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A Confederação Nacional de Municípios e os prefeitos alcançaram 
mais uma vitória histórica. Foi no dia 10 de março, durante sessão 
extraordinária da Câmara, a aprovação, com 369 votos favoráveis, da 
emenda que prevê a distribuição igualitária entre Estados e Municípios 
do dinheiro que será arrecadado com os Royalties da exploração de pe-
tróleo. A divisão obedecerá aos mesmos critérios do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE). 

Ao longo dos últimos seis meses, a CNM produziu e publicou di-

versos estudos. A série de trabalhos mostrou a importância da aprova-
ção da proposta dos deputados Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), Humberto 
Souto (PPS-MG) e Marcelo Castro (PMDB-PI). Elaborados com base na 
distribuição dos Royalties de 2008 mostraram que a mudança proposta 
beneficiaria 5.365 (do total de 5.563) Municípios de 24 Estados. Agora, 
a luta da CNM e do municipalismo vai se deslocar para o Senado, onde 
as propostas do pré-sal serão discutidas e votadas. Leia cobertura com-
pleta nas páginas 6, 7, 8 e 12.

ROYALTIES
A caminho da vitória final
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Prazo para solicitar e garantir a Compensação Previdenciária termina 
no dia 31 de maio, e 634 Municípios não deram início ao procedimento. 
A Compensação Previdenciária entre o Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS), chamado de 
período passivo de estoque, se refere às aposen-
tadorias concedidas a partir de 5 de outubro de 
1988 a 5 de maio de 1999, em manutenção desde 
6 de maio de 1999.

Após o encerramento do prazo, os Municípios 
que não solicitaram Compensação perderão par-
te dos recursos, em função de o prazo prescrever 
em cinco anos, alerta a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM). Assim, é importante que o gestor municipal esteja 
atento ao período para não perder parte dos recursos, pois quanto maior a 
demora para solicitar a Compensação das aposentadorias e pensões anti-
gas por morte concedida, menor será o valor recebido.

Por meio de um levantamento, com base nas informações do Minis-
tério da Previdência Social (MPS), a CNM também identificou que 2.206 

Municípios – com RPPS e RPPS em extinção – têm 
o direito à Compensação. Até o momento, 1.721 
iniciaram o procedimento e, aproximadamente, 
700 estão recebendo o recurso.

Sempre cuidadosa com as deliberações de 
interesse dos Municípios brasileiros, a CNM divul-
gou no final de 2009 uma nota técnica de escla-
recimento. A nota dispõe sobre a Compensação 
Previdenciária nos casos de contagem recíproca 
de tempo de contribuição para efeito de aposen-
tadoria e pensão por morte dela decorrente. De 

acordo com o documento (disponível no site da entidade), a lei garante às 
prefeituras o ressarcimento do montante que o servidor recolheu ao RGPS 
antes de ingressar no serviço público municipal e após o ingresso no quadro 
de servidores, em que o Município recolhia para o RGPS.

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski, solicitou, na semana do dia 10 de março, reunião com o secretá-
rio da Receita Federal do Brasil (RFB), Otacílio Cartaxo. O objetivo é tratar da 
liberação dos arquivos de Imposto Territorial Rural (ITR) para operacionalizar 
os serviços das fiscalizações municipais nos últimos cinco anos e de uma di-
vergência nos repasses do imposto. 

Os Municípios que assinaram o convênio do ITR com a Receita deveriam 
receber 100% dos recursos arrecados da localidade. A possiblidade estabe-
lecida em 2009 foi uma conquista da CNM e do movimento municipalista. 
Assim, por meio de uma pesquisa inédita, a Confederação diagnosticou a 
quantidade de Municípios aptos a receber integralmente o imposto, os va-
lores repassados em 2008 e 2009 e as  disparidades entre as quantidades de 
convênios e os valores repassados.

Atualmente, 1.332 Municípios optaram por fiscalizar e receber 100% 
do Imposto, de acordo com o levantamento. Mato Grosso do Sul (MS), Goiás 
(GO) e Mato Grosso (MT) foram os Estados onde ocorreu a maior quantidade 
de adesões. Com destaque para Mato Grosso do Sul, que registrou adesão 
de 94% dos Municípios. A região Centro-Oeste é, atualmente, a campeã 
de adesões, e a maioria dos Municípios concentra atividade nas áreas de 

produção agrícola e pecuária. 
O estudo também indica um crescimento de 49% na arrecadação de 2008 

para 2009, em que o valor passou de R$ 193 milhões para R$ 288 milhões. 
No entanto, mesmo com destaque de convênios para Mato Grosso do Sul, os Es-
tados que mais obtiveram crescimento nos repasses foram o Amazonas (AM), 
o Rio de Janeiro (RJ) e o Amapá (AP). Os dados do estudo indicam uma anor-
malidade em relação à quantidade de convênios e ao aumento nos repasses. 
Os Estados com mais convênios não foram os que obtiveram os melhores de-
sempenhos de arrecadação. Como, por exemplo, o MS, que deveria ter regis-
trado o maior crescimento na receita por ter 94% dos Municípios conveniados 
para receber 100% do Imposto.

Por acreditar que o ITR administrado e cobrado pelos Municípios se 
torna uma importante fonte de arrecadação, a CNM reivindicou ao longo 
dos últimos anos que o imposto fosse uma arrecadação exclusiva da pre-
feitura. O tema foi pauta de várias Marchas e mobilizações municipalistas. 
Mas, para explicar os resultados do levantamento, a CNM pede esclareci-
mentos aos órgãos competentes de quais os motivos que levaram a este 
fraco desempenho da arrecadação, mesmo com a adesão dos Municípios 
ao convênio do ITR.

Previdência 

Tempo é dinheiro: Municípios que não 
solicitarem a compensação perderão recursos 

ITR 

CNM procura Receita para discutir o ITR
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Interior paulista, 22 mil habitantes e quatro projetos de Inclusão Di-
gital em pleno funcionamento. Essas são as características de Pirajuí, Mu-
nicípio que investe em tecnologias para aumentar o nível de informação 
que chega aos moradores e consequentemente promover a inclusão social. 

O Pirajuí Internet para Todos é subdividido em projetos municipais, esta-
dual e federal. O Município oferece Internet via rádio aos contribuintes, dispõe 
de dois telecentros chamados de Posto Público de Atendimento de Acesso à In-
ternet (Popai); possui o Caça-Níqueis, que transforma máquinas em computa-
dores; comporta o Acessa São Paulo, do Estado com contrapartida municipal, 
e o Telecentro, do governo federal também com contrapartida. 

Com investimento inicial de R$ 98 mil, o prefeito Jardel de Araújo im-
plantou o projeto e distribui 10 megas de velocidade na Internet a 2,5 mil 
residências do Município, beneficiando mais de 8,7 mil usuários. São seis 
pontos de transmissão gratuita de Internet pelo custo de R$ 9 mil por mês. 
O impacto financeiro disso? “Insignificante”, de acordo com servidor Wag-
ner Nelzi, responsável pelo projeto.

O Popai, por exemplo, leva acesso à Internet àquelas pessoas que não 
possuem computador em casa. São dois centros com 10 máquinas cada, 
localizados em bairros estratégicos. “E ainda há a previsão de inaugurarmos 
um terceiro”, anuncia Wagner. A manutenção e os cuidados com o Popai 
são feitos por jovens estagiários que têm a oportunidade de aperfeiçoar a 
formação em informática.

De ilegal para legal – A ideia de transformar caça-níqueis em com-
putadores prontos para acessar a rede mundial é de um professor em uma 
universidade do Rio de Janeiro. As máquinas, antes usadas para jogos ile-
gais, podem ser reconfiguradas e usadas como qualquer outro computador. 
Existe um exemplar em teste funcionando na prefeitura de Pirajuí. “Mas o 

objetivo é colocar um caça-níquel adaptado em cada sala de aula das esco-
las públicas”, antecipa o prefeito.

O Município deve receber doação de Bauru (SP), que apreendeu 300 
máquinas recentemente. A única burocracia, segundo Jardel, é a liberação 
da justiça. “Queremos conscientizar as autoridades de que antes os caça-
níqueis iriam ser destruídos e agora podem servir para educação de crian-
ças”, ressalta.

Melhorias – Com o Pirajuí Internet para Todos, os moradores não são 
os únicos beneficiados. Segundo a prefeitura, o comércio local é aquecido 
porque, ao invés de pagar um provedor, as pessoas gastam com equipa-
mentos para os computadores. Os empresários têm acesso à Internet e po-
dem desenvolver os negócios.

Sobre arrecadação de impostos, Wagner Nelzi lembra que não é obri-
gado a pagar os impostos em dia, mas, mesmo assim, a população, “agra-
decida”, cumpre com o compromisso. “Nós não pedimos nenhuma contra-
partida, exatamente para que haja inclusão social dos mais pobres”.

Na avaliação do prefeito Jardel, oferecer Internet gratuita até para os 
moradores da zona rural é “indispensável, porque as pessoas ainda não ti-
nham noção dos benefícios da rede”. Para ele, o investimento é pequeno, e 
o retorno, principalmente de crianças e estudantes, é positivo. “Acho que 
este é o caminho para a inclusão digital”, finaliza.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) – que por meio do Por-
tal Municipal construiu a página oficial de Pirajuí – reconhece esta inicia-
tiva como um exemplo a ser seguido pelos demais Municípios. A entidade 
defende esse tipo de projeto por causa dos resultados alcançados: capacita-
ção de servidores, transparência na gestão e inclusão social, principalmen-
te do público mais necessitado que não possui acesso à Internet em casa.

Inclusão Digital 

Informação sem limite: projeto ousado 
promove inclusão social de moradores
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Os Municípios brasileiros estão em alerta porque quase 108.640 casos de 
dengue foram registrados no País nas seis primeiras semanas de 2010, núme-
ro 109% maior que o mesmo período do ano passado. A partir de dados cole-
tados no Ministério da Saúde, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
aconselha gestores municipais para a importância de combater a transmissão 
da doença e incentivar campanhas de prevenção. 

Nos Estados com maior incidência – Rondônia, Mato Grosso do Sul, Acre, 
Mato Grosso e Goiás –, mais de 77 mil casos foram notificados neste período, 
o equivalente a 71% do total. Em outros Estados como Amazonas, São Paulo, 
Pernambuco, Bahia e Acre, além do Distrito Federal, mais casos também cha-
mam a atenção. 

Em relação aos cuidados (veja box) a serem observados, o presidente da 
CNM, Paulo Ziulkoski, destaca que o combate à dengue é uma responsabilida-
de das três esferas de poder. “Gestores municipais, estaduais e a União devem 
atuar em conjunto, incentivar o envolvimento da comunidade, trabalhar para 

evitar a proliferação do mosquito e combater a doença”, afirma.
Ainda de acordo com Ziulkoski, a dengue é considerada uma doença 

sazonal. No Brasil, o maior número de casos é registrado nos seis primeiros 
meses do ano, com picos entre março e abril. Mais um motivo para os gestores 
redobrarem a atenção no primeiro semestre do ano.
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CUIDADOS:
• capacitar profissionais de Saúde para o atendimento dos 

casos suspeitos;
• definir as unidades de atendimento e como o paciente será 

encaminhado dentro da rede de Saúde municipal;
• registrar e investigar casos;
• desenvolver ações preventivas com a comunidade;
• manter a população informada e envolvida nas ações de 

controle.

Quem não se lembra do surto de Gripe H1N1 (Influenza A) que preocupou 
o mundo e os Municípios em 2009? Segundo o Ministério da Saúde (MS), qua-
se 40 mil brasileiros contraíram a gripe entre 25 de abril e 31 de dezembro do 
ano passado – 1.705 morreram. Este ano, Municípios já estão em alerta para 
enfrentar uma segunda onda de pandemia da doença.

Diante deste quadro, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) avisa 
prefeitos e secretários municipais de Saúde quanto aos riscos de transmissão 
da Gripe H1N1. Para a entidade, é importante divulgar à população formas 
de prevenção, capacitar agentes de combate às endemias e as equipes do 
Programa Saúde da Família (PSF) e notificar casos suspeitos ao Sistema de 
Informações de Agravos de Notificação (Sinan). 

Outras ações importantes são a organização da Vigilância em Saúde e o 
monitoramento e controle, além da estruturação das redes de vacinação e de 
assistência à Saúde e atualização da lista de unidades hospitalares indicadas 
para o tratamento da doença.

Cronograma de vacinação  – A vacinação é uma das principais es-
tratégias no combate à Gripe H1N1. A meta do MS é vacinar 110 milhões de 
pessoas – 91 milhões contra a pandemia e 19 milhões contra a gripe sazonal. 
O cronograma foi dividido em cinco etapas e grupos prioritários (veja tabela). 

Além da vacinação, a CNM chama a atenção para outras medidas de pre-
venção, como lavar as mãos com frequência, utilizar lenço descartável para 
higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar e tossir e evitar tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca.

Confira as cinco etapas da vacinação:

Saúde 

Aumentam os casos de dengue nos Municípios

Saúde 

Alerta: Gripe H1N1 volta a preocupar em 2010
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Prefeitos retornaram a Brasília, na primeira mobilização de 2010, com 
reivindicações que já foram apresentadas ao Congresso – e não foram aten-
didas. A principal delas é a de aprovação da emenda que distribui os Royalties 
do pré-sal (veja matéria nas páginas 6/7). As pautas são deliberações que ge-
ram impacto na população brasileira como, por exemplo, Saúde e Educação. 
Durante todo o ano de 2009, com destaque para dia 9 de dezembro, gestores 
municipais de todo o País apresentaram a necessidade de regularizar o finan-
ciamento da Saúde pública. No entanto, todos os indicativos apresentados 
pelos prefeitos não sensibilizaram os parlamentares.

Os prefeitos sabem que a proposta ainda não foi votada em função de 
entraves políticos, referentes à criação da Contribuição Social para a Saúde 
(CSS). Essa longa discussão e não-votação do projeto refletem nas condições 
da Saúde oferecida à população. Se a emenda estivesse regulamentada só de 
2006 a 2009, os Municípios teriam recebido R$ 20 bilhões a mais de recursos.

Porém, a aprovação do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e 
de Combate às Endemias – concluída em 2009 – vai causar impacto superior 
a R$ 2,2 bilhões para os Municípios. 

Na Educação, o ano começou com mais um agravante: o pagamento do 
Piso Salarial do Magistério integral e atualizado. As deliberações voltadas ao 
financiamento da Educação foram temas tratados em todos os encontros dos 
gestores municipais em 2009. A principal reivindicação neste aspecto é para 
que o governo esclareça quais os parâmetros de cálculo utilizados para atuali-

zação do piso, visto que a lei não determina qual o valor do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) deve ser utilizado como base – efetivo ou estimado.

Ziulkoski destacou que o cálculo do reajuste faz diferença quando os va-
lores são computados pelos dados da estimativa e pelo valor realmente pago. 
A tabela de previsões orçamentárias do Fundeb, divulgada pelo governo, nem 
sempre se confirma nos relatórios de repasses efetivos, e a diferença impacta 
nas finanças Municipais.

A possível proposta de apoio financeiro aos Municípios também durante 
este ano foi relatada pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski. Na discussão sobre as finanças municipais da mobilização 
municipalista do dia 10 de março, Ziulkoski apresentou dados que indicam bas-
tante instabilidade nos repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Na ocasião, o presidente da CNM falou ao representante do governo 
federal – presente na discussão – sobre a possibilidade de o governo dispo-
nibilizar ajuda para os meses em que o repasse for baixo. Dados da entidade 
indicam que, só no primeiro repasse de março, o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) apresentou queda de 45,31% em relação ao primeiro re-
alizado em fevereiro.

“As indicações de uma possível recuperação da crise financeira ainda não 

chegaram aos Municípios brasileiros”, salientou Ziulkoski. Ele explicou que o 
Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com-
posição do FPM, não apresentam crescimento tão ágil como outros impostos. 
E o fato de a isenção do IPI para alguns produtos ter sido prorrogado até o final 
deste trimestre também impactou nos repasses. 

No entanto, ele salientou a comprovação de que o Apoio Financeiro aos 
Municípios (AFM) – medida de apoio tomada pelo governo em 2009 para aju-
dar os Municípios durante a crise econômica mundial – ajudou diversos Muni-
cípios a cumprirem com as responsabilidades orçamentárias e fiscais. 

A sugestão foi apoiada pelos prefeitos, que aplaudiram como forma de 
confirmação. O presidente da CNM comunicou a todos que a matéria foi tratada 
na Assembleia-Geral Extraordinária na terça-feira, 9 de março.

Reivindicações 

Saúde e Educação: prefeitos retornam a 
Brasília com reivindicações não atendidas 

AFM 

Estimativa indica que Municípios podem 
precisar de apoio financeiro também em 2010
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O movimento municipalista mais uma vez mostrou sua força. Na mobili-
zação que lotou o auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, durante 
todo o dia 10 de março, o presidente da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, e prefeitos de todos os Estados reivindicaram a apro-
vação da emenda que faz distribuição igualitária dos Royalties do pré-sal. 

Os prefeitos já estavam no Congresso a mais de 12 horas quando, às 
22h10, com 369 votos favoráveis, o plenário da Câmara aprovou em sessão 
extraordinária a Emenda 387/2009 dos deputados Ibsen Pinheiro (PMDB-
RS), Humberto Souto (PPS-MG) e Marcelo Castro (PMDB-PI). A emenda que 
democratiza os Royalties provenientes da exploração da camada pré-sal se-
guiu para votação no Senado Federal.

Com aprovação, o novo critério será o dos Fundos de Participação dos Es-
tados (FPE) e dos Municípios (FPM). Ziulkoski destacou que a aprovação repre-
senta uma vitória da CNM e do movimento municipalista, uma das principais 
conquistas nos 30 anos de existência da entidade e dos 12 anos de sua gestão. 
O líder municipalista adiantou que o próximo desafio é lutar pela aprovação 
da emenda no Senado. “Queremos que os senadores votem a emenda antes 
do recesso de julho. Precisamos continuar firmes”, frisou.

A opinião foi unânime, os prefeitos destacaram a pauta como o grande 
destaque da mobilização – Os Municípios e as perspectivas para 2010. Para os 
gestores, a aprovação da proposta pode ajudar na administração e represen-
tar mais recursos para os setores da Saúde e da Educação.

O texto redistribui os Royalties e muda as participações espe-
ciais provenientes da produção de petróleo destinados aos Estados 
e Municípios, substituindo os critérios atualmente vigentes pelas 
cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de 
Participação dos Estados (FPE). 

A emenda exclui da distribuição via FPM/FPE apenas os Royal-
ties e a participação especial destinada à União e os Royalties e a 
participação especial pago à produção em terra. O restante é dividi-
do: 50% entre os Estados, via coeficientes de FPE; e 50% entre todos 
os Municípios pelos coeficientes de FPM.  “Se aprovada, a emenda 
beneficiará um total de 5.365 Municípios”, adianta Ziulkoski.  

Um estudo da CNM mostrou que só em 2008 os Royalties e a 
participação especial somaram R$ 22,6 bilhões. Desse valor, R$ 5,9 
bilhões foram destinados aos Municípios. No entanto, apenas R$ 
855 milhões chegaram de fato a todos os Municípios por meio de 
um Fundo Especial – repartido pelo mesmo critério do FPM.

Com base nos dados, a CNM conclui que a Emenda 387/2009 
muda radicalmente essa realidade, não apenas por ampliar o valor 
destinado aos Municípios (R$ 6,6 bilhões), bem como por repartir 
todo este bolo pelos coeficientes do FPM. Na prática, 197 Municípios 
perderiam, e 5.365 ganhariam com a redistribuição dos recursos.

Mobilização                  

Força municipalista: prefeitos reivindicam aprovação da emenda 
que democratiza distribuição dos Royalties do pré-sal

Entenda como ficará a distribuição se o Senado aprovar e o presidente sancionar a emenda
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Força municipalista: prefeitos reivindicam aprovação da emenda 
que democratiza distribuição dos Royalties do pré-sal
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Em fevereiro, líderes estaduais decidiram, em assembleia, apoiar a Emenda 
387/2009, que distribui os Royalties do pré-sal a todos os Municípios

O auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, ficou lotado. Mais de mil pre-
feitos passaram pelo local e ouviram as orientações da Confederação

À noite, os prefeitos não desanimaram. Liderados pela CNM, ocuparam as galerias 
do plenário da Câmara e acompanharam a votação até o final, por volta das 22h

Autores da emenda, os deputados Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto 
(PPS-MG), foram à mobilização para ouvir as reivindicações dos prefeitos

“O petróleo é uma riqueza de toda a Nação brasileira. Os Royalties não podem ser 
divididos de forma desigual entre os Municípios”, destacou Paulo Ziulkoski

Com 369 votos a favor e 72 contra, eles comemoraram a notícia. Após a conquista, 
Ziulkoski destacou que o próximo passo é reivindicar a aprovação no Senado

Mobilização

  Municipalista
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A primeira mobilização municipalista de 2010 – Os Municípios e as pers-
pectivas para 2010 – provou mais uma vez que a união entre os prefeitos de 
todo o Brasil pode representar vitórias significativas. Promovida pela Con-
federação Nacional de Municípios (CNM), no dia 10 de março, em Brasília, a 
mobilização terminou com a aprovação do projeto que estabelece uma divisão 
igualitária entre Estados e Municípios não produtores de petróleo.

As dezenas de gestores municipais presentes à mobilização pressionaram 
os parlamentares de cada Estado para votar sim à Emenda 387/2009. O foco 
deste encontro eram os Royalties do pré-sal, mas os participantes puderam dis-
cutir outros assuntos de interesse municipal. Entre os mais debatidos estavam 
o Piso Salarial dos Professores e o Piso dos Agentes de Saúde. Duas novas atri-
buições são motivo de preocupação para os prefeitos e os vereadores.

De acordo com relato do prefeito de Bom Jesus (RS), José Paulo de Almeida 
(foto 1), o Piso dos Agentes de Saúde é a principal apreensão no momento. “Se 
o valor proposto entrar em vigor, os Municípios enfrentarão ainda mais dificul-
dades financeiras”.

A respeito da Educação, além do piso dos professores, foram abordados 
também temas como a Merenda e o Transporte Escolar. Informações deta-
lhadas sobre esta área da administração municipal foram apresentadas pelo 
presidente da CNM, Paulo Ziulksoki.

Atento às orientações, o prefeito de Pau Brasil (BA), Antonio José de Prado 

(foto 2), elogia a atuação da entidade. “Esta semana estamos discutindo no 
Município o valor do Piso dos Professores. Os conselhos da CNM são muito im-
portantes para que possamos respeitar a legislação”, destacou. 

Pré-sal – Com a aprovação da Emenda dos Royalties, os prefeitos come-
moram a possibilidade de receberem o que “é de direito de todos”. “O projeto 
vai fazer justiça aos pequenos Municípios, principalmente aos que dependem 
exclusivamente do FPM [Fundo de Participação dos Municípios]”, explica o 
prefeito de Santos Dumont (MG), Evandro Nery (foto 3).

O prefeito de Cericita (MG), Antonio Sérgio da Cruz (foto 4), seguro da 
aprovação também no Senado Federal, faz planos para a verba oriunda do 
pré-sal. “Vou melhorar as estradas rurais, equipar os postos de saúde e cons-
truir uma escola na zona rural”. 

Além dos prefeitos e vice-prefeitos, alguns vereadores também acom-
panharam os debates do pré-sal e estão felizes com a aprovação. “Se fun-
cionar da maneira como está proposta, será muito bom para os Municípios. 
Nós, vereadores, e também os prefeitos, poderemos distribuir o dinheiro 
conforme a necessidade da população”, explica o vereador de Inhumas 
(GO), Adriano Moreira (foto 5).

O presidente Ziulkoski agradeceu mais uma vez a presença dos gesto-
res municipais e reforçou o convite para o próximo “desafio”: a votação da 
Emenda no Senado.

Municípios brasileiros terão representante no Conselho Deliberativo 
do Fundo Social (CDFS). A voz municipalista nos encaminhamentos e de-
liberações com parte dos recursos da exploração do petróleo da camada 
pré-sal foi viabilizada por meio de emenda sugerida pela CNM. E aprovada 
por unanimidade pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

A emenda modifica o artigo 12 do Projeto de Lei 5.940/2009 e inclui 
a participação da representação da sociedade civil e da administração pú-
blica municipal no Conselho. O texto apresentado pelo deputado Mendes 
Ribeiro Filho (PMDB-RS) justifica: a maioria dos programas e projetos é 

realizada pelos Municípios. Assim, a participação de representantes mu-
nicipais na gestão do fundo deve promover melhor aplicação dos recursos. 

Também foi aprovada a emenda que deixa mais claros os critérios que 
asseguram aos Municípios com menores Índices de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) prioridade nos projetos para redução de desigualdades regio-
nais com recursos do fundo. 

A votação do substitutivo ao Projeto de Lei 5.940/2009, que cria Fundo 
Social com parte dos recursos da exploração do petróleo da camada pré-sal, 
foi concluída na Câmara e encaminhada ao Senado Federal. 

Mobilização 

Prefeitos comemoram sucesso da mobilização 

Congresso Nacional 

Sugestão da CNM permite que Municípios 
tenham voz nas decisões do Fundo Social
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Enchentes, estiagem, enxurradas, granizo, 
vendavais, tornados e outros fenômenos. A lista 
de desastres naturais que causam prejuízos aos 
Municípios, desde o ano passado, não é peque-
na. Nos dois primeiros meses de 2010, segundo 
levantamento da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), 426 Municípios decretaram 
situação de emergência.

Divulgados semanalmente no portal CNM, 
os levantamentos são uma iniciativa inédita. 
Preocupada com o aumento no número de 
Municípios prejudicados, a entidade decidiu 
chamar a atenção do governo federal – e da 
mídia – para a burocracia que dificulta o pedido 
de ajuda por parte do Poder Municipal.

Em todos os casos, o prefeito assina o de-
creto que declara a situação de emergência no 
Município. Em seguida, a situação precisa ser 

homologada pelo governo estadual e, após, 
pelo federal. Por causa desse trâmite, a portaria 
com o reconhecimento do Ministério da Inte-
gração, que deve ser divulgada no Diário Oficial 
da União (DOU), é publicada muito tempo de-
pois do necessário. 

“Como o tempo entre a publicação da 
portaria e o acontecimento é longo, a ajuda fi-
nanceira que o reconhecimento da situação de 
emergência poderia trazer ao Município chega, 
na maioria dos casos, com atraso”, afirma o pre-
sidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 

Alerta à população

Entre os 426 Municípios com situação de 
emergência decretada, 140 são de Santa Ca-
tarina, 62 de Minas Gerais, 45 de Pernambuco 

e 43 do Rio Grande do Sul. Também figuram 
no ranking: Bahia, Espírito Santo, Ceará, Ma-
ranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Roraima, Mato Grosso do Sul, Sergipe e 
São Paulo.   

À população, além dos prefeitos, a CNM dá 
alguns conselhos para amenizar os prejuízos 
causados diante desses desastres. Apesar de 
ser inevitável, o cenário se agrava em razão 
do acúmulo de lixo nas ruas. Sem um destino 
correto, os resíduos são carregados pela chuva, 
entopem rios e poluem estações de tratamento 
de água.

Para Ziulkoski, é importante que os gesto-
res municipais desenvolvam ações em conjunto 
com a Defesa Civil municipal, além de trabalhar 
para o desenvolvimento de uma política efi-
ciente de gestão de resíduos sólidos.

Desastres Naturais 

Mais de 400 Municípios já decretaram 
situação de emergência em 2010, aponta CNM
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O ano de 2010 começou com muitas visitas à sede da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM). Em janeiro, fevereiro e março, trinta e dois 
gestores municipais vieram em busca de orientações técnicas para melho-
rar a administração municipal. 

Gestão Municipal 

Gestores municipais recebem orientações
técnicas da Confederação em Brasília

Foto 1 – assessor de gabinete de Felixlândia (MG) José Eudes
Foto 2 – prefeito de Altamira (PA), Odileida Maria Sousa
Foto 3 – prefeito de Bom Princípio (RS), Jacob Nestor Saibel
Foto 4 – prefeito de Brochier (RS), Ari Jorge Kerber
Foto 5 – prefeito de Cantanhede (MA), José Martinho Barros
Foto 6 – prefeito de Aliança (PE), Azoka Gouveia
Foto 7 – prefeito de Amparo de São Francisco (SE), Atevaldo Cardoso, 
acompanhado do secretário de administração Hélio Rocha
Foto 8 – prefeito de Arroio dos Ratos (RS), José Hélio Cifuentes
Foto 9 – prefeito de Benedito Novo (SC), Laurino Dalke
Foto 10 – prefeito de Colorado do Oeste (RO), Anedino Carlos Pereira
Foto 11 – prefeito de Fátima (BA), José Idelfonso Borges
Foto 12 – prefeito de Indianópolis (MG), Renes José Borges

Foto 13 – prefeito de Livramento de Nossa Senhora (BA), Carlos 
Roberto Souto
Foto 14 – prefeito de Maximiliano de Almeida (RS), Vilson Lazzarin
Foto 15 – prefeita de Mirim Doce (SC), Maria Luiza Kestring, acom-
panhada do vereador Ervin Oliveira
Foto 16 – prefeito de Monte Alegre (PA), Jardel Vasconcelos Carmo
Foto 17 – prefeito de Santana (BA), Marco Aurélio dos Santos
Foto 18 – prefeita de São Vendelino (RS), Marli Oppermann
Foto 19 – prefeito de Tomar do Geru (SE), José Adelmo Alves, e a 
Chefe de Gabinete Simone de Souza
Foto 20 – prefeito em exercício de Correia Pinto (SC), Eder Mesquita
Foto 21 – prefeito de Luís Antônio (SP), José Alcides Rosatti
Foto 22 – prefeito de Maraial (PE), Marcos Antônio Ferreira (esquer-
da) e gestores municipais

Foto 23 – prefeito de Neópolis (SE), Marcelo Guedes Souza
Foto 24 – prefeito de Pacajá (PA), Edmir José da Silva
Foto 25 – prefeito de Portel (PA), Pedro Rodrigues Barbosa
Foto 26 – prefeito de Rio Paranaíba (MG), João Gutembergue de 
Castro
Foto 27 – prefeito de Sumé (PB), Francisco Duarte Neto
Foto 28 – prefeito de Trindade (PE), Gerôncio Figueiredo
Foto 29 – presidente da Associação Paulista de Municípios (APM), 
Marcos Monti
Foto 30 – Presidente da Federação das Associações de Municípios da 
Paraíba (Famup), Buba Germano
Foto 31 – secretária-executiva da Associação Rondoniense de Muni-
cípios (Arom) Érica Milva Dias
Foto 32 – secretária de Turismo e Cultura de Felixlândia (MG) Lei-
délia Villefort
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Gestores municipais, de diferentes regiões do País, que aderiram ao 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) fa-
lam ao Boletim CNM sobre os aspectos positivos e negativos dos projetos.
O Pronasci está em desenvolvimento desde outubro de 2007 e atende a 150 
Municípios em 22 Estados e no Distrito Federal. O governo federal anunciou 
que pretende investir R$ 6,707 bilhões nos projetos até o fim de 2012, mas 
os gestores não acreditam que seja suficiente.

O prefeito de Cachoeirinha (RS), Luiz Vicente da Cunha Pires, tem pas-
sado por muitos problemas relacionados às drogas e violência no Município 
e considera o programa interessante para prevenção à criminalidade. Até o 
momento, o Município aderiu a dois projetos, Mulheres da Paz e Protejo, e 
o número de homicídios caiu consideravelmente – o primeiro caso de 2010 
ocorreu no dia 3 de março. 

Pires relata que os aportes financeiros do Pronasci têm sido bons para 
o Município até o momento, mas ainda não são suficientes. “A necessidade 
dos Municípios é sempre maior que a ajuda que vem”, desabafou o prefeito. 

Em Camaçari (BA), a secretária de Desenvolvimento Social, Jailce An-
drade, afirma que os projetos Mulheres da Paz, Protejo e Pelc têm ajudado a 
diminuir a violência no Município. Inclusive, após a adesão, um dos bairros 
com maior incidência de crimes da região tornou-se um “território de paz”. 

Mas, ainda segundo Jailce, caso não haja aumento nos recursos para 

garantir a manutenção do programa, o Município terá de utilizar dinheiro 
da prefeitura para manter os projetos. “É preciso investir mais. Os recursos 
que a União passa para o Município são suficientes para iniciar, mas não 
para ampliar os projetos do Pronasci”, finalizou.

O prefeito de Cidade Ocidental (GO), Alex José Batista, administra um dos 
Municípios mais violentos do Estado – o sexto, segundo a Polícia Civil (GO). 
E, de acordo com Batista, no início do projeto conveniado em julho de 2009, 
houve alguns acertos. “Os casos de furto diminuíram bastante depois que a 
polícia passou a se antecipar nestas questões, mas, desde o ano passado, o go-
verno federal não nos manda mais recursos, temos de tirar dinheiro do caixa 
da prefeitura, esta é a maior dificuldade”, lamentou o prefeito. 

O Pronasci – O objetivo do Pronasci é articular políticas de segurança 
com ações sociais para dar fim à criminalidade no País. A valorização dos 
profissionais de segurança pública, a reestruturação do sistema penitenci-
ário e o combate à corrupção policial são alguns pontos estudados para o 
desenvolvimento do Programa. 

Os projetos chegaram a apenas 150 Municípios em 22 Estados e no Dis-
trito Federal desde que foi implantado, em outubro de 2007. E o impacto 
financeiro aos Municípios pode chegar a R$ 20 bilhões anuais – pelo menos 
9% da receita corrente líquida arrecadada pelos Municípios são destinados 
ao Pronasci. 

Segurança Pública 

Ações do Pronasci: Municípios não recebem 
recursos suficientes para manter projetos 

Educação
• A prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(Pnae) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
pode ser feita até 31 de março, após parecer do Conselho de Alimen-
tação Escolar (CAE).

• Envio da prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte do Escolar (Pnate) ao FNDE até 15 de abril, após parecer 
do Conselho do Fundeb.  

Finanças
• O prazo para a Prestação de Contas Anual de 2009, prestadas pelo 

prefeito, ao Tribunal de Contas do Estado termina no dia 31 de março.

Desenvolvimento Urbano
• Inscrição do Curso de Ensino a Distância sobre Ações Integradas de 

Assentamentos Precários (EAD-URB) termina em 26 de março.

Desenvolvimento Social
• O programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de Assistência 

Social na escola receberá cadastro de informações de gestores muni-
cipais até 26 de março.

• Os Municípios devem enviar ao Ministério da Educação, até 31 de mar-
ço, a frequência escolar, referente aos meses de fevereiro e março, dos 
alunos beneficiados pelo Programa Bolsa Família. 

Internacional
• Os prefeitos de todo o País podem participar do Fórum Urbano Mun-

dial. O evento será no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 22 a 26 de março. 
As inscrições devem ser feitas pelo site www.unhabitat.org.

Previdência
• O chamado período passivo de estoque da Compensação Previdenci-

ária entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de 
Previdência Social está em vigor até 31 de maio.

Serviços CNM
Confira aos prazos de adesão a convênios, programas, editais e eventos de interesse municipal:serviços
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O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski, não tem dúvida em afirmar que a Constituição Federal é clara: “o 
petróleo, as riquezas do subsolo e do mar são da Nação brasileira”. Por esse 
motivo, entende que a aprovação da emenda que distribui de maneira uni-
forme os Royalties do petróleo é importante para diminuir o desequilíbrio 
federativo entre os Municípios.

Na avaliação de Ziulkoski, a proposta não perpetua a atual desigual-
dade, pois existe uma legislação vigente que privilegia poucos Municípios 
em detrimento de mais de cinco mil. “Estender esse benefício a todos os 
cidadãos brasileiros é um compromisso constitucional, legal e federativo. 
As reservas de petróleo são um patrimônio da União”, defende. 

O presidente da CNM também indaga onde está definido que um Mu-
nicípio a 300 quilômetros da costa, por exemplo, pode ser o único benefi-
ciado pela exploração. “Como ele pode ser considerado produtor?” Segundo 
Ziulkoski, os recursos que a Petrobrás utiliza são públicos e de todos os Mu-
nicípios, “não são apenas daqueles mais próximos às reservas”. 

Liderança confirmada – O fim da noite de quarta-feira foi de “dever 
cumprido” e compensou as longas horas de espera e de ação junto aos de-
putados por parte dos prefeitos que estavam no Congresso e de novos com-
promissos. Afinal, com o anúncio do resultado da votação, veio a certeza de 
que é preciso atuar agora junto aos senadores para garantir a emenda que 
beneficia 5.365 Municípios de 24 Estados.  

Mais uma vez, a ação e a liderança da CNM foram marcos importantes 
na aprovação da proposta. A batalha travada no dia 10 de março de 2010, 
no plenário da Câmara dos Deputados, começou cedo. A partir das 9 horas, 
mais de 1.300 prefeitos de todo o País que se deslocaram a Brasília, convo-
cados pela CNM, lotaram o auditório Nereu Ramos para apoiar a emenda 
que seria votada à noite, em sessão extraordinária. 

Confirmada a votação para a noite de quarta-feira, por meio de sua 
Central de Atendimento, a Confederação disparou mensagens simultâneas 
para todos os prefeitos sugerindo contato imediato com os deputados para 
pedir a aprovação da emenda dos Royalties. 

Votação no Senado – Os quatro projetos de lei que estabelecem o 
marco regulatório do pré-sal começam a ser analisados no Senado na se-
gunda quinzena de março. O Palácio do Planalto espera que os senadores 
votem as propostas até o fim de maio. Se alterações forem feitas, os textos 
voltarão para a Câmara para apreciação final dos deputados. 

A estratégia do governo é a de concluir a tramitação das propostas até 
o fim de junho, quando o Congresso deve interromper suas atividades por 
causa das eleições. O objetivo é o de garantir condições para que o pre-
sidente sancione as novas leis antes de deixar o Planalto. “Começa agora 
mais um novo desafio para a CNM e os prefeitos, no sentido de que, juntos, 
retomem a luta em defesa de justiça e de igualdade na distribuição dos 
Royalties do petróleo”, concluiu Ziulkoski.  

As inscrições para a XIII Marcha a  Brasília em 
Defesa dos Municípios estão abertas. Interessados 
em participar do maior encontro municipalista da 
América Latina podem acessar o hotsite do evento e 
fazer a inscrição. A edição deste ano está agendada 
para os dias 18 e 19 de maio na capital federal.

 O tema de 2010 é A autonomia municipal e a 
federação brasileira. Entre as principais pautas, des-
taque para as relacionadas à Saúde e à Educação. 
Gestores municipais de todo o País estão convida-
dos.  Acesse o site para mais informações.

Mobilização 

Emenda aprovada acaba com desigualdades 

Marcha 

Inscrições abertas para a XIII Marcha

A Autonomia Municipal e a Federação Brasileira
18 e 19 de maio de 2010

Royal Tulip Brasília Alvorada
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