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Em defesa da Saúde, mais de 1.200 prefeitos e ges-
tores municipais, vestindo jalecos brancos e carregando 
uma faixa com apelo dirigido aos parlamentares – “De-
putado, vote pela Saúde de quem vota em você” –, lotaram 
o Salão Verde da Câmara. A mobilização, registrada no dia 
9 de dezembro e organizada pela Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), reivindicava a urgente votação do 
PLP 306/2008, que regulamenta os recursos para a Saúde.

Tendo à frente o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 

os prefeitos conversaram com líderes partidários. Todos 
acreditavam que o triste cenário da Saúde seria corajosa e 
urgentemente enfrentado pela grande maioria, votando 
a proposta. 

O projeto está parado há mais de um ano na Câmara. 
A maioria da base do governo quer a criação de um novo 
imposto, denominado de Contribuição Social da Saúde 
(CSS) – que será cobrado do cidadão brasileiro, para cus-
tear a Saúde. Leia mais nas páginas 5, 6, 7 e 8.

Crise no sistema de Saúde não
sensibiliza deputados federais



2
dezembro de 2009

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

LRF 

Prestação de contas do ano de 2009 confirma 
dificuldades dos Municípios para cumprir LRF

O reflexo da crise financeira nos Municípios ainda preocupa o presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. Ele constata que 
diversos Municípios terão dificuldade para cumprir a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e por este motivo sugeriu um projeto de lei para a flexibilização 
da LRF para o exercício de 2009. Na forma do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
450/2009, o texto foi aprovado na Co-
missão de Assuntos Econômicos (CAE) 
dia 8 de dezembro e foi encaminhado 
ao Plenário com pedido de urgência. 
Porém, não foi votado até o fechamento 
desta edição.

Ziulkoski explica que o projeto não 
pretende promover alterações na LRF 
e, sim, propor uma flexibilização para 
este ano. “Quando elaboraram o pla-
nejamento, os prefeitos não previam 
a aguda diminuição nos repasses da 
União”, afirma. E ele ainda conclui: “se 
o Congresso não aprovar a flexibilização 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
este ano, os Municípios vão mergulhar 
numa situação insustentável”.

O texto justifica que os prefeitos na 
elaboração dos instrumentos de plane-
jamento em 2008 para este ano – Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA) – não 
poderiam prever a supressão de recursos que ocorreria nos repasses da União, 
por meio do FPM. Em razão da retração na Receita Corrente Liquida (RCL) dos 
Municípios, o gasto de pessoal aumentou. Isso desequilibrou as contas munici-
pais, pois 2008 foi um dos anos de maior arrecadação já registrado.

Diagnóstico 

Considerando as queixas de diversos prefeitos do País, como a da prefei-
ta de Holambra (SP), Margareti Groot, por exemplo, que suspendeu o próprio 
salário para tentar aprovar as contas do Município no final do ano, a CNM ela-
borou o Estudo Técnico: Excepcionalidade do Limite de Gasto com Pessoal da LRF 
para o ano de 2009. Neste material consta o encaminhamento da proposta – 
que visa a criar excepcionalidade do limite de gasto com pessoal estabelecido 
pela Lei para o ano de 2009. 

O presidente da CNM constata: a diminuição da receita municipal ocorreu 

de forma acentuada e imprevista, o que dificultou o reajustamento das des-
pesas municipais. Mesmo assim, Ziulkoski atesta que o esforço dos Municípios 
para manter o equilíbrio orçamentário tem sido grande. “Os prefeitos têm con-
seguido cortar de forma emergencial despesas mais flexíveis, principalmente 
investimentos. O grande problema é a despesa de pessoal, que apresenta 

grande rigidez”, constatou com base 
nos números fiscais de 2009.

LRF

Instituída para estabelecer normas 
de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal – en-
tre eles a limitação para os gastos com 
a folha de pagamento de servidores –, 
a LRF, no artigo 66, estabelece a excep-
cionalidade para caso de fraco cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB). 
Para este caso, a lei prevê a duplicação 
dos prazos de ajustamento para os limi-
tes de gasto com pessoal.

No entanto, a regra pode não aten-
der ao enfrentamento da crise nos Mu-
nicípios, pois existe um descompasso 
entre a redução da atividade econômi-
ca, medida pelo PIB, e a redução efetiva 

da receita municipal. E, no estudo, a CNM avalia que esta exceção que utiliza o 
PIB como critério não pode ser aplicada à situação dos Municípios, que terão 
impacto na receita de 15% em relação às expectativas orçamentárias, segundo 
a estimativa da CNM.

  
Metodologia 

A CNM realizou uma pesquisa com todos os Municípios que prestaram in-
formações ao Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes da Federação 
(SISTN), relativas ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 
4o bimestre de 2009. Foram consolidadas informações de 920 Municípios rela-
tivas aos valores acumulados de receitas e despesas realizadas entre janeiro e 
agosto de cada ano. O estudo também analisou a situação pós-crise dos Muni-
cípios que se encontravam próximos ao limite prudencial de gasto com pessoal 
ao final do exercício de 2008, em que foram selecionados 311 Municípios nesta 
situação. Dos 311, apenas 130 já haviam apresentado o relatório deste ano. 

Agência Senado 
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Acidentes 

Trânsito matou 183 pessoas por dia em 2007,
aponta levantamento inédito da CNM

“Em média, 183 pessoas morreram por dia no ano de 2007 em decorrên-
cia de acidentes em vias urbanas e rodoviárias do País”, é o que diz o levan-
tamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM): Mapeamento das 
Mortes por Acidentes de Trânsito no Brasil. Os dados do estudo são os mais atu-
ais já registrados sobre mortes no trânsito em Estados e Municípios brasileiros.

A análise da CNM relata que 66.837 pessoas morreram em acidentes 
de trânsito em 2007, segundo dados do Seguro Obrigatório para Danos 
Pessoais Causados por Veículo Automotor de Via Terrestre ou por sua Carga 
a Pessoas Transportadas ou Não (Dpvat). Destaca-se que 80% das vítimas 
são homens, quase sempre entre 20 e 39 anos e de cidades de pequeno e 
médio porte. Em 2008, este quadro teve uma pequena melhora, quase 10 
mil mortes a menos. 

Ainda segundo o levantamento da CNM, a Região Sul tem as maiores 
taxas médias de óbitos em acidentes de trânsito em escala proporcional à 
população: são 27,1 mortes a cada 100 mil habitantes. Em seguida, está 
a Região Centro-Oeste, com 27 mortes (veja gráfico ao lado). O Estado de 
Santa Catarina lidera este ranking de óbitos; entre os 10 primeiros Municí-
pios com as maiores taxas do País, sete são catarinenses. 

Proporção

O Mapeamento aponta que, em números absolutos, a cidade de São 
Paulo teve uma média de 1.603 óbitos entre os anos de 2005 e 2007, a 
maior do Brasil – entretanto, é o Município mais populoso do País, com 
mais de 10 milhões de habitantes.

Por outro lado, São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) apresentam as meno-
res taxas de mortes por acidentes de trânsito do país em relação ao número 

de veículos que possuem. Este bom desempenho estaria relacionado à me-
lhor fiscalização e sinalização no trânsito e às boas condições das estradas. 

As taxas destas duas capitais podem ser comparadas às de Municípios 
de países desenvolvidos – apesar de o Brasil apresentar o coeficiente de 
mortalidade quatro vezes maior que o da União Europeia, por exemplo.

Metodologia

Para analisar os números absolutos e os coeficientes de mortalidade 
municipais e estaduais, a CNM utilizou como fonte a base de dados de 
mortalidade por acidentes de transporte terrestre do Ministério da Saúde 
(Sistema de Informações sobre Mortalidade [SIM] e Banco de Dados do Sis-
tema Único de Saúde [Datasus]) de 2000 a 2007. Para comparar os números 
totais anuais de mortes, o estudo utilizou as bases de dados dos Seguros 
Dpvat e do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Ranking Municípios
Número de mortes por AT Taxa média de 

óbitos a cada 
100 mil/hab.

População média
2005 a 20072005 2006 2007

1 Descanso/SC 4 5 19 112,4 8.302

2 Apiúna/SC 4 14 13 109,2 9.462

3 Alcinópolis/MS 2 1 6 108,2 2.773

4 Trombudo Central/SC 1 7 9 96,0 5.902

5 Capetinga/MG 11 8 2 94,7 7.391

6 Major Sales/RN 4 2 3 93,5 3.209

7 Bom Jesus/SC 2 2 2 93,0 2.150

8 Botuverá/SC 6 1 3 89,0 3.744

9 Paulo Lopes/SC 4 9 4 88,5 6.405

10 Araquari/SC 16 19 21 87,0 21.454
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Os Municípios com mais de 50 mil habitan-
tes começaram no dia 30 de novembro a pagar 
a primeira parcela do parcelamento especial da 
Lei 11.196/2005, que prevê o parcelamento de 
débitos previdenciários na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB).

Segundo a legislação, até que fosse pro-
cedida a consolidação do débito pela RFB, os 
Municípios teriam de recolher a parcela no valor 
de 1,5% da Receita Corrente Líquida (RCL). No 
entanto, a Receita baixou uma Norma de Execu-
ção para todas as suas unidades, orientando-as 
a proceder ao cálculo da parcela manualmente. 

De acordo com a RFB, ainda não houve a 
consolidação dos valores e, em muitos casos, 
esse porcentual da RCL acarretaria a quitação 
da dívida em prazo inferior aos 120 meses e 60 
meses, patronal e segurado respectivamente. 
Além disso, a Receita informou que para ter 
direito à consolidação manual da dívida e cál-

culo da nova parcela, o Município deve enca-
minhar requerimento na unidade da Receita de 
seu território.

Esse requerimento deve ser feito por pes-
soa devidamente habilitada, acompanhado de 
demonstrativo, no qual comprove que o paga-
mento da parcela mínima (1,5% do RCL) quita a 
dívida em prazo menor que os 120 ou 60 meses. 

Alerta sobre prazos – A Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) alerta os gestores 
municipais de que o prazo para o pagamento das 
parcelas seja efetivamente observado. O não-
recolhimento acarreta inadimplência e, conse-
quentemente, a rescisão do parcelamento.

A entidade ressalta ainda que os Municípios 
que fizeram o parcelamento especial não são 
obrigados a autorizar a retenção e o repasse da 
quota do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) para pagamento das parcelas. 

Saúde 

Fundo Nacional de Saúde cancela a suspensão 
de repasses federais para os Municípios

Previdência 

Municípios com mais de 50 mil habitantes 
começaram a pagar parcelamento dia 30

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) informou à Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), em 10 de dezembro, que os mais de 3.800 Municípios 
que não regularizassem seus Fundos de Saúde junto ao Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) teriam as transferências federais suspensas. 

Atenta ao impacto da decisão, a CNM – por meio do presidente Paulo 
Ziulkoski – entrou em contato com o ministro de Relações Institucionais, 
Alexandre Padilha. Sensível ao problema, o ministro comprometeu-se em 
trabalhar para revertê-lo. 

Após a articulação da entidade, as informações sobre as transferências 
federais para os Municípios normalizaram-se no mesmo dia da reivindica-
ção. “Espero que esse problema seja solucionado definitivamente. Os Muni-
cípios colocaram-se à disposição para regularizar o cadastro, mas a rede de 
atendimento da Receita Federal cria dificuldades”, destaca Ziulkoski.

Entre os problemas, por exemplo, Ziulkoski cita a falta de unicidade nas 
informações e no cadastro, impondo em algumas situações a modalidade 
de cadastro matriz aos Municípios. Aos gestores municipais, a orientação é 
para que façam essa opção conforme sua estrutura administrativa e orga-
nizacional. 

Exigibilidade de certificação começa em 31/12/2009
Começa em 31 de dezembro de 2009 a exigibilidade de certificação dos responsáveis pela 

aplicação de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) com patrimônio até 
R$ 10 milhões. Em razão da dificuldade dos pequenos Municípios, o Ministério da Previdência 
Social está estudando a possibilidade de prorrogar essa exigência para os RPPS da seguinte 
forma: junho de 2011 para os detentores de recursos em montante de até R$ 5 milhões e junho 
de 2010 para os com recursos entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões. A definição deve ser feita 
nos próximos dias.
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Mobilização 

Pela Saúde, prefeitos lotam auditório do Senado e
participam da última mobilização da CNM neste ano

Visitantes, servidores, deputados, senadores 
e jornalistas que passaram pelo Congresso Nacio-
nal no dia 9 de dezembro viram uma cena dife-
rente, inusitada. Com jalecos brancos e entoando 
o Hino Nacional, milhares de prefeitos foram às 
comissões e ocuparam o Salão Verde da Câmara 
para reivindicar a aprovação do PLP 306/2008. 
Unidos, mostraram a força do municipalismo para 
pedir mais recursos à Saúde dos cidadãos.

A última mobilização da Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) em 2009 – Saúde, 
para melhorar, basta votar – trouxe os gestores 
municipais a Brasília para discutir a falta de regu-
lamentação do financiamento deste setor no País. 
Para a entidade, é preciso definir em uma lei com-
plementar o porcentual mínimo de aplicação de 
recursos em ações e serviços de Saúde pela União.  

Aos presentes, o presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski, destacou que os Municípios investiram 

em Saúde R$ 78 bilhões a mais que o mínimo 
constitucional entre 2000 e 2008. No mesmo 
período, os Estados deixaram de gastar R$ 4,7 bi-
lhões, e a União, R$ 13,3 bilhões.  

Para resolver este impasse, prefeitos reivindi-
cam aos deputados federais a urgente aprovação 
do PLP 306/2008, parado há mais de um ano na 
Câmara. “A Saúde do Brasil não pode esperar pelo 
pré-sal. A Saúde do País é para hoje”, afirmou 
Ziulkoski, em referência às outras prioridades para 
votação dos parlamentares.

Com a caminhada municipalista, eles entra-
ram em contato com os líderes de bancada para 
discutir estas informações. Reivindicaram, por 
exemplo, que o PLP 306/2008 fosse votado ainda 
em 2009, antes do início do recesso legislativo. Re-
ceberam o apoio da maioria dos líderes e a recusa 
da liderança do PT.

Fundeb 2010, LRF e Precatórios – Além 

das discussões sobre Saúde, outros temas foram 
destaque na pauta da mobilização. Em Educação, 
os prefeitos foram alertados, por exemplo, de que 
devem elaborar ou adequar o Plano de Carreira e 
de Remuneração do Magistério. 

Outra orientação refere-se à reestimativa 
do Fundeb publicada pela portaria 788/2009. 
Segundo a CNM, a receita pode não corresponder 
ao previsto e, por este motivo, é necessário cautela 
na execução dos orçamentos municipais. Em abril 
de 2010, ocorre mais um ajuste do Fundeb e não 
há como prever os impactos.

Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
os prefeitos foram informados a respeito da tra-
mitação do PLC 450/2009, de autoria do senador 
César Borges (PSDB-PB). Em relação à PEC dos 
Precatórios, promulgada pelo Congresso Nacional 
no mesmo dia da mobilização, a CNM divulgou 
um passo a passo orientando os gestores. 
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Mobilização 

CNM mobiliza prefeitos em defesa da Saúde
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) conseguiu envolver os 

prefeitos em mais uma atividade para fortalecer o movimento. Os jalecos 
brancos, símbolo da reivindicação pela aprovação do PLP 306/2008, foram 

vistos por milhares de pessoas no Congresso Nacional. Vestidos, inclusive, 
por senadores.

Acompanhe as fotos da última mobilização da entidade em 2009:

Mais uma vez, o Auditório Petrônio Portela ficou lotado. Mobilizados pela 
Saúde, prefeitos também discutiram temas como Precatórios, Fundeb e LRF

Usado por todos os presentes, o jaleco branco representou o principal pe-
dido dos prefeitos, a regulamentação do financiamento da Saúde no país

Depois de percorrer comissões da Câmara, o destino final dos prefeitos foi o 
Salão Verde, onde eles foram recebidos por alguns dos líderes

O palanque esteve aberto aos prefeitos. João Edvaldo Teles de Lima, de Bu-
jari (AC), levou a bandeira do Município e representou o Estado

Em apoio aos prefeitos e à CNM, parlamentares como Rosalba Ciarlini 
(DEM-RN) e Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) vestiram-se de branco

A CNM recebeu o apoio de todos os líderes partidários com quem entrou em 
contato (PMDB, PSDB, PTB, DEM, PPS), exceto da liderança do PT 
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Mobilização 

Unanimidade: mobilização recebe apoio de 
todos os prefeitos presentes em Brasília

Mais de mil prefeitos de todo o País estiveram presentes à mobilização 
que abordou o tema Saúde, para melhorar basta votar. O Auditório Petrô-
nio Portela, no Senado Federal, foi o cenário da última reunião de líderes 
municipais no dia 9 de dezembro. Na ocasião, os gestores confirmaram as 
dificuldades em oferecer à população Saúde pública de qualidade sem os 

repasses determinados pela lei para os demais entes da federação.
Comandados pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM), Paulo Ziulkoski, eles se uniram em defesa da votação imediata do 
PLP 306/2008. Leia os depoimentos de alguns dos administradores que fi-
zeram parte deste último movimento municipalista em 2009.

“A Saúde sem dúvida é a principal bandeira, porque é a principal necessidade da popu-
lação e, portanto, é a nossa também. Já nos reunimos com alguns deputados do Estado 
para pedir a aprovação do projeto.”
Prefeita de Santa Rita do Pardo (MS), Eledir Barcelos de Souza

“Não podemos esperar a votação do pré-sal, porque isso pode ser prorrogado. Tudo se 
prorroga, menos a Saúde. Nos momentos de emergência, o cidadão não quer saber de 
onde vêm os recursos, tem que salvar a vida do paciente e pronto.”
Prefeito de Pacajús (CE), Pedro José Figueiredo

“Os Municípios recebem a todo momento ações judiciais obrigando a compra de medica-
mentos. Como são determinações da justiça, nós obedecemos e acabamos por desobede-
cer o orçamento anual. As verbas da União ajudariam muito os Municípios neste sentido.”
Prefeito de Papanduva (SC), Luiz Henrique Saliba

“Em Tramandaí, somos responsáveis por 11 postos de saúde, seis ambulâncias e já inves-
timos 30% no setor, mais do que o estabelecido na Emenda 29. Agora, o Congresso deve 
refletir e revisar as obrigações dos outros entes.”
Prefeito de Tramandaí (RS), Anderson Hoffmeister

“Como o presidente [da CNM] Paulo costuma dizer: ‘a vida acontece nos Municípios’. Os 
cidadãos batem à porta da prefeitura, não da União ou do Estado e, infelizmente, a reali-
dade da Saúde municipal está longe de ser a ideal.”
Prefeita de Abaetetuba (PA), Francineti Carvalho
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Mobilização 

CNM conversa com líderes em busca de apoio à
regulamentação do financiamento da Saúde

Cinco dos seis líderes de bancada que receberam os prefeitos duran-
te as atividades da mobilização pelo PLP 306/2008 garantiram apoio à 
reivindicação da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), Jovair Arantes (PTB-GO), Ronaldo Caiado (DEM-
GO), Fernando Coruja (PPS-SC) e José Aníbal (PSDB-SP) assumiram com o 
presidente Paulo Ziulkoski o compromisso de dar celeridade à votação da 
regulamentação do financiamento da Saúde. 

Contrário à votação do PLP, o líder do PT, Cândido Vaccarezza (SP), 
manifestou a posição do partido. Disse que o assunto só será coloca-
do em pauta na Câmara – e aprovado – se uma fonte adicional de 
financiamento para a Saúde for criada. Segundo o parlamentar, mes-
mo que a votação ocorra no início de 2010, a base do governo não irá 

votar a favor sem a inclusão no texto da Contribuição Social para a 
Saúde (CSS). 

Além de Vaccarezza, outro deputado petista emitiu a mesma opi-
nião. Pepe Vargas (PT-RS), relator do PLP 306/2008, disse que sem a CSS a 
União não vai ter recursos suficientes para financiar a Saúde. Em resposta, 
Ziulkoski disse aos dois parlamentares que os prefeitos não apoiam a cria-
ção de uma fonte de financiamento que não será partilhada com os Muni-
cípios. Os prefeitos aplaudiram a observação. 

Após as conversas com os líderes, Ziulkoski pediu aos prefeitos que con-
tinuem otimistas, sem desistir de buscar o apoio dos parlamentares de cada 
Estado para regulamentar o financiamento da Saúde. Ele também lembrou 
que 2010 é um ano eleitoral.
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Pnud 

Municípios festejam projeto entre CNM e Pnud
Entre os mais de 150 Municípios candidatos 

do Projeto Fortalecimento de Capacidades para 
Desenvolvimento Local, Abaetetuba (PA), Barba-
lha (CE), Jaguarão (RS) e Marliéria (MG) festejam 
a seleção para integrar o grupo de trabalho. O de-
senvolvimento é uma parceria da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) e do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). 
Os gestores consolidaram o início das ações nos 
dias 9, 10 e 11 de dezembro, e os prefeitos fala-
ram sobre a importância do projeto.

De acordo com o prefeito de Marliéria (MG), 
Waldemar Nunes, a população está toda envol-
vida com o projeto.  “Eu tenho certeza de que 
será um desenvolvimento muito grande para 
todo o Município”, salientou. O prefeito tam-
bém falou que a Confederação tem colaborado 
bastante com os Municípios: “a seleção para 
integrar o projeto trouxe uma satisfação ainda 
maior com as ações da entidade”.

“Sempre estamos informados das coisas que 
estão acontecendo no País e das coisas em que 
temos de avançar”, diagnosticou o gestor, com 
base nas informações e matérias apuradas que 
recebe com frequência por meio da CNM.

Em Barbalha (CE), o projeto será importante 
para fortalecer potencialidades locais, resumiu 
o prefeito, José Leite Gonçalves. “É uma oportu-
nidade de buscar projetos e trabalhar para me-
lhorar as nossas atividades”, ponderou o prefeito. 
Gonçalves reconhece que a CNM é importante 
não só por esse projeto, mas pela assessoria e 
assistência que presta aos Municípios.

Representando o prefeito de Jaguarão, o 
ex-prefeito, Fred Luiz Tavares, falou da expec-
tativa do Município com o projeto. “Participar 
de um projeto com as Nações Unidas e com a 
CNM e outros três Municípios é contribuir para 
o desenvolvimento local”, pontuou Tavares, que 
também disse ter a expectativa de contribuir 

com mecanismos e metodologias que promo-
vam, além do desenvolvimento local, o fortale-
cimento do municipalismo.

A prefeita de Abaetetuba (PA), Francineti 
Maria Rodrigues, acredita que a iniciativa vai 
fortalecer as potencialidades do Município. “É um 
ponto forte desse projeto, valorizar as pessoas e 
aquilo que existe no Município”, disse. Francineti 
também reafirma: “é um projeto inovador que 
fortalece aquilo que temos de melhor”. 

Sobre a importância da CNM para os Mu-
nicípios brasileiros e para o projeto, a prefeita 
resumiu ao dizer: “é a instituição que carrega a 
bandeira do municipalismo, que conhece o que o 
Município passa lá na ponta”.  A prefeita concluiu: 
“que a CNM está sempre na frente e instrumen-
taliza o Município com conhecimento e com in-
formação”. Para ela, muitas vezes as orientações 
e informações são mais valiosas que os recursos 
conquistados por meio de programas.
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Abaetetuba (PA) Barbalha (CE)

Jaguarão (RS) Marliéria (MG)
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Gestão Municipal 

CNM recebe e orienta gestores em Brasília
Durante todo o ano de 2009, gestores municipais buscaram auxílio na 

sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Brasília. Orien-
tados pelos técnicos da entidade, os gestores esclareceram dúvidas insti-
tucionais e foram incentivados para que alcançassem uma gestão eficaz.

A CNM conta hoje com as seguintes áreas técnicas: Saúde, Turismo, 
Cultura, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urba-

no, Educação, Trânsito, Agricultura e Finanças. Além destas, outros setores 
que abrangem a entidade são: Comunicação, Internacional, Parlamentar, 
Previdência, Estudos Técnicos, Jurídico, Portal Municipal, CidadeCompras e 
Relações Institucionais.

Boa parte dos gestores que visitaram a entidade, nos meses de novem-
bro e dezembro, são do Norte, Nordeste e Sudeste do País.

Foto 1 – Prefeito de Cuitegi (PB), Ednaldo Lino 
Foto 2 –  Prefeito de Pilões (PB), Felix Cunha
Foto 3 – Prefeita de Costa Marques (RO), Jaqueline Ferreira Góis
Foto 4 – Prefeitos dos Municípios de Cardoso Moreira (RJ) e Italva (RJ), Gilson Nu-
nes e Joelson Gomes
Foto 5 –  Prefeito de Florânia (RN), Sinval Salomão Alves
Foto 6 – Prefeito de Grajaú (MA), Mercial Lima
Foto 7 –  Prefeito de São Carlos (SC), Elio Pedro Hoss Godoy
Foto 8 –  Prefeito de Osvaldo Cruz (SP), Valter Luiz Martins, acompanhado do secre-
tário de administração, Ener Alves da Cunha

Foto  9 –  Prefeito de Minas Leão (RS), Miguel de Souza Almeida
Foto 10 –  Prefeito de São José da Lagoa Tapada (PB), Evilasio Formiga Lucena Neto
Foto 11 –  Prefeito de Planaltina (GO), José Olindo Neto
Foto 12 – Prefeito de Minaçu (GO), Cicero Rodrigues
Foto 13 – Carla Thomas Hoffmann e Josiane Terezinha Hentz Schmeider do setor de 
finanças de Mato Queimado (RS)
Foto 14 – Prefeito de Monte Castelo (SC), Aldomir Roskamp, acompanhado do ve-
reador Everton Jonas França
Foto 15 – Prefeito de Formoso (MG), Luiz Carlos da Silva, ao centro, acompanhado 
dos vereadores, Isaac Santana e Leorival Pereira de Andrade
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Inclusão Digital 

Modernidade e auxílio na gestão chegam às
prefeituras com e-mails e sites institucionais

Mais de 1.000 e-mails institucionais de servidores públicos e uma mar-
ca superior a 500 páginas na Internet. Este é o resultado comemorado pela 
Confederação Nacional de Municípios (CNM). A entidade encerra este ano 
com um grande avanço no número de prefeituras que agora contam com 
esses instrumentos na gestão, na comunicação e 
na transparência dos Municípios. 

Histórico, localização, contatos, notícias, ga-
leria de fotos e prestação de contas. Essa é a estru-
tura da maioria dos sites desenvolvidos pela CNM.
A inovação, destinada especialmente aos mu-
nícipes, representa também um espaço para 
a divulgação da Cultura, da Gastronomia e do 
Turismo local.

O trabalho da Confederação objetiva auxiliar 
na administração municipal e, de acordo com re-
lato de alguns prefeitos, o resultado é positivo. 
“Com os e-mails, as informações chegam mais 
rápido até nós. Estamos por dentro de tudo o 
que acontece e isso facilita as ações; dessa for-
ma, o trabalho na prefeitura ficou mais simples”, 
garante o chefe do executivo em Jesúpolis (GO), 
Silvan José da Silveira.

Segundo Silveira, o relacionamento com 
bancos, órgãos e entidades ficou mais fácil e pa-
dronizado. “Facilita muito o trabalho das equipes 
na prefeitura”, diz. Neste Município goiano de 
apenas 2,2 mil habitantes, e em todos os outros 
filiados à CNM, os servidores são treinados gra-
tuitamente para alimentar os sites com informa-
ções municipais.

Projetos sociais e a Internet
Em Nova Prata, Município gaúcho com 

23.721 mil habitantes, o uso do portal na Internet vai além de um instru-
mento para divulgar as contas públicas. Neste espaço, a prefeitura divulga 
projetos sociais como o Tô de Bem com a Vida e o Comdica – ambos voltados 
para o bem-estar de crianças e adolescentes da região. 

De acordo com prefeito Vitor Antônio Pletsch, a meta é usar a página 
para “tirar dúvidas comuns dos jovens”, conta, referindo-se ao Tô de Bem 

com a Vida. A conclusão dele sobre os e-mails e o site é simples: “Prefeito 
que não tem nada pra esconder e sim boas ações para mostrar precisa de 
um espaço assim”.

Logística
O trabalho da Confederação com a Inclu-

são Digital começou com a necessidade de 
aumentar a comunicação entre os Municípios 
e os cidadãos, além de ajudar os gestores a 
cumprirem a determinação, contida em lei, 
de divulgar as contas municipais e os editais 
de licitações de compras.

Os benefícios trazidos pela inclusão digi-
tal são oriundos do avanço das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs), cada vez 
mais utilizadas pelos Municípios brasileiros e 
incentivadas pelo Portal Municipal da CNM. 
O resultado dessa tecnologia somado à inte-
ração entre munícipes e à gestão local é cha-
mado de Governo Eletrônico.

Para que a ideia realmente funcione no 
Município, é necessário mais do que as TICs. 
É preciso oferecer à população acesso demo-
crático às informações e proporcionar melho-
rias nos quadros sociais.

Informações na Rede
A CNM trabalha com quatro níveis de in-

formações na rede. São eles: nacional, com a 
página da CNM; estadual, de responsabilida-
de das entidades estaduais; microrregional, 
com dados e notícias referentes a diferentes 
Municípios de determinadas regiões; e muni-

cipal, com informações exclusivas de cada prefeitura.
Os sites e os e-mails obedecem à seguinte ordem: municipio.uf.gov.br

e usuario@municipio.uf.gov.br. Essa logística facilita aos interessados 
encontrarem o endereço eletrônico dos Municípios em sites de busca.

Mais informações, contate: portal@cnm.org.br
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Pequenos projetos de infraestrutura desen-
volvidos por administrações públicas têm mais 
valor e representatividade reconhecidos pelo 
Estado do que se imagina, e não apenas por 
gerar boa economia, mas pela notoriedade. De 
acordo com a pesquisa World Travel and Tourism 
Council (WTTC), o Brasil ocupa atualmente o 1o 

lugar em economia na América Latina quando o 
assunto é Turismo. 

Em escala mundial, o País se encontra na 13a 
posição com economia equivalente a R$ 30 bilhões 
anuais pelas atividades relacionadas ao setor. 

A Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) acredita que os Municípios brasileiros se-

jam os grandes responsáveis por estas conquis-
tas. E, para este resultado, os técnicos da enti-
dade auxiliam e esclarecem possíveis dúvidas 
dos gestores sobre a implantação de projetos 
de Turismo nos Municípios. 

Os interessados podem entrar em contato 
pelo telefone (61) 2101-6000.

Turismo 

Municípios investem para atrair visitantes

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA)

Exemplo de experiência positiva e bem-sucedida, o prefeito 
de Conceição do Araguaia (PA), Álvaro Brito Xavier, investe na 
organização da margem do Rio Araguaia e de praças para ob-
ter uma estrutura turística melhor e valorizar a beleza natural 
do território. “A estimativa é que a economia do Município te-
nha triplicado após o início das obras de infraestrutura”, relata 
o prefeito. 

Em época de veraneio, quando o nível do rio baixa, Concei-
ção do Araguaia se torna ainda mais atrativa para os turistas; a 
margem se transforma em uma espécie de “prainha” – e para 
atender os visitantes, a prefeitura montou um camping onde 
costumam se instalar.

ITU (SP)

Além dos objetos gigantes que fazem a fama do Município de Itu (SP) – “onde tudo é 
grande” – muitas fazendas, campings e parques naturais para cavalgada, pesca e estrutura 
para prática de esportes radicais como rappel chamam a atenção de visitantes. 

Para quem gosta de uma programação menos agitada, o Município também oferece orien-
tações aos turistas que queiram visitar museus, galerias e monumentos históricos da região. 

ALTO PARAÍSO (GO)

Alto Paraíso (GO) é um dos cinco Municípios que integram a 
Chapada dos Veadeiros, no nordeste do Estado. O Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros é reconhecido pelo valioso santuário eco-
lógico – fauna e flora típicas da vegetação predominante, o Cerrado. 
O parque se localiza em São Jorge, Distrito de Alto Paraíso.

Considerado pela Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco) um patrimônio natural mundial, 
a região tem desenvolvido a prática de Ecoturismo para valorizar a 
riqueza natural do Município e chama a atenção de visitantes do 
mundo inteiro.

A prefeitura reativou o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e 
está instalando a Feira do Artesão para atrair ainda mais visitantes.

Pr
ef

. d
e 

Co
nc

ei
çã

o 
do

 A
ra

gu
ai

a

Pr
ef

. d
e 

A
lto

 P
ar

aí
so

Pr
ef

. d
e 

Itu


