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Emenda 29: uma
espera de 10 anos
• O novo Congresso que saiu das urnas dia 3 de outubro

Nesta edição:

• Colíder mostra um bom exemplo de empreendedorismo
• Obra da sede da CNM em Brasília será iniciada em 2011
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Confira o novo Congresso que saiu das urnas
O novo Congresso Nacional, que saiu das urnas no dia 3 de outubro, não foi
o esperado por muitos especialistas e o previsto nas pesquisas. Mas, como
todos os resultados anteriores de eleições passadas, terá forte impacto na vida
política do País, em razão das muitas reformas que vêm sendo defendidas.
O Senado contará a partir de 2011 com três ex-presidentes da República
com mandato: José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco. O PMDB permanecerá com a maior bancada na Casa. Já na Câmara, os peemedebistas
perderam a mesma posição. O eleitor deu ao PT a maior bancada. Se a tradição parlamentar for mantida, os dois partidos vão ocupar as presidências
das duas Casas (PMDB, no Senado e PT, na Câmara). Atualmente, o PMDB
ocupa os dois cargos.
O novo cenário político que saiu das urnas mostra que a Câmara passou por uma renovação menor que a média das últimas eleições. Segundo
cálculos do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap),
a renovação ficou em 44,25%. Esse porcentual indica que um total de 286
deputados não alcançou a reeleição, enquanto outros 227 serão novos na
Casa. Nos últimos 10 anos, a maior taxa de renovação foi registrada em 1990,
com 62% (veja a tabela).

Cardoso e Antonio Palocci do PT e Roberto Magalhães (DEM). Outros, porque
não alcançaram votação para se eleger, como José Genoíno e Antônio Carlos
Biscaia, ambos do PT, e os tucanos Arnaldo Madeira, João Almeida, atual
líder, e Antonio Carlos Pannunzio.
Em compensação, terá um deputado como Tiririca e outros tantos neófitos
que resolveram se aventurar na política, além dos candidatos que estão com
a eleição vinculada à decisão sobre a validade da Lei da Ficha Limpa, como
o conhecido Paulo Maluf, do PP.
O verdadeiro Parlamento, porém, só será conhecido a partir do início
dos trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a partir de
fevereiro de 2011.
Partido

Bancada eleita
em 2006

Bancada eleita
em 2010

Variação

PT

83

88

6,00%

PMDB

89

79

-11,2%

PSDB

66

53

-19,7%

DEM

65

43

-33,8%

PP

41

41

0%

ANO DO PLEITO

TAXA DE RENOVAÇÃO – %

PR*

25

41

64%

1990

62,0

PSB

27

34

25,9%

1994

54,0

PDT

24

28

16,7%

1998

43,0

PTB

22

21

-4,5%

2002

46,0

PSC

9

17

88,9%

2006

47,0

PCdoB

13

15

15,4%

2010

44,25

PV

13

15

15,4%

PPS

22

12

-45,5%

PRB

1

8

700%

PMN

3

4

33,3%

Psol

3

3

0%

PTdoB

1

3

200%

PHS

2

2

0,0%

PRP

–

2

–

PRTB

–

2

–

PSL

–

1

–

PTC

3

1

-66,7%

PAN

1

–

–

Total

513

513

–

Fonte: Agência Câmara

Quem cresceu
Na Câmara, os partidos que mais cresceram foram os da atual base
governista, liderados pelo PMDB e PT. Confira os números e as composições
das diversas bancadas a partir de fevereiro de 2011 (veja tabela).
No Senado, a base governista, teoricamente, controlava 59% das cadeiras.
Esse mesmo bloco corresponderá, no novo Congresso, a 72% da Casa. Não
estarão no Senado, a partir de 2011, parlamentares como Tarso Jereissati
(PSDB), Arthur Virgílio (PSDB), Marco Maciel (DEM) e Heráclito Fortes (DEM).
Já José Agripino Maia, líder do DEM, conseguiu se reeleger.
Câmara
A nova Câmara não contará, a partir da próxima legislatura, com nomes de
destaque que não quiseram concorrer como Ciro Gomes (PSB), José Eduardo

* O PR foi homologado no TSE em dezembro de 2006, unindo o PL, que tinha 23 deputados, e
o Prona, que havia eleito dois.
Fonte: Agência Câmara

3

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

outubro de 2010

Finanças

FPM ainda se recupera em ritmo muito lento
A imprensa e o governo divulgam todos os
dias que a economia do Brasil se recuperou da
crise financeira do ano passado. As ofertas de
emprego aumentaram, os cidadãos voltaram a
consumir, o real está valorizado frente ao dólar e
o clima é de otimismo nas indústrias. Mas por que
essa pujança ainda não se refletiu na administração municipal? Por que os repasses do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) ainda crescem
tão lentamente?
As respostas estão em um levantamento da
Confederação Nacional de Municípios (CNM). A
pesquisa aponta que a receita do FPM permanece,
em valores reais, no mesmo patamar verificado no
auge da crise em 2009. Em valores brutos e corrigidos pelo IPCA, o FPM acumulado entre janeiro
e setembro de 2010 foi 1% menor que o mesmo
período do ano passado. “O aumento vai demorar
para voltar ao patamar de antes da crise”, explica
o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.
Foram 13 meses de uma trajetória descendente, de dezembro de 2008 a janeiro de 2010.
“Os gráficos mostram que, mantido esse crescimento, os repasses do FPM só devem chegar ao
nível pré-crise no segundo semestre de 2011”,
indica Ziulkoski. Em setembro, por exemplo, como
mostra a tabela ao lado, o montante de 2010 foi
11% menor que o de 2008.
A CNM explica porque o repasse do FPM não
se recuperou da mesma forma que as demais receitas da União. O fraco desempenho do Imposto
de Renda (IR) em 2010 é o principal responsável.
O imposto apresentou um crescimento de apenas 3,9% em 2010, enquanto as contribuições
arrecadadas pela União – não compartilhadas
com Estados e Municípios – aumentaram 12,9%.
A diferença se deve à política de desonerações
adotada pelo governo federal para contornar a
crise. Neste primeiro semestre, a maioria das desonerações incidentes no Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) foram retiradas, enquanto as
incidentes sobre a tabela de IR foram mantidas.

“Atualmente, a base do FPM se encontra 4,5%
abaixo do nível de 2008, mas as contribuições
já retornaram a seu período pré-crise”, explica
Ziulkoski.
Previsão ou ilusão? – Como a CNM acompanha mensalmente os repasses do FPM, duas
estimativas anunciadas preocupam a entidade.
Elas podem iludir os prefeitos e incentivá-los a
fazer investimentos sem que os recursos, no futuro, cheguem aos cofres da prefeitura. A primeira
previsão é do Ministério do Planejamento, e a segunda é da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
No seu relatório de avaliação bimestral, o
Ministério divulgou que a arrecadação de IR e IPI
deve ser de aproximadamente R$ 230,6 bilhões
em 2010. Para o FPM, seriam destinados R$ 54,2
bilhões. “A previsão é muito otimista porque considera um crescimento nominal de quase 10% em
relação a 2009. Essa evolução ainda não ocorreu e
não deve ser verificada nos próximos três meses”,
explica Ziulkoski. A CNM calcula que o FPM deve

fechar o ano entre R$ 53 e R$ 53,5 bilhões.
A estimativa da STN é para 2011. Em agosto,
o órgão divulgou uma previsão do FPM – R$ 69,9
bilhões – com base na proposta orçamentária
também do próximo ano. “Caso não se desenvolva uma forte política de recuperação do IR,
essa é outra previsão completamente irrealista”,
avalia o dirigente da CNM. A entidade estima que
o montante de 2011 não deva ultrapassar R$ 60
bilhões.
Dificuldades – Com a lenta recuperação do
Fundo, os prefeitos enfrentam sérios problemas
na gestão. Algumas dificuldades, por exemplo,
são o cumprimento do Piso Nacional do Magistério Público e o aumento real do salário-mínimo.
A falta de regulamentação da Emenda 29 também
obriga os Municípios a fazerem investimentos
acima do exigido pela legislação. “A União já
recuperou sua arrecadação, mas os Municípios
ainda sofrem com as consequências da crise que
atingiu o País”, avalia Ziulkoski.

FPM bruto corrigido pelo IPCA (inclui a AFM de 2009)
Mês
Janeiro

2008

2009

2010

4.762.685.560

4.719.265.488

3.876.259.086

2010 / 2009
-18%

2010 / 2008
-19%

Fevereiro

5.209.033.149

4.375.508.472

4.696.004.251

7%

-10%

Março

4.085.279.855

3.490.875.423

3.470.409.433

-1%

-15%

Abril

4.705.245.854

4.147.194.635

4.134.504.483

0%

-12%

Maio

4.913.928.414

5.698.047.262

5.068.622.014

-11%

3%

Junho

4.205.439.466

4.423.151.792

4.398.919.129

-1%

5%

Julho

3.788.995.909

3.237.087.426

3.234.371.123

0%

-15%

Agosto

4.615.901.033

3.748.326.922

4.332.969.940

16%

-6%

Setembro

4.054.444.348

3.310.133.907

3.617.019.980

9%

-11%

Total

40.340.953.586 37.149.591.328 36.829.079.439 -1%

-9%

Fonte: CNM

Evolução da Arrecadação da União entre os meses de janeiro e agosto
(R$ milhões, corrigidos pelo IPCA)
Receitas

2010

2009

2008

2010 / 2009

2010 / 2008

IPI

24.777

19.623

27.837

26,30%

-11,00%

IR

135.141

130.101

139.601

3,90%

-3,20%

Base FPM

159.918

149.724

167.438

6,80%

-4,50%

Contribuições

143.931

127.521

143.809

12,90%

0,10%

Fonte: CNM
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Smart Grid: novo sistema de distribuição de
energia será implantado em Sete Lagoas (MG)
A possibilidade de reduzir em até 90% o gasto com energia elétrica será
uma realidade para a população de Sete Lagoas (MG) em um futuro próximo.
Um novo sistema de distribuição ainda pouco conhecido no Brasil também
possibilitará a programação do uso de eletrodomésticos para os horários de
tarifas mais baixas. Na prática, o consumidor terá informação em tempo real
sobre a energia e o fluxo de geração.
Denominada de rede inteligente, o Smart Grid começa a ser implantado
no Brasil e o Município pioneiro é Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte.
Esta inovação promove a mudança do modelo de distribuição e, consequentemente, reflete em melhorias para os consumidores, atualmente reféns das
companhias elétricas. Há quem diga que a tecnologia será como mudar da
máquina de escrever para o computador. Pela afirmação, dá para se ter uma
ideia da tecnologia que o Smart Grid trará para o país.
A rede inteligente será implantada ainda com o uso de postes e fios.
No entanto, os acessórios eletrônicos e de telecomunicações, além de reduzir
o valor gasto com energia, melhorar a qualidade na distribuição e ampliar
as informações para os consumidores, também diminuem a necessidade
de grandes usinas a milhares de quilômetros dos centros consumidores e
aceitam fontes alternativas, como eólica, solar e mares.

Quando o assunto começou a ser abordado aqui no Brasil, em 2009,
o governo falava em economia em torno de 10% a 15%. No entanto, já se
sabe que esta economia pode chegar a porcentuais mais elevados, como de
90%. Na prática, o Smart Grid permitirá que o consumidor não só gere, mas
também venda energia ao sistema.
O projeto em Sete Lagoas será o primeiro implantado no país por meio
de cooperação com os Estados Unidos. Para viabilizar a implantação da rede
inteligente no Município, até o fim de 2011, a Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig) já começou a instalar os aparelhos que vão automatizar e
modernizar o sistema elétrico.

O Smart Grid, ao invés de um diagrama unidirecional, possui
um sistema multidirecional, que capta energia fluindo pela rede
em todas as direções.

No sistema básico de rede elétrica existente no Brasil – antes
das fontes de energia alternativa – as Usinas Hidrelétricas injetam
eletricidade em um transformador que a envia às casas por meio
de postes e fios condutores.

redeinteligente.com

SISTEMA ATUAL

1. Central de Operação do Sistema na
concessionária;
2. Grandes usinas estado-da-arte em
geração eficiente de energia;
3. Residências (consumidores e/ou
fornecedores);

8. Armazenador distribuído de energia;
9. Geração distribuída renovável de energia;
10. Equipamentos eficientes
energeticamente;
11. Veículos elétricos;

4. Subestações;

12. Informação de consumo em tempo real;

5. Comércio, indústria e governo
(consumidores e/ou fornecedores);

13. Programas de gerenciamento de
energia pelo lado da demanda;

6. Geração renovável de energia em
pequena escala;

14. Medidores inteligentes;

7. Geração distribuída tradicional;

16. Linhas de distribuição.

15. Linhas de transmissão;

redeinteligente.com

SMART GRID OU REDE INTELIGENTE
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Governança Eletrônica

Gestor, você sabe o que é governo eletrônico?
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) conhece as ferramentas
que podem modernizar e organizar a Gestão Pública. Tema pouco conhecido
entre os gestores municipais, o governo eletrônico é um destes mecanismos
capazes de proporcionar uma gestão mais eficiente, que atenda melhor aos
cidadãos, com prestação de serviços de qualidade, cada vez mais transparentes.
Antes de descrever os benefícios da implantação do governo eletrônico, é
preciso defini-lo. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, explica que a utilização
maciça de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) – com enfoque à
participação dos cidadãos – caracterizam a prática. Ele destaca que a ferramenta pode auxiliar e apoiar os gestores na transformação do atual modelo
de Gestão Municipal.
Benefícios não faltam. Entre eles, por exemplo, destaque para o aprofundamento da aproximação entre a gestão e os habitantes do Município,
a redução de custos, a facilidade da tomada de decisões e a elaboração de
políticas públicas, além de
uma gestão transparente
e efetiva. “Aliados, todos
esses itens podem auxiliar a consolidação de um
governo eficaz”, destaca
Ziulkoski.
O governo eletrônico
pode ser praticado de
diversas formas dentro
da gestão municipal.
Fonte: CNM
Sua implementação pressupõe avaliação, levantamento, diagnósticos e, principalmente, planejamento. “O primeiro passo
é a conscientização de que o desenvolvimento dessa estratégia depende
mais de questões políticas e administrativas do que de técnicas”, afirma o
dirigente da CNM.
O papel do gestor é decisivo para a transformação econômica e institucional do Município. Para consegui-la, é preciso impulsionar o desenvolvimento
das TIC’s por meio de investimentos em infraestrutura, além de transparência
e controle social. Outro ponto importante é a inclusão digital dos cidadãos.
Para Ziulkoski, incentivar a utilização do computador na gestão deve ser uma
estratégia do Município.

A CNM e o governo eletrônico – A CNM possui uma área específica para
tratar do assunto, o Departamento de Governança Eletrônica. A entidade visa
a apoiar e a orientar os Municípios no que diz respeito ao fomento da inclusão digital e do Governo Eletrônico. O departamento se apoia em três pilares:
tecnologia da informação, qualificação do gestor municipal e participação do
cidadão. Além disso, tem três subdivisões: o Portal Municipal, o CidadeCompras
e o SiamWeb.
Todas essas ferramentas estão disponíveis aos Municípios interessados em
investir na governança eletrônica. O Portal Municipal oferece duas vantagens.
Primeiro, a criação de e-mails institucionais para a prefeitura, garantia de padronização e credibilidade. Segundo, a construção de um site com informações
do Município como notícias, datas comemorativas, histórico e galeria de fotos.
O CidadeCompras, amparado na legislação vigente, oferece ao setor
público uma solução de compras eletrônicas com economia, agilidade
a transparência. O ambiente
digital é seguro e possui
controle de acesso. A utilização do portal simplifica
o processo de aquisição
de bens e serviços do setor público, minimiza os
custos de manutenção
e agiliza o processo de
compras.
Mais um mecanismo para contribuir com
a modernização da gestão
municipal, o SiamWeb, por meio de diagnóstico e planejamento, auxilia o
gestor público na tomada de decisões de maneira clara e objetiva. Ele foi
desenvolvido a partir de softwares livres e sua manutenção não tem custos ao
Município. Integra a base de dados da prefeitura e atualiza a administração.
Ziulkoski incentiva os gestores municipais a investirem no governo eletrônico para modernizar e trazer desenvolvimento aos Municípios. Com ações
baratas – muitas são oferecidas pela CNM e não representam gastos –, os
gestores também podem aproximar os cidadãos dessa tecnologia e tornar a
administração mais dinâmica. A equipe da CNM está à disposição para prestar
mais informações aos interessados.
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Parceria

Município do interior do Mato Grosso dá exemp
Para se beneficiar das facilidades trazidas pela Lei Geral, a prefeitura
de Colíder decidiu trabalhar com metas preestabelecidas. O primeiro passo
foi o incentivo à formalização dos profissionais – o número de empresas
aumentou de 700 para mais de 1.300 nos últimos anos. Depois, as compras
governamentais das micro e pequenas empresas passaram a ser prioridade. “Desde 2007, 90% das nossas aquisições são desses estabelecimentos”,
explica o prefeito.
As mudanças são visíveis. “Quadruplicamos o orçamento, temos construções por todos os lados, agências bancárias. A autoestima da população
está elevada, todos estão orgulhosos de serem colidenses”, conta Banazeski.
O progresso das micro e pequenas empresas também trouxe, como consequência, outras boas notícias. Colíder conta, por exemplo, com sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos, aterro sanitário e tratamento de esgoto.
Os esforços do prefeito Banazeski já foram reconhecidos pelo Sebrae.
Ele é o campeão da Região Centro-Oeste da 6ª edição do prêmio Prefeito
Empreendedor, além de vencer quatro categorias temáticas no Mato Grosso. Pelos resultados já alcançados, ele também foi o campeão nacional do
destaque Implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Carlos Minga Relli

Se algum turista ou antigo morador retornar a Colíder (MT), após seis anos,
pode levar um susto. O Município está mais moderno, desenvolvido, repleto
de construções, novas indústrias e lotado de micro e pequenas empresas.
A parceira dessa mudança é Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, cuja
regulamentação recebe o apoio da Confederação Nacional de Municípios
(CNM) e do Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
“Quando a Lei Geral começou a ser discutida no Congresso Nacional,
já estávamos planejando sua implantação. Fomos os primeiros do Mato
Grosso”, conta o prefeito Celso Paulo Banazeski. Ex-presidente da Associação
Comercial de Colíder, ele e os moradores perceberam que o apoio à micro e
pequena empresa seria fundamental para o desenvolvimento do Município.
Para começar o planejamento, foi feito um diagnóstico de todas as atividades
econômicas do Município.
Banazeski enumera alguns benefícios trazidos pela Lei Complementar
123/2006. Entre eles, por exemplo, a redução da carga tributária, as facilidades
na formalização das micro e pequenas empresas e as vantagens que elas
conquistaram em poder participar dos processos licitatórios, já que foram
incluídas no contexto de compras governamentais.
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Carlos Minga Relli

plo de empreendedorismo e desenvolvimento

Mudanças
Assim como Colíder, outros Municípios brasileiros têm a chance de experimentar mais progresso e desenvolvimento com a regulamentação da
Lei Geral. É este o objetivo da parceria firmada entre a CNM e o Sebrae.
O convênio entre as duas entidades foi assinado durante a XIII Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios, em maio deste ano.
A iniciativa da parceria é auxiliar os Municípios a cumprirem as obrigações legais impostas pela Lei Geral, ou seja, ampliar a municipalização da
lei e torná-la mais conhecida entre os prefeitos, ainda pouco informados.
A CNM, em razão de sua capilaridade, é a colaboradora ideal do Sebrae. Até
o final de setembro, dados do Sebrae apontam que 2.064 Municípios têm
a Lei Geral aprovada.
A CNM esclarece que a Lei Geral deve buscar o desenvolvimento sustentável com foco no apoio aos micro e pequenos negócios. O planejamento tem

como referência o prévio diagnóstico socioeconômico do Município, incluindo
a situação das micro e pequenas empresas, o tamanho da informalidade,
as possibilidades de aumento da arrecadação e de redução tributária para
incentivar o segmento.
O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, esclarece como a entidade irá
atuar para fortalecer o convênio. São quatro etapas. O primeiro passo será
de sensibilização dos gestores municipais, mostrando a eles a importância
de adequar o Município à Lei Geral. No segundo, por meio de capacitação,
os prefeitos vão entender como implementar as ferramentas da Lei.
A terceira fase refere-se a um tema específico e muito importante, as
compras públicas. “Vamos mostrar que, com transparência e economia, é
possível fortalecer a economia do Município por meio de parcerias com
os micro e pequenos negócios”, explica Ziulkoski. O último ponto prevê a
troca de experiências, porque “exemplos bem-sucedidos como o de Colíder
podem incentivar os prefeitos”, completa o presidente da CNM.
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Saúde

Reunião com o presidente da Câmara, Michel Temer.
Líderes municipalistas ouviram muitas promessas

Agência CNM

A Emenda Constitucional 29 fez dez anos no dia 13 de setembro, mas
durante este período nem a regulamentação que estava prevista para
2005 foi votada. Mudanças e melhorias muito menos. A crítica situação
da Saúde pública pode ser confirmada nas filas dos hospitais, no longo
tempo de espera para uma consulta, ou agendamento de um exame, e
na dificuldade de conseguir os medicamentos para o tratamento.
Nestes 10 anos de vigência – desde o dia 13 de setembro de 2000
–, a responsabilidade de suprir as carências da comunidade tem recaído
sobre os Municípios. O presidente da Confederação Nacional de Municípios
(CNM), Paulo Ziulkoski, estima que neste período as prefeituras aplicaram
R$ 81 bilhões a mais do que era de sua responsabilidade. E, mesmo assim,
os recursos não foram suficientes para promover os avanços de que o
Sistema Único de Saúde (SUS) necessita.
Já nestes dez anos, a União deixou de investir R$ 11,8 bilhões no
setor. Número que poderia ser sinônimo de melhoria no atendimento,
instalação de novas unidades hospitalares e mais dignidade para a população. “Não são recursos para os prefeitos e seus orçamentos e, sim,
para o cidadão e para o setor de Saúde nos Municípios, cada vez mais
debilitado”, desabafa Ziulkoski.
Ele salienta que os Municípios não estão aplicando só o que a lei
determina, mas também estão investindo mais do que são obrigados.
“Como as demandas da sociedade são direcionadas principalmente aos
Municípios, as prefeituras se vêm obrigadas a gastar no setor um montante muito acima da sua obrigação e capacidade”, salienta o presidente
da CNM. “Só em 2008, a média nacional de gastos dos Municípios com a
Saúde foi de 22% de seus orçamentos”, conclui.
Outro agravante contribui para a decadência dos serviços públicos
de Saúde. De acordo com a Nota Técnica 19/2010 do Ministério da Saúde,
nos balanços gerais dos Estados, referentes ao cumprimento da Emenda
29 em 2008, apenas 14 Estados atenderam aos critérios do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) em suas aplicações no setor. Apesar de os 26
afirmarem que cumpriram integralmente a determinação da lei, diversas
ações foram contabilizadas como se fossem da área de Saúde.
Essa situação tem sido denunciada por Ziulkoski há vários anos.
“Ao longo desta década, a Saúde brasileira tem sangrado pela omissão da
União e dos Estados, que não cumprem as determinações constitucionais
de investimentos mínimos no setor”, aponta. Ele avalia que: “considerando
o conjunto dos governos estaduais, o mínimo de 12% determinado não
é cumprido desde 2004”.

Agência CNM

Saúde: Câmara não vota e Municípios pagam
preço pela não regulamentação da EC 29

Mobilizações não conseguiram sensibilizar
parlamentares em defesa da Saúde
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Entenda o caso:
A proposta original da Emenda Constitucional 29 era definir quanto
cada ente – União, Estados e Municípios – deveria investir em ações
e serviços públicos de Saúde. O texto constitucional aprovado previa
que até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados
em Saúde obedeceriam a seguinte orientação: no caso da União, no
ano 2000, o montante empenhado no exercício financeiro de 1999
acrescido de, no mínimo, 5%. De 2001 a 2004, o valor aplicado seria o
anterior corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
Já os Estados e os Municípios deveriam aplicar 12% e 15% da Receita
Corrente Líquida (RCL). E essa determinação tem sido cumprida pelos
Municípios, de acordo com o presidente da Confederação Nacional de
Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.
Porém, a lei não estabeleceu o limite mínimo de aplicação da União,
mas previu que essa definição seria promovida até 2005 por meio do
projeto de regulamentação da lei. Até 2007, nada foi definido, e, neste
ano, um Projeto de Lei do Senado que propunha a regulamentação – PLS
121/2007 – foi apresentado na Casa. Em 2008, a matéria foi aprovada
por unanimidade. O texto determinava que a União destinasse 10%
de sua arrecadação para Saúde.
O projeto encaminhado para a Câmara dos Deputados foi modi-

Prefeitos e gestores municipais lotaram o auditório
Nereu Ramos na Câmara

Agência CNM

Agência CNM

ficado. E, no texto, a determinação de a União destinar 10% de sua
receita bruta foi substituída pela correção média do Produto Interno
Bruto (PIB) dos últimos dois anos. Além disso, foi acrescida a criação
da Contribuição Social da Saúde (CSS), que é uma cobrança de 0,01%
sobre a movimentação financeira – imposto do cheque. A polêmica
foi estabelecida e, desde então, a regulamentação do financiamento
da Saúde está parada.
O projeto está trancado na Câmara dos Deputados desde 2008, mas
o movimento municipalista não está conformado com essa situação e
tem pautado a situação em diversas mobilizações. No entanto, nem
a mobilização dos gestores municipais e a realidade crítica da Saúde
pública nos Municípios brasileiros foram suficientes para sensibilizar
os parlamentares a finalizar a votação.
Em dezembro deste ano, termina a legislatura, e os novos senadores e deputados, eleitos por meio do voto popular nas eleições
ocorridas em outubro, assumirão seus postos a partir de fevereiro.
Mesmo assim, o presidente da CNM não perde a esperança de o fim
das manobras causadas por falta de investimento estar chegando ao
fim. A expectativa dele e de todo o movimento municipalista é que o
Congresso aprove a medida ainda nesta legislatura.

Da galeria do Plenário da Câmara, prefeitos pediram
a aprovação da EC 29
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Projeto CNM/PNUD – Fotos: Kenia Ribeiro

Parceria CNM e Pnud completa dois anos;
conheça alguns detalhes do projeto

Abaetetuba

Barbalha

Jaguarão

Marliéria

Em novembro, o Projeto Fortalecimento de Capacidades para Desenvolvimento Humano Local (CDHL) completa dois anos. Idealizado a partir de
uma parceria pioneira entre a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o projeto tem
como objetivo desenvolver ações com os quatro Municípios que o integram:
Abaetetuba (PA), Barbalha (CE), Jaguarão (RS) e Marliéria (MG). Os municípios-piloto foram escolhidos por meio de processo seletivo público.
A CNM foi escolhida pelo Pnud para a parceria em razão das inúmeras
conquistas e da representatividade da Confederação no contexto do movimento municipalista. Na ocasião, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski,
destacou a importância de um projeto como o CDHL para a valorização do
poder local.“O projeto é um exemplo de experiência inovadora. Ao menos 75%
das Metas do Milênio serão alcançadas com o envolvimento dos Municípios
em iniciativas como essa”, elogiou.
As metas do milênio que Ziulkoski se refere são os oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM): Acabar com a fome e a miséria; Educação
de qualidade para todos; Igualdade entre sexos e valorização da mulher;
Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde das gestantes; Combater
a Aids, a malária e outras doenças; Qualidade de vida e respeito ao meio
ambiente; e Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.
Processo seletivo – A seleção dos Municípios-piloto foi feita a partir
de um mapeamento de 4 critérios de seleção por grupos de características
comuns, para que cada Município escolhido pertencesse a um grupo, sem

inelegibilidades. A partir de 2011, os Municípios vizinhos aos selecionados
também serão beneficiados pelo projeto.
Para o grupo 1 foi selecionado o Município de Jaguarão (RS), na fronteira
com o Uruguai, com a característica de cidade-gêmea com IDH abaixo da
média nacional. O grupo 2 ficou para Barbalha (CE) por ser um Município
integrante de polos de desenvolvimento regional com IDH abaixo da média
nacional. Marliéria (MG) foi escolhido para o grupo 3, designado aos Municípios integrantes de regiões metropolitanas com IDH abaixo da média nacional
e com Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IRFS) abaixo de
0,5. E, por fim, o grupo 4, que selecionou Abaetetuba (PA) para representar
os Municípios com áreas sob impacto de grandes obras de infraestrutura já
concluídas ou em processo de finalização, com IDH abaixo da média nacional
e com IRFS abaixo de 0,5.
Experiências – A análise da realidade municipal no diagnóstico participativo para o Desenvolvimento Humano Local (DHL) é subdividida em cinco etapas
principais: pré-diagnóstico; leitura técnica; leitura comunitária; leitura compartilhada; e plano de ação estratégico. A experiência com os Municípios-piloto
está na etapa 4, leitura compartilhada. Quando o Plano de Ação Estratégico
for concretizado, estará expressa a compatibilidade de prioridades territoriais
e das capacidades necessárias para atingir os demais objetivos.
A comunidade dos Municípios-piloto pode ser um agente ativo, presente
e consciente de seu papel no processo de gestão democrática e participativa
no contexto do projeto.
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Gestores

Durante o mês de setembro, a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) recebeu em sua sede alguns gestores municipais. As áreas procuradas
no período foram: Previdência Social, departamento Jurídico e SiamWeb.
Em Previdência Social, os técnicos da entidade esclareceram dúvidas do
prefeito de Jequié (BA), Luiz Carlos Souza Amaral, sobre os procedimentos
a serem adotados na busca do recurso da Compensação Previdenciária entre o
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS), na forma da lei no 9.796/1999. Além disso, assuntos sobre o
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) também foram debatidos.
O secretário de administração, José Antônio Leal, e o secretário da Fazenda, Sebastião Corte, do Município de Grajaú (MA), também foram recebidos
pelos técnicos do setor. Outro objetivo da visita dos gestores foi conhecer o
SiamWeb – ferramenta desenvolvida pela entidade com a finalidade de modernizar a gestão municipal e garantir a organização dos processos internos
que auxiliam no planejamento e na tomada de decisões do gestor.

Agenda

O prefeito de Santa Cruz Cabrália (BA), Jorge Monteiro Pontes, buscou
esclarecimentos ao departamento Jurídico sobre a recuperação das contribuições patronais repassadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
em razão dos pagamentos dos subsídios dos agentes políticos. Além disso,
o gestor sanou dúvidas a respeito da Certidão Negativa de Débitos (CND)
do Município.
Confira abaixo os gestores que visitaram a entidade em setembro:
Foto 1 prefeito de Jequié (BA), Luiz Carlos Souza Amaral
Foto 2 prefeito de Santa Cruz Cabrália (BA), Jorge Monteiro Pontes
Foto 3 secretário de administração, José Antônio Leal, e secretário da Fazenda,
Sebastião Corte, do Município de Grajaú (MA)

Confira os prazos de adesão a convênios, programas,
editais e eventos de interesse municipal:

Finanças

Desenvolvimento Urbano

•

•

Prazo para os Municípios efetuarem a avaliação do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Simples Nacional termina no dia 31 de
outubro.

Municípios que necessitam de apoio financeiro para elaborar o Plano
Local de Habitação devem apresentar proposta até dia 29 de outubro.

Educação
Desenvolvimento Social
•

Prazo para os beneficiários do Programa Bolsa Família fazerem a atualização cadastral termina dia 31 de outubro. Endereço residencial, renda
e escola onde os filhos estudam são algumas informações que devem
ser atualizadas até a data.

•

O prazo para correção dos dados do Censo da Educação Básica de 2010
termina dia 24 de outubro. Os gestores municipais devem analisar as
informações preliminares e solicitar a alteração dos dados necessários,
pois o Censo Escolar 2010 será base para as políticas e os programas
educacionais em 2011.

Agência CNM

Agência CNM

Agência CNM

CNM recebe gestores municipais em sua sede
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Institucional

Créditos

Lideranças municipalistas e membros da diretoria da entidade em visita ao terreno onde a sede
será construída
Agência CNM

Até junho de 2012, a Confederação Nacional
de Municípios (CNM) estará de casa nova. A obra
da sede da entidade deve ser iniciada em abril de
2011, após os projetos do Concurso Público Nacional
de Arquitetura (CPNA) serem selecionados. A sede
será construída no Setor de Grandes Áreas Norte
(SGAN), em Brasília.
Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a
construção de uma sede própria é considerada mais
uma conquista para a Confederação. A construção
da futura sede é vista por Ziulkoski e pelos colaboradores da CNM como motivo de orgulho, ele
acredita que um espaço com melhor infraestrutura
poderá fortalecer ainda mais o apoio aos Municípios
brasileiros.
Porém, a empreitada não deixa de ser um desafio. A contar da data da assinatura do termo de
cessão de uso, no dia seis de junho, a obra tem prazo
de dois anos para ser concluída e, de acordo com o
presidente, o prazo curto exige maior agilidade na
gestão de contratos e no início do desenvolvimento
dos projetos e obras.
O CPNA, lançado no dia 27 de setembro pela
Confederação, é organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Distrito Federal (IAB/DF). Segundo Ziulkoski, a parceria com
o instituto justifica-se pela necessidade de chegar
a um projeto que atenda às necessidades dos Municípios. “Nossa meta é dividir com os arquitetos a
responsabilidade de idealizar o formato daquela que
será a Casa do movimento municipalista”, destaca.
As inscrições dos profissionais legalmente habilitados já estão abertas, e os projetos podem ser
enviados de 22 a 29 de novembro, conforme os
termos do edital. Ziulkoski recomenda aos prefeitos
que estimulem os escritórios de arquitetura de seus
Municípios a participarem do concurso. A CNM irá
acompanhar todo o processo.

Agência CNM

Confederação recebe nova sede até 2012

O terreno terá 7,5 mil m² de área construída, sendo considerados espaços para estacionamento subterrâneo
e no máximo três pavimentos.
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