horas, no auditório Petrônio Portela, no 
Senado Federal. Todos os gestores municipais brasileiros estão convidados. 
O formulário para inscrições está disponível no site da CNM.

“Os Municípios continuam sofrendo os impactos da crise em razão da 
diminuição das receitas e outras situações que oprimem, cada vez mais, as 
administrações municipais”, diz o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. Ele 
destaca	que	a	união	do	movimento	municipalista,	confirmada	na	XII Mar-

cha a Brasília em Defesa dos Municípios, precisa continuar ativa para dar voz 
às reivindicações dos Municípios.

Entre os assuntos que serão discutidos, destaque para temas relaciona-
dos à Educação – piso salarial e Fundeb –, à regulamentação da Emenda 
Constitucional	 29	 da	 Saúde	 e	 à	 análise	 do	 comportamento	 das	 finanças	
municipais até agosto deste ano. O novo marco regulatório da camada pré-
sal, o reparcelamento das dívidas previdenciárias e a tramitação da PEC dos 
Precatórios também serão colocados em pauta.

Esta também é a primeira oportunidade em que os gestores municipais 
se reúnem após a XII Marcha para avaliar os avanços das reivindicações.

PROGRAMAÇÃO
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Marcha 

Pautas da XII Marcha repercutem nos Estados
Dois meses após o encerramento da XII 

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, as 
reivindicações discutidas no encontro ainda re-
percutem em todo o País. Para dar continuidade 
aos trabalhos, os presidentes das entidades es-
taduais aprofundam os debates pautados pela 
Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

Para os prefeitos gaúchos, o tema Meio Am-
biente foi o mais importante. “Mais de 400 Muni-
cípios do Rio Grande do Sul vivem da agricultura. 
Dependemos da aprovação pelo Congresso Nacio-
nal	de	projetos	nesta	área”,	afirma	o	presidente	da	
Federação das Associações de Municípios do Rio 
Grande	do	Sul	(Famurs),	Marcos	Vinícius	Vieira.

O Meio Ambiente também foi destaque para o 
presidente da Federação das Associações de Muni-
cípios do Estado do Pará (Famep), Helder Zahluth 
Barbalho. Ele aprovou o painel Municipalização do 
Meio Ambiente em todos os Municípios do País. 
“Pude falar da importância da municipalização da 
gestão ambiental para o desenvolvimento susten-
tável dos entes municipais”, disse.

Além deste assunto, a queda nos repasses do 
Fundo de Participação de Municípios (FPM) foi um 
dos temas mais lembrados. Segundo o presidente 
da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), 
Valtenis	Lino	da	Silva,	“a	maioria	dos	Municípios	
do Tocantins não tem renda própria e depende de 
transferências constitucionais”.  

O presidente da Federação dos Municípios do 
Rio Grande do Norte (Femurn), Benes Leocádio, 
tem a mesma opinião: “Com seus desdobramen-
tos, principalmente em relação à queda do FPM, 
a Marcha obteve bons resultados. A luta da CNM 
está sendo reconhecida”.

A iniciativa de acionar o governo federal – a 
CNM enviou ofícios à presidência da República 
para solicitar suplementação do reforço de R$ 
1 bilhão previsto na Medida Provisória (MP) 
462 – também foi elogiada. “Os recursos previs-
tos na MP já se esgotaram. A reivindicação da 
CNM é muito importante”, destaca o presidente 

da Associação Municipalista de Pernambuco 
(Amupe), Antônio João Dourado.

O presidente da Federação Catarinense de 
Municípios (Fecam), Ronério Heidersrheidt, alerta 
que	a	recuperação	das	finanças	dos	Municípios	ca-
tarinenses preocupa os gestores. “Outro ponto im-
portante foram as discussões dos painéis setoriais. 
Tivemos espaço para apontar quais são nossas 
dificuldades”,	acrescentou.	

Segundo o presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), José Milton de Carvalho Ro-
cha, o sucesso da Marcha deve-se à parceria com 
as entidades estaduais. “Nós já havíamos discuti-
do toda a pauta de reivindicações”, explicou. 

Luciano Barbosa, da Associação Alagoana de 
Municípios (AMA), cobra melhor distribuição do 
bolo	tributário:	“Estamos	com	dificuldades	no	se-
tor de Finanças. Com mais recursos, os Municípios 
teriam mais fôlego para fazer investimentos”. 

Emenda 29 – De acordo com os presidentes 
de duas entidades estaduais – Laerte Gomes, da 
Associação Rondoniense de Municípios (Arom), 
e Moacyr Elias Fadel Junior, da Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP) –, a discussão sobre 
a importância da regulamentação da Emenda 
Constitucional 29 foi o tema de maior importân-
cia. “Se a Emenda fosse aprovada, por exemplo, 
teríamos mais recursos para combater o aumento 
de	casos	da	Gripe	A”,	afirma	Fadel.

Para os Municípios goianos, a regulamenta-
ção da Emenda também é prioridade. Abelardo 
Vaz,	presidente	da	Associação	Goiana	de	Municí-
pios (AGM), e Gilmar Alves, presidente da Frente 
de Mobilização Municipalista (FMM), lembraram 
que os gastos dos Municípios do Estado em Saúde 
estão acima do previsto em lei. 

O presidente da Associação Amazonense de 
Municípios (AAM), Jair Souto Aguiar, tem a mes-
ma opinião. “A CNM não pode descansar enquanto 
a Emenda não for aprovada”, disse. 

Dívidas com INSS  –  A preocupação com as 
dívidas dos Municípios junto ao Instituto Nacional 

de Seguro Social (INSS) foi destaque para Mar-
cos Monti, da Associação Paulista de Municípios 
(APM) e Rubens Germano Costa, da Federação das 
Associações dos Municípios da Paraíba (Famup).

“Além da Marcha, precisamos dedicar aten-
ção especial a este tema no segundo semestre. 
Os Municípios estão temerosos com este parce-
lamento das dívidas”, explica Monti. O prefeito 
paraibano concorda: “Com as discussões sobre o 
INSS, tivemos avanços importantes no encontro”. 

O presidente da União dos Municípios da 
Bahia (UPB), Roberto Maia, concordou e disse que 
a renegociação das dívidas dos Municípios com o 
INSS deve ser uma das bandeiras municipalistas. 
Essa também é a avaliação do presidente da Asso-
ciação dos Municípios do Estado do Espírito Santo 
(Amunes), Gilson Amaro. 

Painéis setoriais e bancadas –  Além do 
tema Previdência, todos os assuntos discutidos 
em painéis setoriais foram úteis à elaboração da 
carta	oficial	da	XII Marcha. “Todo o material ela-
borado nas reuniões setoriais foi importante”, elo-
giou o presidente da Associação dos Municípios do 
Mato Grosso do Sul (Assomassul), Beto Pereira.

As atividades no Congresso Nacional chama-
ram a atenção do presidente da Associação dos 
Municípios do Estado do Amapá (Ameap), Rildo 
Gomes. “As reuniões com parlamentares foram 
produtivas. Tivemos a oportunidade de expor 
nossas	reivindicações”,	afirmou.	

O presidente da Federação dos Municípios 
do Estado do Maranhão (Famem), Raimundo 
Nonato Lisboa, disse que todas as pautas levan-
tadas são importantes. “Todos os assuntos são 
de extrema urgência e de sua aplicação ime-
diata	depende	a	vida	econômica-financeira	das	
prefeituras”, lembrou. 

Em nome da CNM, o presidente da entidade, 
Paulo Ziulkoski, agradece as mobilizações das en-
tidades	 estaduais	 e	 reafirma	 o	 compromisso	 de	
colocar as reivindicações da XII Marcha em pauta 
até a próxima edição do encontro.
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Educação 

Três temas ligados à Educação chamam a 
atenção do movimento municipalista

A nova estimativa do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de	 Valorização	 dos	 Profissionais	 da	 Educação	
(Fundeb) para 2009 é um dos temas da área 
educacional para o qual o gestor deve estar 
atento. Além da publicação da portaria que 
não aumenta o fator de ponderação das creches 
públicas para 2010, houve um aumento no re-
passe para merenda escolar das creches a partir 
de setembro.

Em relação à nova estimativa do Fundeb, 
prevista para este ano, os valores foram revistos 
em função de redução na arrecadação tributária 
–	causada	pela	crise	financeira.	De	acordo	com	
a nova estimativa, serão R$ 9,2 bilhões a me-
nos que o valor inicialmente estimado. A receita 
total do Fundo teve impacto negativo de R$ 
76,8 bilhões para R$ 67,6 bilhões, do primeiro 
semestre para o segundo. 

Assim como as demais estimativas, a 
complementação da União também foi recal-
culada com base no novo volume de recursos 
movimentados no Fundo. E, de acordo com o 
novo cálculo, o montante de R$ 119,1 milhões 
referente à complementação de agosto a de-
zembro terá nova redistribuição. Bahia, Ceará, 
Maranhão, Pará e Paraíba receberão menos. 

Alagoas, Amazonas, Pernambuco e Piauí terão 
acréscimos	nos	repasses	até	o	fim	do	ano.

Portaria – A Portaria 777/2009, que esta-
belece os fatores de ponderação do Fundeb para 
2010, manteve o peso da creche pública parcial 
em	0,80,	e	a	integral	em	1,10.	O	peso	significa	
a diferenciação entre as etapas de ensino da 
educação básica, que orienta a distribuição de 
recursos do fundo. E mesmo com o maior custo, 
de aproximadamente 94% a mais do que o en-
sino médio, a creche pública tem o menor fator 
de ponderação no Fundeb e o valor foi mantido 
desde 2008. 

A elevação do peso das creches públicas é 
uma das reivindicações do movimento muni-
cipalista. Outra questão levantada pelo mu-
nicipalismo, em relação à portaria, é que os 
pesos são publicados sem o conhecimento dos 
critérios	utilizados	para	definição	pela	Comissão	
Intergovernamental de Financiamento para a 
Educação Básica de Qualidade. Com o agravan-
te de não se ter notícia da realização de estudo 
sobre o custo-aluno para subsidiar as decisões, 
conforme determina a Lei do Fundeb.

Creches: aumento de repasse – Po-
rém, em agosto deste ano, uma notícia de 
reivindicação atendida motivou o municipa-

lismo. A partir de setembro deste ano, o valor 
per capita dos alunos da creche do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) passa-
rá de R$ 0,22 para R$ 0,44. A medida, previs-
ta na Resolução 42/2009 do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi 
publicada	 no	 Diário	 Oficial	 da	 União	 do	 dia 
11 de agosto. 

O aumento no valor da merenda atende a 
uma das reivindicações dos prefeitos apresenta-
das ao governo federal na XII Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios. No entanto, mesmo 
com o aumento do valor da creche, o valor per 
capita da merenda escolar do ensino funda-
mental e de escolas indígenas e quilombolas 
não teve alterações.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
a mudança, prevista ainda para este ano, é um 
avanço. “Essa alteração foi importante porque 
rompeu com o período de 3 anos sem reajustes, 
mas	nós	sabemos	que	esse	valor	ainda	é	insufi-
ciente. É pouco diante das necessidades ofere-
cer	uma	alimentação	de	qualidade”,	afirma.

O presidente da entidade alerta, ainda, que 
“é preciso evitar esses períodos prolongados de 
congelamento, garantindo em lei federal o rea-
juste anual”.
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Meio Ambiente 

CNM reúne prefeitos em Cúpula Amazônica
No próximo mês, a região Amazônica es-

tará no centro dos debates dos gestores muni-
cipais brasileiros. De 7 a 10 de outubro, eles se 
reúnem em Manaus para participar da I Cúpula 
Amazônica de Governos Locais e discutir meca-
nismos para a Inclusão da Amazônia nas Ne-
gociações de Mudanças Climáticas, temática do
encontro. 

“O encontro é uma iniciativa pioneira, 
excelente oportunidade para que prefeitos e 
demais gestores discutam alternativas de pre-
servação ao Meio Ambiente, inserindo todos os 
Municípios	nesta	 luta”,	 afirma	o	presidente	da	
Confederação Nacional de Municípios (CNM), 
Paulo Ziulkoski. 

Para mostrar aos presentes que é possí-
vel conciliar desenvolvimento econômico e 

sustentável, a CNM, em parceria com a Asso-
ciação Amazonense de Municípios (AAM) e a 
prefeitura de Manaus, organizou painéis com 
discussões, por exemplo, sobre licenciamento 
ambiental, regularização fundiária, empre-
gos verdes, créditos de carbono, planejamen-
to urbano, saneamento básico, habitação e 
mobilidade urbana.

“Todos os temas foram cuidadosamente es-
colhidos para orientar os gestores. Contaremos 
com a presença de especialistas em Meio Am-
biente e de representantes de órgãos interna-
cionais e da sociedade civil”, destaca Ziulkoski. 
Segundo o presidente da CNM, a expectativa é 
reunir dois mil participantes no encontro, além 
de chamar a atenção para a importância do 
trabalho que pode ser desenvolvido pelos Mu-

nicípios para preservar a Natureza [veja matéria 
abaixo com os problemas ambientais de maior 
incidência nos Municípios]. 

Com temas subdivididos em 18 painéis 
setoriais, o objetivo do encontro é formular um 
documento a ser apresentado na 15a Conferên-
cia Climática das Nações Unidas (COP 15), em Co-
penhague/Dinamarca, marcada para dezembro 
deste ano. No COP 15, líderes de diversos países 
vão estabelecer o novo Protocolo de Quioto – o 
atual	tratado	tem	validade	até	o	final	de	2012.

“A iniciativa e as ações de preservar o Meio 
Ambiente devem nascer nos Municípios. A Cú-
pula será um espaço para os gestores apresen-
tarem	 as	 dificuldades	 ou	 bons	 exemplos	 para	
os demais. É essencial a participação de todos”, 
convoca Paulo Ziulkoski.

Queimadas, desmatamentos e assoreamento de corpos d’água são os 
três impactos ambientais de maior incidência nos Municípios brasileiros. 
O levantamento é da Confederação Nacional de Municípios (CNM) com base 
na	pesquisa	de	Informações	Básicas	Municipais	–	Perfil	dos	Municípios	Bra-
sileiros/Munic 2008. 

De	 acordo	 com	 a	 pesquisa,	 focos	 de	 incêndio	 foram	 verificados	
em 54,3% dos Municípios do País, enquanto o desmatamento regis-
trou 53,5% de incidência. O assoreamento de corpos d’água afetou 
53% dos Municípios nos 2 anos anteriores à coleta, 2006 e 2007. Em 
quarto e quinto lugares no ranking, a poluição e a escassez de água

atingiram, respectivamente, 41,7% e 40,8% dos Municípios. 
Além desses impactos, também foram registrados, por exemplo, 

contaminação do solo, poluição do ar, redução ou perda de qualidade do 
pescado, alterações da paisagem natural, degradação de áreas legalmente 
protegidas e atividade agrícola/pecuária por problema ambiental. 

“Com estes dados, podemos entender o cenário de impactos ambien-
tais em que os Municípios brasileiros estão inseridos. É fundamental incen-
tivar discussões entre os gestores sobre estes problemas e, para os resul-
tados das próximas pesquisas, trabalhar pela redução destes indicadores”, 
afirma	o	presidente	da	CNM,	Paulo	Ziulkoski.			

Impactos ambientais de maior incidência nos Municípios 
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7 de outubro 

14h – Inscrições e Credenciamento 
14h – Abertura da Exposição de Produtos, 
Serviços e Tecnologias 
17h – Abertura da Cúpula 
19h – Abertura Cultural: a vida amazônica e 
as mudanças climáticas 

8 de outubro 

8h30 – Painel Introdutório: Mudanças 
Climáticas, a Amazônia e suas Cidades 
11h – A Metodologia da Cúpula: 
direcionamento 

11h30 – Almoço
13h30 – Painel temático A: A Amazônia nas 
negociações de mudanças climáticas 
15h30 – Intervalo 
15h45 – Painel temático B: Soluções 
ambientais

9 de outubro 

8h30 – Painel temático C: Políticas públicas 
e instrumentos de gestão 
10h30 – Intervalo 
10h45 – Fóruns Setoriais 
12h45 – Almoço
14h30 – Apresentação de Resultados

15h – Leitura da Carta de Manaus
15h30 – Pronunciamento dos 
Negociadores: Representante das Nações 
Unidas, do Governo Federal Brasileiro, 
de Governo Federal de Segundo País 
Amazônico e de Governo Federal de Terceiro 
País Amazônico 
16h30 – Convite	à	Visita	Técnica	
16h45 – Encerramento Político e Cultural: 
Atração Cultural 

10 de outubro

Visitas	Técnicas
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Inclusão Digital 

Tecnologia a favor do cidadão e do Município

Promissão, Município a 460 km da capital 
paulista, inovou ao oferecer acesso à Internet 
gratuita aos contribuintes. Há pouco mais de 
um ano, os promissenses que assumem o com-
promisso de pagar em dia o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e evitam a proliferação 
do mosquito da dengue fazem parte do projeto 
de inclusão digital. Os resultados são notáveis. 
Entre eles: mais de 1.500 casas com sinal de In-
ternet e 14% de aumento de arrecadação dos 
tributos.

O Projeto Internet Banda Larga Gratuita tem 
capacidade para atender a um total de quatro 
mil residências nas zonas urbana e rural de 
Promissão. Decorrência de uma parceria entre 
a	prefeitura	e	a	Câmara	dos	Vereadores,	a	pro-
posta de desenvolvimento eletrônico foi apro-
vada em 2007. Ela contribui atualmente para o 
comércio local de informática, procura por cur-
sos de especialização e graduação a distância, 
praticidade na comunicação com a zona rural – 
uma vez que até o sinal de telefonia celular não 
funciona –, parcelamento de tributos atrasados 
e diminuição de focos da dengue. 

Para o prefeito e professor Geraldo Chaves 
Barbosa	 (PV-SP),	 a	 iniciativa	 representa	 uma	
conquista municipal. “O projeto é excelente, 
tem sido, desde o início, levado com seriedade 

pela administração municipal e tem ido além 
das expectativas da família promissense”, rela-
ta. Segundo ele, um dos objetivos do programa 
– diminuir o analfabetismo digital – tornou-se, 
em pouco tempo, uma realidade do lugar.

Ao todo, o Projeto Internet Banda Larga 
Gratuita alcança aproximadamente 55% do 
território municipal. Entretanto, a meta é che-
gar a 100% de abrangência até dezembro deste 
ano com a rede wireless	(Internet	sem	fio)	com	

licença expedida pela Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). 

Custo-benefício – Trinta mil reais por mês 
é o custo total pago pela prefeitura de Promis-
são para manter o programa, segundo relato 
do prefeito Geraldo Barbosa. Um investimento 
válido, uma vez que mais de 2.880 pedidos de 
parcelamento das dívidas do IPTU foram aber-
tos desde o início de 2008 até este mês. Pois, os 
contribuintes que não estavam em dia com o 

Por acreditar nos benefícios das novas tecnologias, a Confedera-
ção Nacional de Municípios, por meio do Portal Municipal, desenvol-
ve sites para oferecer aos Municípios brasileiros uma ferramenta de 
transparência e democracia digital. Segundo a entidade, os resulta-
dos de um investimento em inclusão digital são: 

•	desenvolvimento	social	e	econômico,	por	causa	do	acesso	fácil	
às	informações	–	independente	da	classe	social;

•	gestão	efetiva	local	que	proporciona	atendimento	eficaz	da	pre-
feitura	aos	cidadãos;	

•	redução	de	custos,	pois	a	Internet	pode	baratear	ações	que	antes	

exigiam	deslocamento	de	pessoal	e	consequentemente	custos	extras;	
•	dinamização	dos	processos	tecnológicos	representa	a	capacita-

ção	dos	servidores	na	utilização	dos	computadores;	
•	melhorias	aos	serviços	prestados:	ações	que	o	contribuinte	pode	

fazer	sem	precisar	se	deslocar	até	a	prefeitura;	
•	transparência	na	gestão:	o	portal	municipal	pode	ser	usado	para	

publicação	da	arrecadação	e	gastos	do	Município;
•	reconhecimento	político:	a	ação	dos	gestores	que	moderniza	a	

gestão	fica	marcada	perante	os	eleitores.
Conheça outros detalhes no Portal CNM, pelo tel. (61) 2101-6000.

Em Promissão, o projeto Internet Banda Larga Gratuita também funciona na zona rural 
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IPTU e tinham interesse no benefício do projeto 
buscaram a regularização das contas.

Funcionamento do Programa – Para 
tornar o projeto uma realidade e um benefício à 
população promissense, a infraestrutura coloca-
da à disposição pela prefeitura conta com quatro 
torres de 60 metros e 16 transmissores, oito para 
o setor urbano e oito para o rural. São 2,4 GHz de 
frequência – padrão para comunicação de dados 
–	e	128	Kbps	de	velocidade,	o	que	representa	a	
base	de	configuração	para	o	uso	da	rede	mundial	
de computadores. As informações são do diretor 
da Central de Processamento de Dados (CPD) de 
Promissão, Rogério Ribeiro Herrerias.

De acordo com a administração municipal, 
a empresa que oferece os sinais de Internet foi 
escolhida pela prefeitura por ter o suporte com 
cabos	 de	 fibras	 ópticas,	 indispensáveis	 para	 o	
funcionamento do projeto. A opção foi efetuada 
em obediência a todas as leis.

Para aderir à conta de Internet banda lar-
ga via rádio, o contribuinte precisa ter mais de 
18 anos ou ser autorizado pelos responsáveis. 
O primeiro passo é preencher um cadastro no 
site	 oficial	 do	Município	 e	 protocolar	 o	Termo	
de Adesão na sede da prefeitura. Após receber 
login e senha, o internauta pode navegar sem 
limite de horário. Promissão oferece aos usuá-
rios suporte técnico por e-mail e respeito com as 
informações privadas. A conexão funciona sete 
vezes por semana e 24 horas por dia.

O cidadão interessado em fazer parte do 
acesso gratuito deve possuir apenas o micro-
computador em casa pronto para o acesso. Po-
rém, caso isso não seja possível, o promissense 

não	fica	fora	do	programa.	Em	Promissão,	exis-
tem dois centros – semelhantes à lan house – 
sendo um deles especial para ensinar os usuá-
rios sobre a informática básica. Os “telecentros” 

contam com a presença de monitores para auxi-
liar os internautas no uso das máquinas. 

A estimativa do CPD é de que 5% da popu-

lação frequente estes espaços, também gratui-
tamente. “Nossa proposta é realmente levar a 
inclusão digital para as pessoas menos favore-
cidas, mas com conhecimento” explica Rogério 
Herrerias.

Resultados compensatórios e exemplo 
para outros Municípios – Com a informatiza-
ção de Promissão, até mesmo o número de jovens 
nas ruas diminuiu, segundo Herrerias, que avalia 
como mais um resultado da inclusão digital. Para 
o prefeito Geraldo, a iniciativa do programa é 
considerada exemplo para outros governos mu-
nicipais. “Com certeza, recomendo o projeto, pois, 
além	de	trazer	beneficio	econômico	para	o	Muni-
cípio, propicia inclusão digital daquelas famílias 
que não têm condições de pagar um provedor 
particular para que possam participar dessa im-
portante tecnologia”, lembra.

Para a Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM), a inclusão digital se torna cada 
vez mais necessária dentro do ambiente social 
e político. Por isso, aconselha a implantação 
destas tecnologias em benefício do poder local, 
principalmente em prefeituras que carecem de 
soluções tecnológicas. 

Sobre a inovação do Município paulista, 
o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, conclui: 
“Alguns Municípios têm se destacado com os 
seus projetos, muitas vezes pioneiros. A gestão 
se preocupou com a qualidade de vida de seus 
cidadãos e em garantir a agilidade nos serviços 
públicos. O resultado foi a aproximação entre 
munícipes e gestor”. Promissão deve investir 
agora em tecnologia VoIP, capaz de reduzir os 
gastos com telefonia local. 

Quatro torres levam Internet à população 
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) lança mais 

uma ferramenta on-line para facilitar a comunicação en-

tre os gestores de todo País. O Twitter da CNM traz diaria-

mente o resumo das principais notícias do dia, além das 

atividades do presidente Paulo Ziulkoski em representa-

ção ao municipalismo brasileiro. Acesse essa novidade 

pelo endereço www.twitter.com/portalcnm.

Acompanhe a CNM no
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Gestão Municipal 

Gestores municipais visitam a sede da CNM em 
Brasília e recebem orientações técnicas

Gestores municipais visitaram, durante os meses 

de julho e agosto, a sede da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), em Brasília. Em busca de conheci-

mento sobre os diversos setores da Confederação, eles 

foram atendidos por técnicos da entidade, os quais 

solucionaram dúvidas das respectivas áreas.

Prefeitos, vereadores e secretários foram instru-

ídos quanto aos procedimentos que devem ser ado-

tados para desenvolver a administração municipal. 

Os representantes de diversos Municípios obtiveram 

orientações técnicas nas áreas de Cultura, Turismo, 

Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Desenvolvi-

mento Urbano, Saúde, Educação, Trânsito, Agricultura, 

Finanças, Previdência, Internacional e Jurídico. 

Além disso, diversos prefeitos assinaram termo 

de adesão ao CidadeCompras e outros Municípios re-

gistraram economia nas aquisições feitas pelo Portal. 

O CidadeCompras é uma ferramenta que permite a 

realização de compras pela Internet com total autono-

mia, transparência e agilidade.

Os gestores também contam com orientações por 

meio do material desenvolvido pela Confederação, 

com destaque para o site,	que	eles	afirmam	ser	uma	

fonte diária de informações atualizadas que auxilia no 

trabalho cotidiano da prefeitura e dos servidores mu-

nicipais. Um exemplo é o fato de diversos Municípios 

acompanharem o material divulgado no site e discuti-

rem as matérias mais relevantes para sua administra-

ção com os respectivos departamentos.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, é uma 

satisfação receber os prefeitos em Brasília. “Estamos 

aqui	para	avançar,	vencer	os	desafios	e	promover	uma	

boa gestão”, disse.

Foto 1 – Presidentes do Fundo de Previdência Munici-
pal de Cambuci (RJ) e São Fidélis (RJ), Gilberson Soares 
e Dênis de Freitas.

Foto 2 – Secretário de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Lagoa Grande (PE), Josildo João de Sousa, e 
o secretário de Governo, Jorge Garziera.

Foto 3 – Prefeito de Itirapuã (SP), Marcos Alves.

Foto 4 – Prefeito de Taquarana (AL), Alay Correia.

Foto 5 – Prefeito de Formoso (MG), Luiz Carlos da Silva.

Foto 6 – Prefeito de Coqueiro Seco (AL), Tadeu Fragoso.

Foto 7 – Prefeito de Guarani das Missões (RS), Casemi-
ro Warpechowski.

Foto 8 – Prefeito de Santo Amaro (BA), Ricardo Jasson 
do Carmo.

Foto 9 – Prefeito	de	Relvado	(RS),	Jatir	José	Radaelli;	
prefeito de Doutor Ricardo (RS), Nilton da Silva Rolante, 
acompanhado do vereador Eduardo Dagostini.

Foto 10 – Gestores municipais do Município de Lagoa 
Grande	(PE)	e	o	prefeito	de	Rio	Verde	do	Mato	Grosso	
(MS), Wiliam Brito.

Foto 11 – Prefeito de Limoeiro de Anadia (AL), James 
Marlan Ferreira Barbosa e o prefeito de Coité do Nóia 
(AL), Bueno Higino da Silva.

Foto 12 – Prefeito de Nova Soure (BA), José Ariovaldo 
Ferreira Soares.

Foto 13 – Prefeitos de Atalaia (PR), Nilson Aparecido 
Martins;	Iguaraçu	(PR),	Manoel	Abrantes	Neto	e	de	
Munhoz de Mello (PR), Gilmar Benkerdorf Silva. 

Foto 14 – Prefeito	de	Rio	Verde	de	Mato	Grosso	(MS),	
Wiliam Brito. (Foto: MS Notícias)

Foto 15 – Presidente da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski e o prefeito de São 
João do Oeste (SC), Sérgio Theisen.

Foto 16 – Prefeito	de	Vale	Verde	(RS),	Emir	Rosa	da	
Silva, recebendo o prêmio pela 133a colocação do Índice 
de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IRFS). 

Foto 17 – Presidente e vice-presidente da Associação 
de Moradores Pró-Município de Pinto Bandeira, João Pi-
zzio;	Walmor	Jacomoni;	e	o	advogado	Valmir	Mendonça.

Foto 18 – Secretário da Associação dos Municípios Sul 
Paraense (Amsulpar), Wagner Ari Neumann.
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Censo 

População cresceu 9,8 milhões em 5 anos

Cultura 

Municípios de todo o País começam preparativos 
para II Conferência Nacional de Cultura

A população brasileira cresceu aproxima-
damente 9,8 milhões nos últimos 5 anos. O to-
tal de habitantes passou de 181.581.024 para 
191.472.735, o que representa aumento de 
5,45%, de acordo com análise da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) – com base na 
estimativa	do	Instituto	de	Geografia	e	Estatística	
(IBGE). O IBGE calcula e publica a população de 
cada Município e, pelos dados deste ano, o Brasil 
cresceu 0,99% de 2008 para 2009.

Um	gráfico	feito	pela	CNM	mostra	a	tendên-
cia do crescimento de 2004 para este ano [veja 

no Gráfico 1]. De 2004 a 2006, os dados apontam 
aumento contínuo da população. Porém, uma 
redução na quantidade de habitantes em 2007 
foi apontada e determinou um ajuste no cálculo 
das estimativas do IBGE. Esta foi a única redução 
registrada em todo o período e no ano seguinte 
voltou a mostrar crescimento.

A região mais populosa do País, pela análise, 
é o Sudeste, com 40,04% do total da população 
brasileira, seguido do Nordeste, com 29,81%. 
No entanto, a região que registrou o maior cres-
cimento no período foi o Centro-Oeste – passou 

de 12.770.141 pessoas para 13.895.375. O menor 
crescimento foi da região Sul, que de 26.635.629 
habitantes em 2004 passou para 27.719.118 em 
2009 [Veja este diagnóstico no Gráfico 2].  

Ao comparar os 26 Estados e Distrito Federal, 
o Amapá e o DF registraram o maior crescimento 
e Rondônia foi o único que teve redução na quan-
tidade populacional no período. Das capitais, 
Brasília foi a que mais cresceu, 14,23%, seguida 
de Salvador e Macapá. No mesmo quesito, Porto 
Velho,	Palmas,	Porto	Alegre	e	São	Paulo	foram	as	
capitais que registraram o menor crescimento.

Está programada para o início de 2010 a II 
Conferência Nacional de Cultura. Os Municípios 
brasileiros terão até o dia 31 de outubro de 2009 
para promoverem suas conferências municipais 
ou intermunicipais. Os Estados têm prazo até 15 
de dezembro de 2009 para marcar as conferên-
cias no âmbito estadual. Destas reuniões sairão 
os temas para o encontro nacional, previsto para 
acontecer em Brasília no período de 11 a 14 de 
março de 2010.

Os principais objetivos do evento são direcio-
nados à Cultura brasileira, por exemplo: discutir 
sobre seus aspectos da memória, de produção 
simbólica, da gestão, da participação social e es-
tratégias de fortalecimento da Cultura. 

Na Conferência também será promovido 
um debate entre artistas, gestores, conselheiros 
e produtores, valorizando a diversidade das ex-
pressões e opiniões. Serão propostas estratégias 
para universalizar o acesso dos brasileiros à pro-
dução e ao aproveitamento de bens e serviços 
culturais e para concretizar sistemas de partici-
pação e controle na gestão das políticas públicas  
culturais. 

Além destas propostas, também serão 
apresentados planos para a implantação dos 
Sistemas Nacional, Estadual e Municipal de 
Cultura e do Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais. Este conjunto de ações 
facilitará a implementação, o acompanhamento 

e a avaliação do Plano Nacional de Cultura.
A Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) orienta os gestores municipais que parti-
cipem deste debate que será um momento para 
colocarem	 em	discussão	 suas	 carências,	 dificul-
dades e pontos de vista nesta área e ao mesmo 
tempo sugerir soluções para o futuro. 

Os temas a serem desenvolvidos na Confe-
rência estão divididos em eixos e subeixos, sendo 
os cinco principais:

•	Cultura	e	Desenvolvimento	Sustentável;
•	Diversidade	Cultural	e	Produção	Simbólica;
•	Cultura,	Cidade	e	Cidadania;	
•	Cultura	e	Economia	Criativa;
•	Gestão	e	Institucionalidade	da	Cultura.	
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O	Senado	Federal	aprovou	o	Projeto	de	Lei	de	Conversão	(PLV)	13/2009,	
referente à Medida Provisória (MP) 462/2009, que trata da institucionali-
zação da reposição das perdas do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) por meio do Apoio Financeiro aos Municípios (AFM). Em razão de 
mudanças aprovadas pelos senadores, a matéria retorna à Câmara dos 
Deputados. 

O relator revisor da matéria, senador Romero Jucá (PMDB-RR), apre-
sentou parecer de acordo com o texto originado da Câmara dos Deputados e 
incluiu outras 22 emendas – duas sugeridas pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM). A primeira trata da criação de um Comitê de Revisão da 
Dívida Previdenciária dos Municípios e a segunda dispôs sobre a ampliação 
do prazo para os Municípios parcelarem seus débitos previdenciários.

A ampliação do prazo era a principal reivindicação da CNM. “Em razão 
da demora na publicação dos dispositivos necessários para o parcelamen-
to, os Municípios tiveram menos de um mês para fazer a adesão”, destaca 
o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski. 

Sobre a importância da complementação dos valores do FPM, Ziulkoski 
cita dados da CNM que apontam a diferença entre os repasses brutos no-
minais do Fundo em 2008 e 2009. Apenas em julho e agosto, por exemplo, 
em comparação ao mesmo período do ano passado, este montante é de 
R$ 1 bilhão e 26 milhões, reposição que deve ser feita pelo governo federal 
por meio do AFM. 

O prazo para o parcelamento das dívidas dos Municípios junto ao Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS) terminou em 31 de agosto. O período de 
dois meses, inicialmente previsto, não se concretizou, pois o decreto e a por-
taria necessários para o parcelamento foram publicados com atraso. Como 
consequência, os Municípios tiveram apenas 17 dias úteis para a adesão.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) acompanhou todo o 
processo e reivindica a ampliação deste prazo. A entidade encaminhou 
ao senador Romero Jucá (PMDB- RR) ofício com sugestão de emenda ao 
Projeto de Lei de Conversão 13/2009, prorrogando o prazo para 31 de 
dezembro.	Jucá	é	relator	do	Projeto	de	Lei	de	Conversão	(PLV)	da	Medida	
Provisória (MP) 462/2009 no Senado. 

Além do pedido de ampliação do prazo, a CNM sugeriu a criação do 
Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária dos Municípios. As duas emen-
das foram acatadas e incluídas ao texto da MP 462/2009, aprovado pelo 
Senado Federal no dia 3 de setembro [veja matéria abaixo].

Motivos do atraso –  O prazo de dois meses, expirado em 31 de 

agosto, foi estipulado pela Lei 11.960/2009, resultado da MP 457/2009, 
publicada	no	Diário	Oficial	da	União	(DOU),	em	30	de	junho	de	2009.	

Porém, a publicação de um decreto da presidência da República e de 
uma portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
e da Secretaria da Receita do Brasil (RFB) era necessária para que os Muni-
cípios pudessem aderir ao parcelamento.

O decreto 6.922/2009 foi publicado em 6 de agosto. Por meio de ofí-
cios encaminhados pela CNM às autoridades máximas da PGFN e da RFB, 
a portaria que viabilizou a regulamentação destas prestações de débitos 
municipais foi publicada no dia seguinte. A agilidade com que a portaria 
foi publicada é resultado do pedido do presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 

Segundo a entidade, inúmeros Municípios relatam ter procurado a 
Receita Federal antes de os ofícios serem encaminhados, e não tiveram 
resposta positiva. “Os ofícios da CNM, representando os Municípios, foram 
importantes para destacar a necessidade de urgência para a publicação 
conjunta da portaria”, declara Ziulkoski. 

Congresso Nacional 

 Senado aprova emendas da CNM na MP 462

Previdência 

CNM reivindica ampliação do prazo para 
renegociação de débitos previdenciários
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