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Publicação da Confederação Nacional de Municípios – outubro de 2009

O Brasil jamais esquecerá o extraordinário exemplo 

oferecido no dia 23 de outubro, Dia Nacional em Defesa dos 

Municípios que fica registrado na história como o maior mo-

vimento de cidadania idealizado pela Confederação Nacional 

dos Municípios.  Os levantamentos feitos pela entidade mos-

tram que prefeitos, prefeitas e gestores municipais de mais 

de 3.800 Municípios, orientados pela entidade, promoveram 

reuniões com a comunidade local. E, com base em estudos, 

cartilha e DVDs produzidos, enviados pela CNM, mostraram 

a verdade sobre a situação dos cofres municipais.  

A população foi convidada a encaminhar mensagens aos 

parlamentares. Como resultado, mais de 70 mil e-mails foram 

enviados aos deputados federais de todos os Estados, pedindo 

a imediata regulamentação da Emenda Constitucional 29, 

parada na Câmara há mais de um ano, a qual garante mais 

recursos para a Saúde.                          Leia mais nas página 2 e 3

23 de outubro de 2009:
uma data para a história

www.cnm.org.br
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Dia 23 

Alerta do dia 23: revisão do Pacto Federativo
e mais dinheiro para a Saúde e Educação

O Brasil jamais esquecerá o extraordinário exemplo oferecido no dia 23 de outubro, Dia Nacional em Defesa dos Muni-

cípios, que fica registrado na história como o maior movimento de cidadania, idealizado pela Confederação Nacional dos 

Municípios.  Os levantamentos feitos pela CNM mostram que prefeitos, prefeitas e gestores municipais de mais de 3.800 

Municípios, orientados pela CNM, promoveram reuniões com a comunidade local. E, com base em estudos, cartilha e DVDs, 

enviados pela entidade, mostraram a verdade sobre a situação dos cofres municipais.  

A população foi convidada a encaminhar mensagens aos parlamentares. Como resultado, mais de 70 mil e-mails foram 

enviados aos deputados federais de todos os Estados, pedindo a imediata regulamentação da Emenda Constitucional 29, 

parada na Câmara há mais de um ano, a qual garante mais recursos para a Saúde. A prova da importância do evento está no 

Google – ferramenta de busca mais utilizada na Internet – no qual existem mais de 380 mil ocorrências referentes ao Dia 

Nacional em Defesa dos Municípios.

Homens, mulheres, estudantes, crianças, servidores – enfim, pessoas de todas as idades – participaram de reuniões, 

caminhadas, manifestações, abraçadas em cartazes e, em uma só voz, gritando em defesa de seu Município. Tudo isso 

depois de conhecer a verdadeira realidade sobre o desequilíbrio do Pacto Federativo brasileiro, que promove o sacrifício das 

municipalidades com a crescente descentralização de responsabilidades sem o correspondente suporte financeiro. 

O trabalho da CNM, das entidades municipalistas estaduais e microrregionais e o apoio incondicional de 70% das prefeitas 

e dos prefeitos de todo o Brasil fez despertar na comunidade a importância da manutenção dessa corrente positiva entre 

população e gestores, como forma de pressão democrática e legítima pela revisão do Pacto Federativo brasileiro.

As mensagens dirigidas à Câmara dos Deputados foram claras. Igualmente foram enfáticas as mensagens ao governo 

federal e aos governos estaduais quanto ao cumprimento dos porcentuais mínimos no financiamento da Saúde e da Educa-

ção, da necessidade de aumento da participação da União no Fundeb e das questões relacionadas à merenda, ao transporte 

escolar e aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Por tudo isso, o Dia Nacional em Defesa dos Municípios marcou o início de uma nova etapa do municipalismo brasileiro: o 

momento em que as nossas lutas deixam de ser apenas reivindicações dos gestores municipais para 

ser a aspiração de toda a população do nosso País.

Obrigado, prefeitas e prefeitos. Obrigado comunidades de todos os 

Municípios brasileiros. No dia 23 de outubro de 2009, vocês fizeram história, 

unidos em defesa dos Municípios e do Brasil.

Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM
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Dia 23 

Dia 23 de outubro une cidadãos em todo o País
Um dia para conhecer a realidade dos Municípios e fazer algo para 

mudar. Este foi o slogan do Dia Nacional em Defesa dos Municípios que mo-
bilizou milhares de prefeitos em prol de um único objetivo: levar à popu-
lação informações sobre a crise econômica que afeta as prefeituras. E, na 

sexta-feira, 23 de outubro, data histórica para o Municipalismo, a temática 
da mobilização tornou-se realidade, uniu 3.800 Municípios e a comunidade 
de Norte a Sul do Brasil. Veja abaixo alguns exemplos de atividades promo-
vidas pelos Municípios para fortalecer o dia 23 de outubro.

Em Minaçu (GO), a população sai às ruas para fazer reivindicações. Com faixas e 
carros de som, pede a regulamentação da Emenda Constitucional 29

Assim como milhares de prefeituras em todo o País, a de São Borja (RS) busca ma-
neiras de mostrar à população que apoia a mobilização da CNM

Funcionários da prefeitura de Porto Alegre do Tocantins (TO) protestam contra a di-
minuição dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

A população de Benjamin Constant (AM) lota um ginásio de esportes para discutir e 
obter mais informações sobre a crise que afeta os Municípios do Amazonas

Para chamar a atenção de moradores e da imprensa local, crianças da Rede Munici-
pal de Ensino de Sarutaia (SP) produzem cartazes com mensagens

Em Itajobi (SP), máquinas paradas simbolizam os problemas enfrentados pelas pre-
feituras; serviços essenciais à população não foram paralisados no dia 23

Com linguagem simples e didática, o vídeo e outros materiais produzidos pela CNM 
subsidiam as reuniões dos gestores municipais em Fernandópolis (SP)

Habitantes de Crixás do Tocantins (TO) param para ouvir explicações sobre o porquê 
de o Município enfrentar dificuldades para investir em Saúde e Educação
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Educação 

Queda no repasse do Fundeb causa redução 
de R$ 4,6 bilhões nos Municípios em 2009

A redução dos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) neste 
ano chega a R$ 9,2 bilhões. A queda nos repasses, a falta de condições para 
pagar o piso salarial dos professores e os critérios para pedir apoio financeiro da 
União para o pagamento do piso foram o quadro apresentado pelo presidente 
da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, em entrevista 
coletiva à imprensa, realizada no final de setembro. 

A mesma situação também foi apresentada a diversos gestores muni-
cipais durante a Mobilização Municipalista ocorrida dia 23 de setembro, no 
Senado Federal, em Brasília.  

Os dados apresentados comprovam que a crise econômica atingiu as 
finanças municipais e também afetou o financiamento do Fundeb e o paga-
mento do Piso Salarial do Magistério Público. Se considerar apenas a retenção 
da receita do Fundeb nos Municípios, o valor da perda chega a R$ 4,6 bilhões. 
Redução que, de acordo com o presidente da CNM, gera impacto direto no pa-
gamento dos servidores da educação, principalmente para os professores.

No entanto, a previsão do estudo é de que, até o final do ano, o valor caia 
ainda mais, na justificativa de que ainda há resíduos da crise. O estudo divulga-
do também apresentou um levantamento – feito a partir de dados de 2008 – 
que mostra: dos 5.563 Municípios, 1.967 apresentaram perdas com o Fundeb. 
A causa é que contribuem com um montante para o Fundo e recebem quantia 

menor, pois possuem número de matrículas no ensino infantil menor em rela-
ção ao ensino médio, de competência estadual. 

O levantamento indica que, pela forma com que a lei foi aprovada, os Es-
tados tendem a sair ganhando em relação aos Municípios. De acordo com a 
apresentação, os valores destinados a cada ente são definidos pelos fatores de 
ponderação. O valor repassado para Educação do ensino médio pode superar 
em 50% o valor repassado para a creche. O financiamento de uma criança da 
educação infantil custa mais que a manutenção de alunos do ensino médio. 

A situação se agrava ainda mais quando se trata do pagamento do piso 
salarial. De acordo com os dados da CNM, 34% dos Municípios não têm con-
dições de pagar o valor estipulado na legislação. A Lei do Piso Salarial do Ma-
gistério prevê que a União complemente a integralização do valor do piso aos 
Estados e Municípios a partir de 2010. No entanto, este apoio só será viável nos 
Estados que recebem recursos da União para a complementação do Fundeb. 
Atualmente, nove Estados recebem a ajuda.

Além disso, o governo estabeleceu outros cinco critérios que os Municí-
pios devem se enquadrar para ter acesso a esta complementação. Um deles 
é aplicar, pelo menos, 30% da receita em Educação. Ao analisar os 1.755 
Municípios dos nove Estados que recebem a complementação da União 
ao Fundeb, a CNM constatou: apenas 0,5% teriam condições de solicitar o 
apoio da União. Essa porcentagem representa apenas 26 prefeituras.

Comparativo da Receita Total – Fundeb 2009
(valores em bilhões)

  1a estimativa
(Portaria 221 de 10/03/2009)

  2a estimativa
(Portaria 788 de 28/08/09)

  Queda

União

81,94

72,70

9,24

40,08
35,43

4,65

41,86,
37,27

4,59

Estados
Municípios
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Cúpula Amazônica 

Em Manaus, gestores municipais dão passo 
inédito rumo à preservação do Meio Ambiente

A capital do Amazonas foi palco de um en-
contro histórico de gestores municipais entre os 
dias 7 a 10 de outubro. Reunidos para a I Cúpula 
Amazônica de Governos Locais, prefeitos de todas 
as regiões do País visitaram Manaus para discutir 
mecanismos de conciliar desenvolvimento eco-
nômico e sustentável nos Municípios. Para todos 
os presentes, o objetivo era o mesmo: trabalhar 
pela preservação do Meio Ambiente.

“Este é o primeiro passo para iniciarmos as 
discussões, inclusive internacionais, sobre a im-
portância do trabalho dos gestores municipais 
pela natureza. Nós, os Municípios, devemos ser 
protagonistas deste trabalho”, afirmou o presi-
dente da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, durante a abertura ofi-
cial do encontro. 

Para mostrar a importância da Cúpula Ama-
zônica, Ziulkoski destacou que vários desastres 
naturais têm atingido os Municípios nos últimos 
meses. “Ao mesmo tempo, tivemos seca na região 
Sul e enchentes no Norte e Nordeste. Há Municí-

pios gaúchos, por exemplo, que sofreram com a 
estiagem e, agora, estão inundados. Todas essas 
catástrofes precisam ser avaliadas”, disse.

De acordo com ele, a busca por soluções 
para estes problemas caem no “colo” dos prefei-
tos. “É o administrador municipal quem sofre. 
Por este motivo, precisamos ouvi-los e encami-
nhar questões fundamentais”, acrescentou.

Foram quatro dias de discussões – um dos 
quais voltado a visitas técnicas nos Municípios 
amazonenses – e painéis setoriais dedicados 
a temas como licenciamento ambiental, regu-
larização fundiária, empregos verdes, redes de 
governos locais, créditos de carbono, planeja-
mento urbano, saneamento básico, habitação e 
mobilidade urbana. Todos com enfoque à ges-
tão pública municipal. 

Além dos prefeitos brasileiros e de países 
vizinhos à Região Amazônica, os debates conta-
ram com a presença de renomados especialistas 
em Meio Ambiente, nacionais e internacionais, 
e estudantes universitários. Prefeituras com 

bons projetos na área de gestão ambiental fo-
ram convidadas a levar seus exemplos e orien-
tar outros Municípios. 

Iniciativa inédita

Foi este cenário, a ausência de uma posi-
ção dos prefeitos sobre os itens que pautarão 
a agenda ambiental nos próximos anos, que 
despertou o interesse dos organizadores do 
encontro. Além da CNM, também participaram 
a prefeitura de Manaus e a Associação Amazo-
nense de Municípios (AAM). 

“A Cúpula Amazônica foi uma iniciativa iné-
dita. Importante para reunir as deliberações dos 
poderes locais e firmar o nosso espaço na COP 
15 [15a Conferência Climática das Nações Uni-
das em Copenhague]”, destacou Ziulkoski, em 
referência à Carta de Manaus. O documento foi 
elaborado e contou com a participação de todos 
os gestores presentes no encontro (veja matéria 
completa na próxima página). 
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Cúpula Amazônica 

Carta de Manaus encaminha Cúpula à COP 15
A última e mais importante atividade da 

I Cúpula Amazônica de Governos Locais foi a 
leitura da versão oficial da Carta de Manaus, 
elaborada com a participação de lideranças in-
dígenas, estudantes universitários, associações 
de Municípios e de prefeitos brasileiros e de  
países vizinhos à Região Amazônica. Como re-
úne os resultados de três dias de discussões, a 
Carta será encaminhada à 15a Conferência Cli-
mática das Nações Unidas em Copenhague (COP 
15), em dezembro, na Dinamarca.

Para chegar ao resultado final, por exem-
plo, um Fórum Setorial foi agendado para re-
colher, de forma democrática, as diferentes 
opiniões e sugestões ao documento, cuja versão 
preliminar foi distribuída aos presentes na Cú-
pula. Mas, apesar das peculiaridades de cada 
Município, região ou País, o diálogo priorizou a 
busca por soluções comuns, adaptadas à Con-
venção de Mudanças Climáticas promovida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992.

Entre os pontos aprovados, um dos mais 
importantes é a de um Fórum Permanente de 
Governos Locais da Amazônia para Mudan-
ças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável.

“O objetivo é permitir o intercâmbio de expe-
riências e a solidariedade entre os governos 
com poder deliberativo e propositivo”, destaca 
o presidente da Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

De acordo com o documento, as reuniões 
do Fórum Permanente acontecerão de 30 em dia 
30 dias e elas serão formadas por uma Comis-
são Provisória composta por 15 membros. Para 
Ziulkoski, o documento é um avanço, pois é o 
primeiro que registra as deliberações dos ges-
tores municipais sobre o tema Meio Ambiente.

Reivindicações –  Ainda na Carta, os ges-
tores declararam a necessidade de implemen-
tar políticas e medidas que incentivam a adoção 
de tecnologias limpas e fontes renováveis de 
energia e educação ambiental. Também ficou 
decidido que é fundamental o acesso direto a 
recursos para o fortalecimento das capacidades 
locais à elaboração de projetos e domínio de 
tecnologias para o monitoramento ambiental.

Eles destacaram a importância de se avan-
çar na implementação de projetos de Redução 
de Emissões Decorrentes de Desmatamento e De-
gradação (Redd) que abordem o aspecto socio-

ambiental das reduções das emissões de gases, 
proporcionando benefícios conjuntos para as 
comunidades e para o Meio Ambiente.  

Para trazer melhoria ao desenvolvimento 
humano das comunidades da Região Amazôni-
ca, a formulação de programas de compensação 
por serviços ambientais – aliados ao manejo ou 
manutenção de cobertura florestal como agri-
cultura familiar, manejo florestal e produção de 
energia oriunda da biomassa – ficou acertada.

Compromissos – A Carta de Manaus tam-
bém tem registros de compromissos que devem 
ser assumidos pelos gestores municipais. Entre 
eles, por exemplo, a adoção de metas munici-
pais voluntárias de redução de desmatamento 
e degradação florestal, que devem ser negocia-
das com todos os setores da sociedade.

Outro compromisso assumido é a apresen-
tação à comunidade internacional e aos Gover-
nos Nacionais Amazônicos de suas iniciativas 
locais e em rede para o compartilhamento de 
recursos financeiros, tecnológicos e de outras 
capacidades. 

Aos interessados, a versão oficial da Carta 
pode ser conferida no site da CNM. 
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Cúpula Amazônica 

Fotos registram principais momentos da Cúpula
Após quatro dias de discussões, a Cúpula Amazônica firmou-se como o 

primeiro registro da preocupação dos gestores municipais com o tema Meio 
Ambiente. Na oportunidade, prefeitos colocaram a Região Amazônica em 

destaque e mostraram a preocupação de promover desenvolvimento econô-
mico sustentável nos Municípios.

Nas fotos a seguir, os momentos mais marcantes da Cúpula:

Na abertura, presença do prefeito Amazonino Mendes, do governador Eduardo Braga 
e de representantes de entidades de Municípios e do governo federal

“O Meio Ambiente é uma bandeira que une gestores em todo o mundo, não apenas 
os brasileiros”, disse Paulo Ziulkoski durante a cerimônia de abertura 

Paineis setoriais sobre 18 temas ligados à administração municipal, todos com enfo-
que no Meio Ambiente, chamaram a atenção dos prefeitos e estudantes

Do Sul ao Nordeste, por exemplo, a Cúpula Amazônica atraiu prefeitos de todas as 
regiões do Brasil, e até de outros países, interessados na programação do encontro

Apresentações culturais marcaram a abertura e o encerramento do encontro. A Ciran-
da de Manacapuru, por exemplo, típica da Região Amazônica, foi destaque

Momento mais esperado, a leitura da versão oficial da Carta de Manaus foi uma das 
últimas atividades da Cúpula; o documento será enviado à COP 15
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Inclusão Digital 

Tecnologia muda serviços e traz melhoria à
qualidade de vida dos cidadãos nos Municípios 

Promover a inclusão digital e, por consequência, social em todos os 
Municípios brasileiros é o novo objetivo da Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM). Tendo em vista as discussões cada vez mais intensas em torno 
das Cidades Digitais, a entidade, por meio do Portal Municipal, acredita que 
este seja o grande desafio para 2010. A ideia é fortalecer ainda mais o mu-
nicipalismo e somar mais exemplos ao crescente número de Municípios que 
colhem bons resultados, após inves-
tirem em Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs).

Para conquistar efetivos resul-
tados com a inclusão digital, a CNM 
chama atenção para a necessidade de 
oferecer renda e educação à popula-
ção. Este foi um dos primeiros passos 
dos gestores de Macaé (RJ), Piraí (RJ) 
e Pedreira (SP), por exemplo. Todos 
estes Municípios foram destaques no 
I Fórum Nacional de Cidades Digitais, 
ocorrido no início de outubro. Nele, os 
prefeitos e os secretários municipais 
de Ciência e Tecnologia mostraram 
por que servem de modelo até mes-
mo para o governo federal.

Macaé, Município carioca situado 
a 180 quilômetros da capital, desen-
volve atualmente 27 projetos que vi-
sam ao desenvolvimento tecnológico 
local. Coordenados pela Secretaria 
Municipal de Ciência e Tecnologia, 
as políticas públicas locais oferecem 
acesso gratuito à Internet, cursos de 
montagem de computadores para 
jovens e lan houses públicas. São 18 quilômetros de fibras óticas interligando 
o Município e facilitando o trabalho dos servidores.

O Macaé Inteligente é um dos exemplos do uso da tecnologia para a pro-
moção social. Criado em 2007, o projeto oferece aulas em três turnos para 
os adolescentes da região. O curso ensina principalmente a manutenção de 
computadores, que depois de montados são enviados para as 18 lan houses. É 
possível navegar até 30 minutos em cada uma das 10 máquinas disponíveis. 

Como a intenção dos gestores é oferecer acesso à informação, sites 

de jogos e pornografias são vetados e os pais são incentivados a acom-
panhar o horário frequentado pelos filhos. Com isso, há maior interesse e 
confiança da população com os recursos digitais, além do entrosamento 
com o Poder Público.

Para o prefeito de Macaé, Riverton Mussi, “Impulsionar o desenvolvi-
mento humano na mesma velocidade que o econômico é nossa prioridade, 

como na ampliação do acesso digital 
gratuito para a população carente”. 
Ele afirma que, a democratização do 
acesso à Internet em bairros periféri-
cos é uma forma de levar à criança, ao 
jovem e ao adulto maiores possibili-
dades de educação e emprego. 

Pedreira (SP) – Em outro caso, 
como no Município paulista de Pe-
dreira, o prefeito Hamilton Bernardes 
compara o acesso à Internet com a 
Educação básica. “Hoje quem não está 
conectado passa a ser analfabeto, por-
que tem restrições e não recebe todo o 
conteúdo disponível em rede”, expõe. 
Para ele, oferecer tecnologia é um servi-
ço essencial que deve ser adotado pelos 
demais Municípios. “É um trabalho de 
universalização. Assim como vamos 
universalizar a Educação, devemos fazer 
o mesmo com a tecnologia”, defende.

Para Hamilton, vale a pena aplicar 
recursos em TICs, pois o custo é muito 
baixo e o resultado da iniciativa é al-
tamente positivo. “Eu já investi R$ 800 
mil em tecnologia para os moradores. 

É algo muito barato levando em conta a soma de benefícios que a  população 
incorpora nessa atividade ao seu dia a dia. Agora é como a água, luz e o celu-
lar. Não há como ficar sem Internet em Pedreira”, afirma.

O Município, filiado à CNM, pretende oferecer aos moradores acesso 
livre para verificação de todas as contas e serviços da prefeitura. Conforme 
explicação do prefeito será um detalhamento semelhante à de uma conta 
bancária. Nessa plataforma de dados, os contribuintes poderão acessar, 
por exemplo, a lista de atendidos em hospitais e quando ocorreu o aten-
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dimento. Uma novidade que pode auxiliar no trabalho dos servidores, 
assim como em Macaé.

Internet e Educação andam juntas

A comparação feita pelo prefeito Hamilton vai além das fronteiras de 
Pedreira. Em Piraí (RJ), a prefeitura, em parceira com os governos estadual e 
federal, fez o diferencial ao oferecer um laptop a cada aluno da rede pública 
local. É o Projeto UCA – Um Computador por Aluno.

Segundo relato do prefeito Arthur Ferreira, após o início do projeto, a 
educação no Município mudou totalmente. “Houve melhor rendimento dos 
alunos, a evasão escolar diminuiu e os professores estão muito motivados”, 
conta orgulhoso. 

O projeto teve início em 2007 e no primeiro semestre deste ano chegou a 
100% das escolas e a todos os estudantes. Os recursos usados somaram R$ 4 
milhões, sendo liberado pelo Município o total de R$ 1 milhão. O valor restan-
te foi obtido por meio de parcerias com os governos estadual e federal.

Questionado sobre a mudança da gestão depois das novas tecnologias, 
o prefeito que cumpre o terceiro mandato confirma os avanços nos serviços 
e na comunicação, dentro e fora do Município. “No meu primeiro manda-
to, em 1993, para se comunicar a prefeitura tinha dois telefones, hoje, nós 
temos mais de dois mil computadores. É mais agilidade e qualidade”, asse-
gura Arthur Ferreira.

Plano para inclusão digital, viável ou não?

O Portal CNM possui todas as ferramentas necessárias para orientar os 
Municípios sobre a viabilidade de implantação do Plano Nacional de Inclusão 
Digital. Divulgado pelo governo no início deste mês, a intenção é levar acesso 
digital com frequência de um megabyte a 162 milhões de pessoas em 4.245 
Municípios – 76% do território nacional. A previsão de custos chega a R$ 1,1 
bilhão. A primeira proposta da Rede Nacional de Banda Larga deve ser 
lançada no início de novembro e terá execução em até 14 meses. 

Para a CNM, além de investir em equipamentos (TICs), 
os Municípios devem seguir outros dois passos: qualificar 
os gestores locais para trabalhar com sites, softwares e 
ferramentas e, posteriormente, buscar a participação 
dos cidadãos. 

Segundo a Confederação, não há como obter 
sucesso em projetos digitais sem qualquer um 
destes três itens. É isso que os governos devem 
buscar antes da implantação do Plano Nacional 
de Inclusão Digital.

A CNM lembra ainda que, para modernizar 
uma gestão municipal, os gestores precisam aten-

tar-se primeiro para a manutenção dos projetos. Esta foi uma das discussões 
do Fórum. No encontro, foram defendidos duas diferentes possibilidades de 
financiamento: o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust) e o Programa de Modernização da Administração Tributária (Pmat).

Por causa dos requisitos impostos pelo governo para o recebimento 
desses fundos, a CNM pede a validade dessas verbas para todos os Municí-
pios. Sem exclusão, principalmente dos entes de pequeno porte, com qua-
tro mil habitantes, por exemplo. A entidade acredita que são exatamente 
estes Municípios os mais necessitados de incluir digitalmente a população. 
Por representar uma nova perspectiva de cidadania aos munícipes e abran-
ger todas as áreas, da Administração Pública à Segurança.

Conheça mais a respeito do trabalho desenvolvido pelo Portal Muni-
cipal no site da CNM, www.cnm.org.br. O setor pode orientar os gestores 
sobre os projetos que visam à modernização do Município.
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Gestão Municipal 

Gestores Municipais continuam em busca de 
orientações técnicas na sede da CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) recebeu, em sua sede, durante os meses de setem-
bro e outubro, visitas de diversos gestores municipais. Eles vieram em busca de informações e recebe-
ram auxílio nas áreas de Cultura, Turismo, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Urbano, Saúde, Educação, Trânsito, Agricultura, Finanças, Previdência, Internacional e Jurídico.

Foto 1: Prefeito de Matupá (MT), Fernando Zafonato

Foto 2: Prefeito de Pedra Preta (RN), Gilvan Inácio de Lima, 
acompanhado do assessor-técnico Jean Carlos de Almeida 
e do secretário de finanças Erasmo Maia de Sousa

Foto 3: Prefeito de Santa Quitéria do Maranhão (MA), Osmar 
Leal

Foto 4: O vice-prefeito de Nova Candelária (RS), Ari Edmun-
do Roehrs, acompanhado do vereador Waldemar Aloísio 
Eiserman

Foto 5: Prefeito e o vice-prefeito de Paranhos (MS), Dirceu 
Bettoni e Alfredo dos Santos

Foto 6: Prefeito de Maranguape (CE), George Valentim

Foto 7: Prefeito de Porto de Moz (PA), Rosibergue Torres 
Campos

Foto 8: Prefeito Renan Lopes Souto, Água Azul do Norte (PA)

Foto 9: Prefeito de Canelinha (SC), Antônio da Silva

Foto 10: Prefeito de Mato Queimado (RS), Orcelei Dalla; de 
Porto Xavier (RS), Vilmar Kaiser; de Jóia (RS), Jânio Andreat-
ta, e de Pejuçara (RS), Leonir Perlin.

Foto 11: Prefeito de Sabáudia (PR), Almir Batista

Foto 12: Prefeitos de Pilões (PR), Félix Antônio Menezes; 
de Sossego (PR), Carlos Antônio Alves; e de Cuitegi (PR), 
Ednaldo Paulo Lino.

Foto 13: Prefeitos de Lapão (BA), Hermenilson Carvalho; de 
Itambé (BA), Moacir Andrade; e de Aiquara, Jutahy Sousa

Foto 14: Prefeito de Guanhães (MG), João Eber Barreto

Foto 15: Representando o Município de Bacabeira (MA), 
o secretário de administração Francisco Calvet Moura e o 
assessor-jurídico Paulo Henrique Azevedo

Foto 16: Prefeito de Angatuba (SP), Carlos de Morais, acom-
panhado do vereador João Meira.

Foto 17: Prefeito de Moreno (PE), Edvard Bernardo.

Foto 18: Prefeita de Governador Mangabeira (BA), Domin-
gas Souza.

Foto 19: Prefeita de Mata Roma (MA), Carmen Silva 

Foto 20: Presidente da Associação dos Municípios do Vale do 
Paranapanema (Amuapa), Ismar Soares

Foto 21: Prefeito de Marcelino Vieira (RN), José Ferrari de 
Oliveira

Foto 22: Prefeito de Corumbá de Goiás (GO), Emílio de Paiva

Foto 23: Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da 
Prefeitura de Manaus (AM), Marcelo Dutra

Foto 24: Prefeito de Nazaré da Mata (PE), Egrinaldo Floriano 
Coutinho

Foto 25: Prefeitos alagoanos de Poço das Trincheiras, José 
Gildo Rodrigues; Monteirópolis, Maílson de Mendonça, e 
Carneiros, Geraldo Novaes. 
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Previdência 

Reaberto prazo para os Municípios parcelarem 
dívidas previdenciárias com INSS – 30/11

FPM 

Ação da CNM garante aumento do repasse do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Os Municípios terão até 30 de novembro 
para parcelar débitos com o Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS). A nova data deter-
minada na Lei 12.058/2009 – publicada na pri-
meira quinzena de outubro – foi viabilizada por 
meio de emenda sugerida pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM). 

Até 31 de outubro, de acordo com dados da 
CNM, apenas 1.729 Municípios concretizaram o 
parcelamento. E o número representa R$ 42,3 
milhões a mais no Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). O valor deixou de ser retido 
em função do parcelamento dos débitos dos 
Municípios com RGPS.

A possibilidade deste parcelamento é mais 
uma conquista do movimento municipalista. 
A pauta foi debatida na XII Marcha a Brasília em 

Defesa dos Municípios ocorrida em julho e insti-
tuída pela Lei 11.960/2009. O assunto também 
foi tratado com centenas de prefeitos durante  
a mobilização municipalista: O reflexo da queda 
das receitas na gestão municipal, dia 23 de se-
tembro, em Brasília. 

Na ocasião em que os gestores se reuni-
ram no Senado Federal, a Confederação apre-
sentou levantamento que mostrou o efeito do 
 parcelamento sobre o FPM.

Entenda o caso: 

A CNM encaminhou uma emenda ao Pro-
jeto de Lei de Conversão da Medida Provisória 
462/2009, que foi apresentada pelo senador 
Valter Pereira (PMDB-MS). O novo prazo foi 
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 

14 de outubro, na forma do artigo 38 da Lei 
12.058/2009. 

O prazo de dois meses, expirado em 31 de 
agosto, foi estabelecido pela Lei 11.960/2009, 
resultado da MP 457/2009, publicada no DOU 
em 30 de junho de 2009. No entanto, para que os 
Municípios pudessem aderir ao parcelamento era 
necessária a publicação de um decreto da Presi-
dência da República e da portaria conjunta da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
e da Secretaria da Receita do Brasil (RFB).

O decreto de número 6.922/2009 foi publi-
cado em 6 de agosto. Por meio de ofícios das en-
tidades municipalistas nacionais encaminhados 
às autoridades da PGFN e da RFB, a portaria que 
viabilizou a regulamentação do parcelamento 
foi publicada no dia seguinte.

Municípios receberam na sexta-feira, 30 de outubro, os repasses do ter-
ceiro decêndio de outubro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 
o equivalente a R$ 740,08 milhões em valores líquidos, ou seja, com a re-
tenção do Fundeb descontada.  Somados a esses valores, foram creditados 
R$ 377,28 milhões de repasses extras referentes à dívida ativa e classifica-
ção de receita, também em valores líquidos.

Com estes repasses extras da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o 
FPM de outubro soma, em valores brutos – sem os descontos do Fundeb 
– R$ 3,65 bilhões, valor 2,9% maior que os R$ 3,54 bilhões do mesmo pe-
ríodo do ano passado. “Com este resultado, decorrente destes três repasses 
extras, a maioria dos Municípios não receberá complementação do FPM 
relativa a outubro”, explica o presidente da Confederação  Nacional de Mu-
nicípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

Ainda de acordo com Ziulkoski, o resultado deste mês não indica uma 
recuperação do Fundo, “porque o montante só ficou acima de 2008 devido 
aos repasses extras referentes a meses anteriores”.  Em valores corrigidos 

pelo IPCA, o mês de outubro representa uma queda de 0,9% em relação ao 
ano passado: de R$ 3,68 bilhões em 2008 para R$ 3,65 bilhões em 2009. 

O levantamento da CNM, que acompanha mês a mês a evolução do 
FPM nos últimos anos, também indica que os repasses do FPM estão vol-
tando aos patamares de 2007. “Todo o crescimento acumulado em 2008 já 
foi superado este ano”, explica Ziulkoski. 

Reclassificação de receitas – O presidente da CNM tam-
bém destaca que os repasses extras da STN são resultado da mobilização 
dos prefeitos. No início do ano, a entidade reivindicou ao Ministério da Fa-
zenda que estes valores fossem depositados de forma regular, sem que os 
Municípios esperassem o prazo, em média, de 8 a 9 meses. 

Com a portaria 232/2009, o Ministério atendeu a solicitação e determi-
nou que sejam feitas, de forma periódica, créditos referentes a estimativas 
de classificação de receitas.  Por este motivo, repasses do FPM como o de 
outubro foram incrementados, impedindo o déficit que seria registrado. 
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) conseguiu apoio no 
Senado Federal para a sua proposta de flexibilização da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF). Em 2 de outubro, o senador César Borges (PR-BA) 
protocolou o Projeto de Lei Complementar do Senado 450/2009 com a pro-
posta de cumprimento das obrigações previstas para o exercício financeiro 
de 2009. O motivo do pedido se deve ao fato de os Municípios não terem 
recursos para cobrir os débitos das receitas deste ano. O presidente da 
CNM, Paulo Ziulkoski, destaca que a entidade não pretende, com o projeto, 
promover alterações permanentes na LRF. 

Segundo Ziulkoski, a Lei, que está em vigor desde 2000, fez com que 
governantes passassem a obedecer normas e limites para administrar as 

finanças municipais, prestando contas sobre quanto e como gastam os 
recursos da sociedade. Porém, neste ano, a situação dos Municípios já é 
“insustentável”, alerta. 

A CNM calcula que o déficit das prefeituras brasileiras é maior que os 
R$ 2 bilhões aprovados no Congresso Nacional para ajudar nas finanças 
municipais. A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
para enfrentar os efeitos da crise causou perda de aproximadamente R$ 8 
bilhões no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em relação a 2008.

“Quando elaboraram o planejamento [Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e Leis Orçamentárias Anuais], os prefeitos não previam a 
aguda diminuição nos repasses da União, principalmente do FPM”, 
declara o presidente da entidade. 

O Projeto

O projeto estabelece que os relatórios elaborados pelo ente público, 
em cumprimento às exigências da legislação, devem demonstrar e justifi-
car os montantes de receitas previstas e arrecadadas, além do porcentual 
de perda do Município. 

Ainda de acordo com o projeto, os Tribunais de Contas devem orientar 
os Municípios nos procedimentos adequados ao cumprimento das obriga-
ções previstas na LRF.

LRF 

CNM pede flexibilização para exercício de 2009

A distância não impede que o Boletim CNM chegue a todos os Municípios. Durante 

a visita técnica dos prefeitos a Manaquiri (AM), a equipe da entidade que acompa-

nhou a comitiva fez este registro: a publicação da CNM no mural da prefeitura.

Para chegar a Manaquiri, por exemplo, o Boletim é levado de avião até a capital 

do Estado e mais duas horas de barco são necessárias para que ele chegue às mãos do 

prefeito Jair  Souto. 

Todos os meses, a CNM leva as principais notícias de interesse à gestão pública 

municipal. Se a sua prefeitura ainda não recebe o informativo, entre em contato pelo 

telefone (61) 2101-6000. Ele é distribuído gratuitamente. 

Boletim CNM chega à Região Amazônica


