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XIII Marcha: Começa mais uma luta por 
novas conquistas para o municipalismo

Nos dias em que ocorrem a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, de 18 a 20 de maio, a efetiva participação dos gestores é funda-
mental para que conquistas reais sejam alcançadas. Com um histórico de 
lutas incansáveis em defesa da autonomia do Município, por um Pacto 
Federativo mais justo e por mais recursos para a gestão, o movimento mu-
nicipalista fortalece sua atuação e dá início a mais um encontro nacional.

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Pau-
lo Ziulkoski, chama a atenção para o significado do encontro: “vamos 
mostrar a indiscutível importância dos Municípios como unidades da 

Federação, uma vez que é neles que nascemos, trabalhamos e criamos 
nossas famílias”. 

Para tornar esses dias mais um fato histórico, a programação da 
Marcha prevê a presença dos pré-candidatos à Presidência da República: 
a ex-ministra Dilma Roussef (PT), o ex-governador José Serra (PSDB), a 
senadora Marina Silva (PV). E o presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, é presença confirmada no encerramento da mobilização. Acom-
panhe nesta edição do Boletim CNM orientações importantes para uma 
gestão eficiente e leve a publicação para seu Município. 
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A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é um espaço para reivindi-
cações e conquistas. Este ano, a conscientização dos gestores municipais em 
cumprir as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) também 
recebe destaque. Um exemplo desse avanço foi constatado no endividamento 
dos Municípios que caiu de 8,04% das receitas em 2002 para 0,81% em 2008. 

Para lembrar os dez anos de vigência da lei, a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) fez um levantamento que mostra esse e outros dados sobre 
o comportamento das prefeituras durante uma década de LRF. O resultado é 
mais uma conquista do movimento municipalista, pois o assunto sempre foi 
tratado durante as Marchas. E a CNM teve o cuidado chamar a atenção dos 
Municípios para cumprir o que a legislação determina. 

O representante municipalista e presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
sempre alertou para os cuidados que a administração deve ter para não ferir 
a lei. Para ele, os dados comprovam o esforço administrativo e a responsabili-
dade dos gestores que estão à frente das prefeituras. Mas ele destaca que, em 
muitos Municípios, projetos sociais são sacrificados em função da obrigatorie-
dade do cumprimento da lei.

Veja essa melhora nos gráficos abaixo:

Sobre os dados
A CNM esclarece: a base de dados utilizada na reportagem refe-

re-se a 2008, porque esta é a última data em que os valores estão dis-
poníveis. De acordo com a lei, a data-limite para o envio dos índices 
de 2009 à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) foi 30 de abril deste 
ano.  As informações somente serão divulgadas em setembro.

LRF 

Mais Municípios cumprem LRF

Brasil – Resultado Geral
Indicadores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Endividamento /RCL 8,04% 8,70% 8,12% 3,76% 5,75% 3,29% 0,81%
Suficiência de Caixa / RCL -0,65% -1,74% 0,79% 4,31% 3,40% 4,83% 6,40%
Gasto de Pessoal / RCL 43,98% 46,66% 44,19% 44,14% 45,78% 44,60% 45,66%
Superávit Primário /RCL 1,60% -0,63% 2,87% 4,33% -0,45% 2,82% 3,43%
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Custeio da Máquina /RCL 22,93% 22,94% 22,64% 23,03% 24,14% 22,44% 22,43%
Investimento /RCL 26,78% 9,90% 10,36% 8,78% 11,55% 10,31% 12,90%
Custo do Legislativo / RCL 4,36% 4,66% 4,35% 4,32% 4,43% 3,90% 3,15%
Custo per capita do Legislativo R$ 28,48 R$ 31,36 R$ 34,24 R$ 37,20 R$ 41,87 R$ 51,56 R$ 48,54 Fo
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Situação dos Municípios em relação à LRF
no de Municípios

Itens 2002 2008
Endividamento
Com dívida  2.902  2.281 
Sem dívida  2.256  2.713 
Total  5.158  4.994 
Situação de caixa
Negativo  2.556  1.259 
Positivo  2.600  3.735 
Total  5.156  4.994 
Resultado primário
Déficit  1.858  1.399 
Superávit  3.300  3.595 
Total  5.158  4.994 
Gasto Pessoal/RCL
Até 57%  4.896  4.695 
De 57% a 60%  124  148 
Acima de 60%  136  151 
Total  5.156  4.994 
Gasto Legislativo/RCL
Até 4%  2.002  3.388 
de 4% a 6%  2.846  1.505 
Acima de 6%  308  101 
Total  5.156  4.994
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No próximo dia 18 de maio, Brasília será a sede de mais uma 
edição do maior encontro municipalista da América Latina. A XIII 
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios terá três dias de ativida-
des voltadas para prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores. 
Com o objetivo de preparar estes gestores para as palestras, debates 
e oficinas que formam a programação do evento, o Boletim CNM 
apresenta os principais assuntos a serem abordados na Marcha. 

Municipalização do Trânsito, Saneamento Básico, Finanças, 
reivindicações da área de Saúde, Piso Salarial do Magistério Pú-
blico, entre outros temas de relevância na administração pública 
formam a pauta deste ano.

Confira nos textos a seguir a posição da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) para cada proposta, inclusive os projetos 
de impacto negativo para os Municípios.

Ao longo da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, os gesto-
res terão conhecimento de alguns dos inúmeros projetos que impactam na 
administração municipal. Entre os dias 18 e 20 de maio, a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) deve mostrar aos prefeitos os possíveis proble-
mas que essas matérias podem trazer para a gestão, caso sejam aprovadas.

Se aprovadas da maneira como tramitam na Câmara e no Senado, 
as propostas representarão mais encargos e compromissos financeiros. 
O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, lembra que estes projetos podem ser 
aprovados facilmente pelos parlamentares, caso os prefeitos não adotem 
uma posição.

“Vamos ter que ficar vigilantes com os senadores e deputados. Vamos 
discutir tudo na Marcha; caso contrário, eles acabam aprovando tudo no 
Congresso e isso não é bom para os Municípios”, alerta o presidente.

Exemplos –  São proposições voltadas, por exemplo, à área de Edu-
cação, Cultura e Habitação. Elas podem melhorar a qualidade dos serviços 
públicos, mas usando recursos escassos do Município, por este motivo a 
CNM é contra a aprovação delas. 

As Propostas de Emenda à Constituição (PEC) 324/2001 e 458/2010 
pretendem, respectivamente, destinar 1% das receitas municipais para 
preservar o patrimônio cultural e garantir no mínimo 3% da receita tribu-
tária para o desenvolvimento e manutenção deste setor.

Outra matéria preocupante é o Projeto de Lei (PL) 3.050/2008. Se apro-
vado, a prefeitura terá de usar 10% dos recursos para Educação somente 
para pagar bonificações aos professores da rede pública. A CNM ressalta 
que, com essa obrigatoriedade, outros pagamentos ficarão comprometi-
dos, como Merenda e Transporte Escolar.

A Municipalização do sistema carcerário e a retirada da Contribuição de 
Iluminação Pública (CIP) das contas de energia, tornando o pagamento op-
cional, também preocupam. Todos esses são projetos que significam ônus 
aos Municípios e também aguardam votação no parlamento. 

Estes e outros projetos serão apresentados aos participantes da XIII 
Marcha, o maior encontro municipalista da América Latina, que reúne mi-
lhares de prefeitos, vereadores e secretários de Municípios brasileiros. 

Todos precisam estar atentos às discussões no Congresso Nacional.

Congresso Nacional 

CNM avalia projetos do Congresso 
Nacional que impactam nos Municípios
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Desenvolver uma boa gestão é obrigação de todos os Municípios. Para 
incentivar a prática, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) entregará 
durante a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios um prêmio às admi-
nistrações que se destacaram no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e 
de Gestão (IRFS). 

Anualmente é feito um estudo pela CNM que verifica o desempenho 
dos Municípios nestas três dimensões: a fiscal, relacionada aos limites da Lei 
de Responsabilidade Fiscal; a qualidade de gestão, ligada à composição dos 
gastos públicos; e a social, referente ao desempenho nas áreas de Saúde e 
Educação. 

O IRFS foi criado pela entidade com o objetivo de oferecer uma medida 
simples de avaliação da gestão municipal e para estimular a responsabilidade 
administrativa entre as prefeituras brasileiras. Em sua terceira edição, a home-
nagem está programada para o dia 18 de maio, a partir das 18h. Neste ano, os 
Municípios mais bem colocados no Índice receberão destaque na cerimônia. 

Índices avaliados  – Os dados que serão apresentados durante a XIII 
Marcha são de 2008 e foram liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) no final de 2009. No total, foram avaliados 16 índices específicos como, 
por exemplo, o Banco de dados do Sistema Único de Saúde (Datasus), o Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e a publicação 
Finanças do Brasil (Finbra).

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, ressalta que o prêmio é uma 
forma de parabenizar o gestor por vencer as dificuldades comuns da ad-
ministração. “Esperamos que os primeiros colocados permaneçam no topo 
e que o Prêmio continue incentivando os gestores a promover uma boa 
administração”, afirmou Ziulkoski. 

Municípios que serão premiados:

IRFS 

Prêmio será entregue durante a XIII Marcha

Nacional

UF Município
Ranking 
nacional 

2008

Ranking
estadual 

2008

RS São José do Hortêncio 1 1

MG Bom Jesus da Penha 2 1

SP Bilac 3 1

SP Júlio Mesquita 4 2

RS Coronel Barros 5 2

SP São Manuel 6 3

RS São José do Inhacorá 7 3

SP Garça 8 4

SC Salto Veloso 9 1

SP Cerquilho 10 5

Estadual

UF Município
Ranking 
nacional 

2008

Ranking 
estadual 

2008

RS São José do Hortêncio 1 1

MG Bom Jesus da Penha 2 1

SP Bilac 3 1

SC Salto Veloso 9 1

ES Presidente Kennedy 13 1

MS Rochedo 30 1

AM Urucurituba 38 1

PR Toledo 75 1

MT Lucas do Rio Verde 126 1

GO Chapadão do Céu 130 1

RO Castanheiras 181 1

PA Capanema 211 1

CE Alto Santo 237 1

RR Caroebe 253 1

RJ Sumidouro 299 1

PE São José da Coroa Grande 464 1

MA Bacabal 494 1

AC Rodrigues Alves 545 1

TO Tupiratins 590 1

BA Coronel João Sá 650 1

RN Riacho da Cruz 703 1

AL Barra de São Miguel 714 1

PI João Costa 974 1

PB São Domingos do Cariri 1175 1

SE Santa Luzia do Itanhy 1331 1

AP Calçoene 1592 1

CN
M

Entrega do prêmio IRFS na XII Marcha, em 2009
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Municipalização do Trânsito. Para muitos prefeitos, o assunto pode soar 
estranho e ser sinônimo de dificuldades à Administração Municipal. Mas, para 
a Confederação Nacional de Municípios (CNM), assumir a gestão do Trânsito 
não diz respeito apenas ao direito de multar infratores, mas também à solu-
ção de outros problemas relacionados ao perímetro municipal e à melhoria da 
qualidade de vida da população.

Atenta à importância de discutir o tema, a CNM organizou um espaço na 
XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios para discutir o Trânsito. Ges-
tores interessados receberão orientações para dar o primeiro passo rumo à 
Municipalização do Trânsito para facilitar o deslocamento de pedestres, ci-
clistas e motoristas. O transporte municipal deve ser pensado para facilitar a 
mobilidade de todos os cidadãos. 

Ao municipalizar a gestão da mobilidade urbana, a prefeitura passa a 
desempenhar tarefas de sinalização, fiscalização, aplicação de penalidades 
e educação de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
ao inserir os Municípios no Sistema Nacional de Trânsito (SNT), políticas mais 
adaptadas à realidade local serão desenvolvidas para a circulação de ônibus e 
operações de carga e descarga, por exemplo.

Nesse processo, o Município assume integralmente a responsabilidade 
pelos serviços de engenharia, fiscalização, educação para o trânsito, levan-
tamento, análise e controle de dados estatísticos e Juntas Administrativas 

de Recursos de Infrações (Jaris). Tudo é feito por meio de um processo legal, 
administrativo e técnico. 

Outros dados que reforçam a importância da municipalização: 85% das 
vias por onde circulam os veículos estão localizadas nos perímetros dos Mu-
nicípios, onde ocorrem 70% dos acidentes.  Apesar de muitas administrações 
não pretenderem municipalizar o Trânsito, essa é mais uma importante inicia-
tiva para trazer mais desenvolvimento aos Municípios. 

Pesquisa CNM –  A última pesquisa da CNM sobre o assunto revela a 
importância de os gestores municipais dedicarem mais atenção ao tema. 
Dos 5.241 Municípios pesquisados, apenas 748 implantaram o processo de 
municipalização. Como 94% dos Municípios brasileiros foram entrevistados, a 
amostra da CNM tem um bom panorama sobre a realidade do País.

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo – o destaque no Nordeste 
é o Ceará – são os Estados com o maior número de Municípios que passaram 
a administrar o Trânsito localmente. Tocantins, Piauí, Bahia e Rio Grande do 
Norte aparecem em último lugar no ranking. 

Segundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, os prefeitos e os se-
cretários de Trânsito devem buscar mais informações sobre o tema “Porque 
a municipalização proporciona benefícios à administração municipal e à 
comunidade”. Outros destaques são a maior organização e segurança nos 
perímetros municipais.

Trânsito 

Municipalização do Trânsito traz benefícios
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Em informativo elaborado para os gestores municipais, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) apresenta quais são as reivindicações deste ano 
para área de Saúde. Os temas, aprovados pelas entidades estaduais parceiras 
da CNM, serão abordados na XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Este ano, nos dias 18 a 20 de maio, os prefeitos e secretários devem lu-
tar pela regulamentação do financiamento da Saúde Pública no Brasil. Isso 
porque a conclusão da votação do Projeto de Lei Complementar 306/2008 
está mais uma vez na pauta da Marcha. 

O projeto aguarda votação na Câmara dos Deputados e determina o 
mínimo que a União deve aplicar em Saúde.

Se aprovada pelos deputados federais, ainda em 2008, a proposta tra-
ria um aporte financeiro superior a R$ 57,7 bilhões no período de quatro 
anos. Conforme estudo da CNM, as transferências federais para os Municí-
pios também receberiam um aumento significativo de recursos alcançando 
R$ 25 bilhões no mesmo período.

Parlamentares da base do governo acrescentaram proposta que cria a 
Contribuição Social da Saúde (CSS). A arrecadação total dessa nova contri-
buição – que teria uma alíquota de 0,1% sobre as movimentações financei-
ras – não é aceita por boa parte dos deputados e é rejeitada pela sociedade.   

A luta pela votação do PLP 306/2008 começou na XII Marcha, em julho 
de 2009. Ao longo do ano, a Confederação organizou mobilizações em Bra-
sília e nos Municípios para conscientizar a população e reforçar esta ban-
deira. Porém, até o momento, a Câmara não concluiu a votação do projeto.

Outros temas – Além das discussões sobre o financiamento do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), os gestores presentes à Marcha irão debater 
o Piso Salarial dos Agentes de Saúde, os Fundos Municipais de Saúde 

e a Representatividade dos Municípios e as pactuações.
A respeito do Piso Salarial dos Agentes, a CNM estimula os gestores 

a mostrar qual o impacto do piso nos Municípios. O texto, aprovado pelo 
Congresso, institui o piso, mas ainda não determina o valor. A Emenda 
Constitucional 63/2010 transfere aos Municípios a obrigação de pagar os 
agentes e cobrir encargos como férias, 13o salário, auxílios alimentação e 
transporte, entre outros. Caso o valor proposto seja aprovado, o impacto é 
calculado em R$ 2,6 bilhões somente para este ano.

No caso dos Fundos Municipais, a luta é pela não-exigência pelo Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica. Por meio de nota técnica enviada às 
prefeituras, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) comunicou a obrigatoriedade 
de um CNPJ para que os fundos municipais continuem a receber recursos, 
mas o FNS deixa a critério do Município a adoção da modalidade.

     A CNM recomendou o CNPJ filial para evitar novos encargos com 
o CNPJ matriz. Todavia, a Receita Federal não tem autorizado a efetivação 
do cadastro de filial.  Na Marcha, dúvidas sobre esta dificuldade e sobre a 
operacionalização dos fundos serão debatidas.

  Outra finalidade é pela definição de porcentuais para o custeio da 
atenção básica de Saúde na lei complementar que regulamenta o finan-
ciamento do SUS com critério de correção anual e garantia dos recursos 
destinados ao Piso da Atenção Básica Fixo (PAB-fixo).

Nesta edição da Marcha, o principal objetivo da CNM é montar um Mo-
vimento Nacional em Defesa da Saúde e da Vida com participação de todos 
os gestores municipais e da sociedade civil. “A ideia é exigir do governo 
federal maior atenção para os serviços de Saúde prestados à população”, 
reforça Ziulkoski.

Saúde 

Informativo prepara gestores municipais para 
as reivindicações na área de Saúde
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Até o final deste ano – dezembro de 2010 –, todos os Municípios de-
vem apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Se essa informa-
ção ainda não é uma prioridade da administração municipal, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) alerta: os gestores que não apresentarem os 
planos podem ser penalizados, tanto cível, quanto criminalmente pelo não-
cumprimento da Lei. 

A quase sete meses do fim do prazo, a CNM também conscientiza os ges-
tores de que o tempo necessário para elaboração de um Plano Municipal de 
Saneamento é de, no mínimo, oito meses. Por reconhecer a importância do 
tema e as necessidades de orientação das administrações municipais, a CNM 

produziu uma Informativo que trata detalhadamente do assunto. O material 
será entregue durante a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

A aprovação da Lei 11.445/2007 consagra mais um avanço do movi-
mento municipalista. A lei estabelece as diretrizes nacionais para a área de 
Saneamento Básico e institui ao Município a responsabilidade indelegável de 
formular política pública, fiscalizar e regular os serviços prestados, inclusive a 
remuneração.

No entanto, a Confederação também chama a atenção dos gestores para 
o fato de a mesma lei determinar a elaboração do plano diretor para a área 
e estabelecer que Saneamento abrange: abastecimento de água, esgota-
mento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados 
de formas adequadas à Saúde Pública e à proteção ao Meio Ambiente.

Outra particularização da lei que não pode passar despercebida pelo 
Município e recebe destaque da CNM é o artigo 9o em que fica claro que o 
Plano de Saneamento não deve ser apenas um trabalho técnico de enge-
nharia, mas sua formulação deve ter a participação das equipes de governo 
e da sociedade. 

Este plano também deve contemplar um horizonte de vinte anos, além 
de estar em consonância com os Planos Diretores, com os objetivos e as 
diretrizes dos Planos Plurianuais (PPA), com os planos de recursos hídricos, 
com a legislação ambiental, legislação de Saúde e Educação. Outras orien-
tações para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento no box abaixo 
e no Informativo elaborado pela CNM. 

As diretrizes para elaboração do Plano de Saneamento consis-
tem no seguinte:
• ser instrumento fundamental para implementação da Polí-

tica Municipal de Saneamento Básico;
• fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da ci-

dade;
• ser elaborado para o horizonte de vinte anos, revisado e atu-

alizado a cada quatro anos, bem como avaliado anualmente. 
A promoção de ações de educação sanitária e ambiental como 
instrumento de sensibilização e conscientização da popula-
ção deve ser realizada permanentemente;

• controlar a participação e o controle social na formulação e 
na avaliação do Plano, bem como na sua implementação; e

•  prever a disponibilidade dos serviços públicos de saneamen-
to básico a toda população do Município (urbana e rural).

Saneamento 

É lei: Municípios devem concluir Plano
Municipal de Saneamento Básico até dezembro

Ro
os

ew
elt

 Pi
nh

eir
o/

AB
r



8
maio de 2010

Entre as preocupações ligadas à Educação, relatadas à Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) desde o início de 2009, prefeitos são unânimes 
em destacar um dos assuntos mais polêmicos: o pagamento do Piso Nacional 
dos Profissionais do Magistério Público. Na 13a edição da Marcha, o assunto 
ganha destaque e os gestores receberão orientações valiosas para adequar 
os Municípios à lei.

A Lei 11.738/2008 (veja box), que trata do tema, define que o valor inte-
gral do piso – R$ 950 para 40 horas semanais – seja cumprido a partir de 1o de 
janeiro de 2010 com atualização anual. Mas a CNM destaca que o conceito de 
piso foi alterado por força de uma medida cautelar concedida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), que analisou uma Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) proposta contra a Lei. 

Pela decisão – de efeitos definitivos até o julgamento da ação, sem previ-
são de ocorrer –, o órgão máximo do Judiciário assegurou que a remuneração 
total de cada profissional do magistério não pode ser inferior ao valor do piso. 
A orientação aos prefeitos é que eles podem optar por conceder complemen-
tos à remuneração ou alterar vencimentos iniciais. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destaca que “tudo precisa ser feito 
em conformidade com a capacidade orçamentário-financeira do Município, 
respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”. Outro lembre-
te: o pagamento de complemento ao piso ou a alteração no valor dos venci-
mentos precisam ser aprovados por Lei Municipal.  

Segundo Ziulkoski, a medida cautelar concedida pelo STF reduz o 
impacto gerado nos Municípios com a implantação da Lei do Piso. “Enquanto 
durar a decisão, não há a obrigatoriedade de adequar o valor dos vencimentos 
ou salários dos profissionais do magistério ao valor do piso. Para fazer o cálcu-
lo, usa-se como base a remuneração”, destaca Ziulkoski. 

Ziulkoski alerta que, se o conceito de piso não tivesse sido alterado 
pelo STF, seriam necessárias alterações na carreira docente. As mudanças 
provocariam o aumento referente às vantagens concedidas em decorrência 
de sua relação direta aos vencimentos iniciais da carreira. “Isso poderia ser 
incompatível com a realidade financeira do Município, com riscos ao des-
cumprimento da LRF”, lembra.

Atualização – Como a Lei estabelece que o valor do piso seja atualizado 
anualmente com base no porcentual de crescimento do valor mínimo nacio-
nal aluno/ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Fundeb), a CNM faz algumas observações.

Os mecanismos de atualização preocupam os Municípios porque a lei 
estabelece que o cálculo salarial seja feito com base em estimativas, critérios 
considerados instáveis. A variação das estimativas, divulgadas ao longo do 
ano, dificulta o planejamento municipal.

Informativo –  Atenta à importância de sanar todas as dúvidas dos pre-
feitos e secretários de Educação, a CNM elaborou um Informativo com essas 
e outras orientações. Existem conselhos, por exemplo, de como realizar os 
cálculos com valores proporcionais à jornada de trabalho dos profissionais. 
A complementação da União ao piso também é outro assunto abordado.

A lei define quem são os profissionais benefi-
ciados pelo piso salarial. São considerados profis-
sionais do Magistério aqueles que exercem as ati-
vidades de docência ou as de suporte pedagógico à 
docência como direção ou administração, planeja-
mento, inspeção, supervisão, orientação e coorde-
nação educacionais.

Educação 

Piso Nacional do Magistério pauta debates
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) reuniu as principais dúvi-
das dos gestores municipais na área jurídica e elaborou orientações. Compen-
sação financeira entre regimes de Previdência Social, parcelamento da dívida 
previdenciária, Precatórios, responsabilidade pelas obrigações trabalhistas 
das empresas terceirizadas e dispensa de Certidão Negativa de Débitos (CND) 
para transferência de recursos estão entre os destaques na XIII Marcha. 

Sobre a compensação financeira, a CNM informa que têm direito a re-
cursos os Municípios que concedam aposentadorias pelo Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) quando o inativo tenha recolhido contribuições 
previdenciárias – antes de ingressar no serviço público municipal – ao Re-
gime Geral de Previdência Social (RGPS). A entidade irá informar os interes-
sados sobre prazos e benefícios.

No parcelamento da dívida previdenciária, a CNM destaca que o parce-
lamento da Lei 11.960/2009 trouxe algum fôlego aos Municípios. Possibili-
tou, por exemplo, a redução de juros, multas e um período de carência para 
o pagamento da primeira prestação. Outro benefício: as prestações não serão 
descontadas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Também é im-
portante que o pagamento seja efetuado em dia.

A promulgação da Emenda Constitucional 62/2009 – PEC dos Pre-
catórios – é outro destaque. As formas de pagamento podem ser duas. 

A primeira é anual no prazo de até 15 anos, recomendada aos Municípios 
com baixo estoque de precatórios, pois garante maior tempo para quitar 
a dívida. A segunda é mensal, de parte da Receita Corrente Líquida (RCL), 
recomendadas aos Municípios com alto estoque de precatórios, por causa 
do maior tempo de pagamento. 

Outra dúvida dos Municípios diz respeito às condenações trabalhistas 
advindas das relações de trabalho de empresa terceirizada. A CNM destaca que 
a contratação da prestadora de serviço deve ser feita, obrigatoriamente, prece-
dida de processo licitatório e, no decorrer do contrato administrativo, a fiscali-
zação dele deve ser feita pelo ente federado para preservar o interesse público.

A dispensa da CND para transferências de recursos nas áreas de As-
sistência Social, Educação, Saúde e Calamidade Pública é um dos últimos 
tópicos abordados. A novidade é a dispensa da certidão nos casos de cala-
midade pública, segundo a Lei 11.960/2009. 

A CNM entende que esses recursos transferidos podem ser empregados 
em qualquer ação do Município, já que os outros valores destinados ao aten-
dimento de áreas afetadas, quando a Situação de Emergência ou Calamidade 
Pública é reconhecida, são obrigatórios.

Em caso de dúvidas sobre qualquer um dos temas, a equipe Jurídica da 
CNM estará à disposição dos gestores municipais.

Durante a XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, os vereadores 
e vice-prefeitos presentes no evento poderão participar de reuniões volta-
das especialmente para esse público. Este ano, paralelo à Marcha, ocorrerá o
Fórum de Vice-prefeitos e a quinta edição do Fórum de Vereadores.

O objetivo da Confederação Nacional de Municípios (CNM), responsável 
pela Marcha, é integrar os gestores e mostrar os desafios e a importância des-
tes cargos para a administração pública municipal.

No caso do Fórum de Vice–prefeitos, os participantes terão a oportunida-
de de trocar ideias e experiências positivas. Busca-se com os debates desen-
volver o trabalho efetivo dos vices dentro da prefeitura.

Para o Fórum de Vereadores foram selecionados temas de interesse do Le-
gislativo municipal. São eles: a aplicação da Emenda Constitucional 58/2009, 
que trata da composição das Câmaras Municipais; a Câmara e a Previdência; e 
a Súmula Vinculante 13, que veda o nepotismo.

Programação – As duas reuniões estão marcadas para o primeiro dia 

da Marcha, 18 de maio, às 14 horas. Enquanto isso, outra atividade será 
desenvolvida para os secretários de Educação, Saúde e Finanças. São as ofi-
cinas temáticas, elaboradas para aperfeiçoar o trabalho dos secretários na 
gestão municipal.

Jurídico 

Jurídico traz orientações aos Municípios

Troca de experiências 

CNM abre espaço especial para vereadores e 
vice-prefeitos na XIII Marcha a Brasília
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Atualmente, tramitam no Congresso Nacional nove projetos de lei com 
impacto nos Municípios que estabelecem medidas e políticas voltadas ao 
Meio Ambiente. Entre eles está o texto que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que recebe atenção especial da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM). 

Popularmente chamado de lixo, os Resíduos 
Sólidos, que são a sobra não reaproveitada pelo pró-
prio sistema, ainda é um problema socioambiental 
enfrentado por diversos Municípios. A CNM reafirma 
que a realidade enfrentada no dia a dia pelas prefei-
turas deixa mais evidente a necessidade de regula-
mentação e de uma política para a gestão da área.

Neste contexto, o Projeto de Lei (PL) 203/1991 
– o qual institui a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos e dispõe sobre diretrizes gerais aplicáveis aos 
resíduos sólidos no País – está em debate no Con-
gresso desde 1991. A CNM acompanha de perto as 
deliberações e destaca que os Municípios devem estar atentos para evitar que 
seja aprovada mais uma lei que imponha responsabilidades aos Municípios 
sem especificar o financiamento de tais atividades.

A entidade explica o motivo: o PL determina a obrigatoriedade de ela-
boração de planos locais de resíduo sólido. E, quando sancionada a lei, o 
plano municipal será critério para o acesso a financiamentos federais para 
a gestão dos resíduos, pois neste documento deve constar informações de-

talhadas. Porém, um plano nacional para o setor 
também está previsto no projeto, que deverá ser 
elaborado com vigência indeterminada e horizon-
te de 20 anos, com atualização a cada quatro anos. 
(Saiba quais são os outros projetos no Box abaixo)

Para orientar os gestores municipais sobre os 
entraves, as responsabilidades e as reivindicações 
comuns do setor, além dos projetos em tramita-
ção no Legislativo nacional, a equipe técnica da 
CNM estará na XIII Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios. A entidade conhece a realidade 
dos Municípios brasileiros e prevê orientações 
como: a diferença entre lixão e aterro sanitário, a 

situação dos resíduos sólidos do Brasil, a necessidade de regulamentação 
do artigo 23 da Constituição Federal e do Código Florestal brasileiro, entre 
outras questões. 

PLP 12/2003 – Fixa normas para a coo-
peração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, nas ações adminis-
trativas decorrentes do exercício da com-
petência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do 
Meio Ambiente, ao combate à poluição em 
qualquer de suas formas e à preservação das 
florestas, da fauna e da flora, previstas no 
artigo 23 da Constituição Federal. Também 
altera a Lei 6.938/1981. 

PL 5.367/2009 – Institui o Código Am-
biental Brasileiro, estabelece a Política Na-
cional de Meio Ambiente, definindo os bens 
que pretende proteger e cria os instrumentos 
para essa proteção; institui a Política Geral 
de Meio Ambiente Urbano. Também revoga 
o Decreto-Lei 1.413/1975 e o 4.297/2002, as 
Leis 6.938/1981 e a 4.771/1965, o artigo 7o da 

Lei 9.605/1998 e o art. 22 da Lei 9.985/2000. 
PL 5.226/2009 – Dispõe sobre a pro-

teção das florestas e outras formas de ve-
getação. Também altera a Lei 9.605/1998 e 
revoga as Leis 4.771/1965 e 7.754/1989. 

PL 1.876/1999 – Dispõe sobre as Áreas 
de Preservação Permanente, Reserva Legal e 
Exploração Florestal. Também revoga a Lei 
4.771/1965 (Código Florestal); altera a Lei 
9.605/1998. 

PL 792/2007 – Define os serviços am-
bientais e prevê a transferência de recursos, 
monetários ou não, aos que ajudam a produ-
zir ou conservar estes serviços. 

PL 3.057/2000 – Estabelece que para 
o registro de loteamento suburbano de pe-
queno valor, implantado irregularmente até 
31 de dezembro de 1999 e regularizado por 
lei municipal, não há necessidade de apro-

vação da documentação, por outro órgão. 
Inclui o inciso segundo no artigo 41 da Lei 
6.766/1979 e está apensado ao PL 20/2007, 
que dispõe sobre o parcelamento do solo 
para fins urbanos e sobre a regularização 
fundiária sustentável de áreas urbanas.

PL 623/2003 – Cria o Fundo para Re-
paração de Danos Ambientais Causados 
por Poluição por Hidrocarbonetos, que será 
contemplado com recursos da CIDE-combus-
tível. E acrescenta artigo à Lei 10.636/2002, 
que dispõe sobre a aplicação dos recursos 
originários da Contribuição. 

PL 3.226/2008 – Institui o Fundo Na-
cional do Meio Ambiente, para dar priori-
dade aos projetos que tenham sua área de 
atuação em Municípios que possuam parte 
de suas áreas dentro dos parques nacionais. 
Também altera a Lei 7.797/1989.

Meio Ambiente 

Saiba quais projetos impactam no Município
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Como superar o cenário de dificuldades fi-
nanceiras enfrentadas pelos Municípios? Como 
evitar a perda de mais recursos? Quais soluções 
podem ser encontradas? Existem alternativas 
para tornar a gestão municipal mais eficiente? 
Esses e outros questionamentos são os motiva-
dores da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) na elaboração de orientações aos gestores 
na área de Finanças.

Uma das principais bandeiras em 2010, a 
luta da entidade por uma distribuição mais jus-
ta dos lucros da exploração da camada pré-sal é 
destaque na XIII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios. Em março, a CNM sugeriu uma emen-
da – divisão por meio de participações especiais 

– ao PLC 16/2010, que trata do assunto.  
Pelo novo mecanismo, instituído pela Lei do 

Petróleo em 1997, apenas cinco Municípios serão 
prejudicados – a emenda Ibsen prevê prejuízo a 
173. “O Petróleo é uma riqueza da Nação, é de 
todos os Municípios”, destaca Ziulkoski. Aos cinco 
não beneficiados, ele acrescenta que a emenda 
prevê um mecanismo de compensação até 2014.  

FPM e censo –  Alguns prefeitos e secretá-
rios de Finanças podem não saber o quanto os 
dados do censo demográfico realizado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
são importantes. A partir dessas informações, são 
calculados os repasses de Saúde, Educação e do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

“É preciso estar atento, conferir os dados 
divulgados e fazer a correção se ela for necessá-
ria. O prazo é de 20 dias”, alerta o presidente da 
entidade. Outra orientação: é fundamental que 
a população entenda a importância de receber o 
recenseador e responder ao questionário da pes-
quisa para colaborar com o Município e cumprir o 
papel de cidadania.

Ainda sobre o FPM, diante do cenário de 
dificuldades financeiras, o conselho é cortar des-
pesas correntes e os gastos com pessoal. Investi-
mentos em infraestrutura devem ser feitos com 
moderação. “Haverá um espaço de tempo entre a 
recuperação da economia e a entrada dos recur-
sos nos cofres públicos”, diz Ziulkoski.

Atenção: dia 30 de julho termina o prazo 
para os Municípios – que aderiram ao Siste-
ma Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS) – criarem os Fundos e os Conselhos 
Locais de Habitação. A obrigatoriedade está 
prevista na Lei Federal 11.124/2005, que tam-
bém determina elaboração dos Planos Locais de 
Habitação de Interesse Social (PLHIS). 

O alerta aos gestores municipais é da Con-
federação Nacional de Municípios (CNM), que 
demonstra preocupação com os Municípios que 
têm contratos com recursos do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS), pois 
estes terão o repasse suspenso caso não cum-
pram a exigência até o encerramento do prazo. 
Com objetivo de orientar melhor os Municípios 
sobre as questões habitacionais e de Planeja-
mento Urbano, a CNM reservou um espaço na 
XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 
para atender aos gestores.

Para entender melhor o tramite, a CNM es-
clarece: a lei que dispõe sobre o Sistema Nacio-
nal de Habitação de Interesse Social, cria o Fun-
do Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS 
foi sancionada com a finalidade de: viabilizar 
para a população de menor renda o acesso à 
terra urbanizada e à habitação digna e susten-
tável; implementar políticas e programas de 
investimentos e subsídios, promovendo e viabi-
lizando o acesso à habitação voltada à popula-
ção de menor renda; e articular, compatibilizar, 
acompanhar e apoiar a atuação das instituições 
e órgãos que desempenham funções no setor 
da habitação.

A CNM enfatiza que os Municípios precisam 
ter consciência de que após aderir ao SNHIS 
devem elaborar um plano local de habitação 
(PLHIS) e constituir o Fundo Local de Natureza 
Contábil específico para habitação, que deve 

ser gerido por um conselho gestor formado 
pela sociedade. Outro aspecto de fundamental 
esclarecimento para os Municípios, explica a 
CNM, é que o acesso aos recursos do FNHIS está 
condicionado, além da adesão ao SNHIS, ao 
oferecimento de contrapartida, que poderá ser 
por meio de recursos financeiros, bens imóveis 
urbanos ou serviços, desde que vinculados aos 
respectivos empreendimentos habitacionais. 

Finanças 

CNM luta por mais recursos aos Municípios

Desenvolvimento Urbano 

Para não perder recursos do SNHIS, 
Municípios devem criar fundos locais até 30/7
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos
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Após quase 40 anos de trabalho duro em pesquisas para a adaptação 
do solo, Minas Gerais se torna pioneira no cultivo de oliveiras no Brasil. 
O projeto é fruto de uma parceria, por meio de convênio, entre a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e a Prefeitura Municipal 
de Maria da Fé (MG). Atualmente, o País é o sétimo importador mundial de 
azeite de oliva e o segundo de azeitonas em razão da deficiência do setor, 
mas essa realidade está prestes a mudar. 

A Fazenda Experimental de Maria da Fé, na região Sul, a mais fria do 
Estado, foi cenário da primeira safra de azeitonas cultivadas em território 
nacional. O pesquisador da Epamig, Cláudio Ferreira, explica que, para a 
produção de mudas de qualidade, é necessário selecioná-las de forma que 
se adequem às condições do clima nas terras de cultivo.

O dia 29 de fevereiro de 2008 entrou para a história da agricultura 
nacional. Na data, foi desempenhada com sucesso a primeira extração 
de azeite de oliva em terras brasileiras depois de décadas de estudo. 
Em análise de laboratório, o óleo extraído foi classificado como extravir-
gem, comparável aos melhores do mundo, com índices de acidez entre 0,3 

a 0,7%. Em janeiro de 2010, a Fazenda iniciou a produção – que ainda não 
é comercializada.

“Desde o início da minha gestão, em 2008, disponibilizo um técnico 
contratado pela prefeitura para colaborar na pesquisa na Fazenda”, diz o 
prefeito de Maria da Fé, Adilson dos Santos, sobre o convênio firmado com 
a Epamig. A prefeitura também apoia a entidade em eventos de divulgação 
dos estudos. 

O projeto foi desenvolvido com apoio financeiro do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Segundo o gerente da 
Fazenda Experimental e coordenador do Núcleo Tecnológico Epamig Azei-
tona e Azeite, Nilton Caetano de Oliveira, R$ 700 mil foram investidos no 
projeto apenas nos últimos cinco anos. A boa notícia é que o alto investi-
mento retornará à economia nacional em breve, quando o Brasil se tornar 
autossuficiente na produção de azeitonas e azeite. 

Ainda de acordo com as informações de Nilton Oliveira, estima-se que 
em 2012 o Brasil esteja começando a comercializar o produto por todo ter-
ritório nacional – e, quem sabe futuramente, internacional. 

Agricultura 

Maria da Fé (MG) desenvolve primeira oliveira 
cultivada em território nacional 
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