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Homenagem 

Mês da mulher: prefeitas revelam boas 
iniciativas e dificuldades na gestão

No passado, elas nem mesmo tinham direito ao voto. Esse direito, porém, 

foi conquistado em 24 de fevereiro de 1932, por meio do Código Eleitoral 

Provisório. Com o passar do tempo, elas também puderam ser eleitas. Dos 

5.563 Municípios brasileiros, 9% são administrados por mulheres, um total 

de 505 Municípios. 

Mas o avanço das mulheres nas prefeituras não fica apenas na questão 

percentual. Existem outros aspectos que revelam que o espaço do sexo fe-

minino na política é cada vez maior. A Agência CNM entrevistou essas mu-

lheres nos quatro cantos do País. O objetivo: mostrar as boas iniciativas e as 

dificuldades que elas enfrentam na gestão de seus Municípios.

Meio ambiente –  O primeiro exemplo veio do Município de General 

Sampaio, localizado no interior do Ceará, berço do Rio Curu, onde a prefeita 

Eliene Leite tenta resolver os problemas de desmatamento. Uma das soluções 

foi criar um programa para capacitar produtores rurais e técnicos; além de 

fomentar a utilização de tecnologias mais sustentáveis na caatinga, como a 

produção de mudas e o reflorestamento. 

Do outro lado do País, encontramos em Parobé, no Rio Grande do Sul, as 

ações da prefeita, Gilda Maria Kirsh, que por meio de programas de educação 

ambiental tenta salvar da poluição os rios Sinos e Paranhana. O projeto recebeu 

o título de Ecolixo.  De acordo com a prefeita, um dos principais problemas é 

o esgoto doméstico não tratado adequadamente. Aproximadamente, 95% 

das residências possuem rede de esgoto, mas não há manutenção e limpeza 

dos filtros e fossas sépticas. Em breve, será lançada uma campanha sobre 

limpeza e manutenção dos esgotos domésticos. 

Saúde –  Outra boa iniciativa é a da prefeita de Piraúba (MG), Maria 

Aparecida, que criou o programa de Saúde Mente Sã e Corpo Saudável, o 

qual transmite orientações para diabéticos e hipertensos do Município 

mineiro. O projeto disponibiliza nutricionista, professor de educação física 

e psicólogo, profissionais difíceis de encontrar no Sistema Único de Saúde 

(SUS), conta a prefeita. 

O Programa já funciona há dois anos e já atendeu a mais de 400 pessoas 

que podem ter acompanhamento psicológico e fazer exercícios regularmente 

com o preparador. “Também temos um programa especial para idosas caren-

tes, por meio do qual elas têm acesso a espaços de convivência e atividades 

de lazer e alfabetização”. Maria Aparecida explica que sua vontade de ajudar 

e mudar a realidade é que a levou para a vida política. Ela admite enfren-

tar uma pressão maior por ser uma prefeita mulher. “Existe uma cobrança 

maior por ser mulher, mas acredito que as pessoas veem com muito mais 

naturalidade as mulheres no poder.”

Maior atenção à mulher –  Números de 2009 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) indicam que em apenas 7,1% dos Municípios 

há delegacias para mulheres, 5% oferecem casa de abrigo para vítimas de 

violência doméstica e 8% têm Defensoria Pública própria para atender a essas 

mulheres. Apenas 594 cidades, ou 10,7% do total pesquisado, têm conselhos 

municipais dos Direitos da Mulher, e essa cobertura está diretamente rela-

cionada ao tamanho do Município. Entre as 40 cidades mais populosas (com 

mais de 500 mil habitantes), 72,5% têm conselho, enquanto entre aquelas 

com até 20 mil habitantes o número não passa de 4%.

Preocupada com esses dados, a prefeita de Natal (RN), Micarla Araújo, 

pretende dobrar o orçamento para o setor em 2011, investindo mais de R$1 

milhão. Vai também ampliar projetos já existentes como o Hospital da Mu-

lher e o Projeto de Qualificação profissional feminino que ajuda na inserção 

da mulher no mercado de trabalho. A prefeita acredita que é fruto de um 

processo, “muitas mulheres lutaram antes de mim e muitas outras mulheres 

virão depois para continuar esse caminho. Entretanto, não podemos fechar 

os olhos para a realidade das mulheres que ainda são excluídas e violenta-

das em seus direitos”. 

O Município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com 95 anos e o 

maior complexo industrial de papel e celulose do mundo, também é admi-

nistrado por uma mulher, Márcia Maria. O Município possui vários projetos 

de atendimento e assistência à mulher. Alguns deles pioneiros no Estado, 

como o Programa Mãe Menina, que recebe e trata adolescentes em situação 

de gravidez precoce, e o Programa Colo de Mãe, que orienta 350 famílias da 

comunidade, com crianças de até 4 anos.
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Marcha 

Representantes municipalistas acreditam 
em êxito da Marcha com novo governo

De Norte a Sul, gestores municipais de todo o País começam a se pre-

parar para o maior encontro municipalista da América Latina, que ocorrerá 

na Capital Federal de 10 a 12 de maio. São esperadas mais cinco mil pessoas 

para a XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios deste ano. E a expec-

tativa é de que o novo governo e o Congresso Nacional se sensibilizem com 

as causas municipalistas e demonstrem interesse pelos problemas que afe-

tam a vida dos brasileiros, como precariedade de Saúde e Educação e falta 

de Saneamento Básico.

O presidente da Frente de Mobilização Municipalista (FMM), Gilmar Alves 

da Silva, disse que os prefeitos goianos irão ao encontro na esperança de, enfim, 

ver a Emenda Constitucional 29 regulamentada. Ele garantiu uma participação 

maciça do Estado. “Estamos anunciando a Marcha nos nossos eventos”, anuncia. 

Silva destaca que o governo já demonstrou vontade de regulamentar a matéria, 

o que aumentou ainda mais a empolgação. 

“A expectativa é muito grande em todos os prefeitos para que possam con-

seguir avanços não somente na Saúde, mas também na distribuição dos Royalties 

de petróleo”, exemplificou o presidente da FMM. “Que este ano nós consigamos 

ter êxito com a primeira Marcha com a nova presidente [Dilma Rousseff].”

No Acre e no Amapá, as ações vão ficar mais intensas a partir de março. 

A nova presidente da Associação dos Municípios do Estado do Amapá (Ameap), 

Euricelia Cardoso, deve mobilizar a maioria dos Municípios para o evento, pois, 

segundo ela, o desejo é aumentar a representatividade do Estado. Euricelia disse 

que irá divulgar a Marcha em eventos com os prefeitos e pretende montar a 

pauta estadual até o final de março.

O presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Raimundo 

Angelim Vasconcelos, contou que a partir da primeira quinzena de março vai 

começar as ações de motivação com os gestores municipais acreanos para o 

grande encontro. Ele também acredita que o governo recém-empossado vai 

superar o anterior no atendimento das reivindicações. “Estamos começando 

em um momento de prestígio e temos de nos mobilizar pelas causas muni-

cipalistas”, relata.

No Rio Grande do Sul, a divulgação já começou. A Federação das Associa-

ções dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) deve manter a tradição e 

montar uma caravana com boa parte dos prefeitos. Eles também acreditam 

que o momento de estreita relação com o novo governo é agora. “O primeiro 

contato com o novo governo é muito importante, inclusive a presença dos pre-

feitos será expressiva”, falou o presidente, Vilmar Perin Zanchin, consciente de 

que o encontro realmente significa a voz dos Municípios brasileiros.

Com um desejo ousado, o presidente da Associação Tocantinense de Mu-

nicípios (ATM), Manoel Silvino Gomes Neto, almeja um evento diferente. Ele 

acredita que uma passeata ou um acampamento de prefeitos em frente ao 

Congresso Nacional tornaria o movimento mais ofensivo. “Queremos uma 

coisa mais agressiva, mais pública, que a imprensa e a população nos vejam. 

“Pensamos em colocar barraca em frente ao Congresso. Se colocarmos 500 

prefeitos lá, com certeza vai surtir efeito”, disse.

No entanto, mesmo sem a definição da programação da Marcha, Neto 

garantiu que vai começar a motivar os gestores de Tocantins. A primeira ação 

será o envio de um ofício circular.

Assim como nesses Estados, as demais entidades de representação mu-

nicipalista estão se preparando para fazer parte do que, com certeza, será o 

maior encontro municipalista da história. As inscrições podem ser feitas no 

site www.marcha.cnm.org.br.
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Finanças 

Entenda por que os Royalties ainda estão na 
pauta do movimento municipalista

Um novo modelo para a distribuição do dinheiro arrecadado por meio de 

Royalties do petróleo continua entre as reivindicações dos Municípios brasileiros. 

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 

sempre diz que a atual regra de distribuição é incompatível com o princípio 

da justiça e da equidade.

A matéria Veto não diminuiu luta em favor da distribuição dos Royalties, do 

Boletim CNM, da edição de janeiro, alertou os gestores para o veto presidencial 

ao modelo de divisão aprovado pelo Congresso Nacional. No entanto, ainda em 

2010, antes de passar o governo, o Executivo encaminhou ao Congresso o que 

deveria ser uma nova proposta. Texto apresentado dia 31 de dezembro man-

teve o mesmo sistema de partilha do projeto de lei negociado pela Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados. 

“Na prática, a proposta já foi rejeitada pelos parlamentares por não resolver 

o principal problema, que são as distorções na distribuição dos Royalties oriun-

dos do sistema de concessão”, ressalta Ziulkoski. E, por esse motivo, a pauta está 

entre as prioritárias do movimento municipalista. “Hoje, temos dois caminhos: 

pressionar os parlamentares para a derrubada do veto ou propor emendas para 

o novo projeto apresentado, trazendo novamente à discussão as atuais regras 

de distribuição”, esclarece o presidente da CNM.

Em síntese  – A mudança do sistema de partilha foi uma das medi-

das propostas pelos quatro projetos enviados pelo executivo ao Congresso 

em 2009, em regime de urgência constitucional. Entre outras orientações, 

os projetos previam a criação do Fundo Social e a mudança do modelo de 

exploração da produção de concessão para partilha. Nesta última, havia um 

capítulo sobre os Royalties e a distribuição destes recursos entre os entes da 

federação.

Na Câmara, o texto sofreu alterações, e foi à votação o relatório que esta-

belecia mais recursos dos Royalties distribuídos para Estados e Municípios não 

produtores. A pauta foi aprovada em razão da grande mobilização promovida 

pela CNM com a presença de mais de 1.500 prefeitos no parlamento. 

Mudança na distribuição

A matéria mudava radicalmente a distribuição e as participações especiais 

da plataforma continental do atual modelo de concessão entre os Estados e 

Municípios. Também estabelecia partilha de acordo com os coeficientes dos 

Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM).

Dessa forma, o projeto chegou ao Senado Federal. E com a manifestação 

incisiva dos Estados produtores, sobretudo o Rio de Janeiro. O governador Sérgio 

Cabral (PMDB) mobilizou a sociedade carioca e, principalmente, a imprensa para 

barrar a repartição mais igualitária das rendas do petróleo e derrubar a emenda. 

Ao perceber que a proposta era bastante questionada, a CNM apresentou 

nova emenda propondo não alterar a legislação, mas modificar as participações 

especiais – uma espécie de imposto de renda, cobrado sobre a lucratividade 

dos campos de petróleo. A proposta que seria a solução dos impasses não foi 

aprovada. E, em manobra política, a parte do projeto que tratava da mudança 

do modelo foi unida ao texto que estabelecia a criação do Fundo Social, e a 

outra parte do projeto que tratava dos Royalties foi deixada para ser tratada 

nas demais discussões. 

Inúmeras emendas foram apresentadas, entre elas uma que reproduzia 

a emenda aprovada na Câmara com duas alterações: a primeira obrigava a 

União a repor qualquer perda de receita dos Royalties para os Estados e os 

Municípios e a outra era uma reserva de 7,5% do total para os Municípios com 

instalações de embarque e desembarque. A proposta foi aprovada e voltou à 

Câmara para nova votação e sanção presidencial.  

Mais uma vez, os prefeitos se mobilizaram. Milhares de pessoas se uni-

ram para sensibilizar o governo da necessidade de sancionar o artigo da 

redistribuição dos Royalties. Mesmo assim, no dia 21 de dezembro, a presi-

dência encaminha o texto ao Congresso com o veto ao artigo, alegando que 

a emenda era inconstitucional.
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Trânsito 

Frota aumenta e alguns Municípios
já têm mais motocicletas que automóveis 

Para os pouco mais de 190 milhões de habitantes no Brasil, soma-se 

64.817.974 veículos em seu território. Dados recentemente divulgados pelo 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) apontam um crescimento de 

8,4%, mais de cinco milhões de veículos, na frota brasileira apenas durante o 

ano de 2010. São Paulo é o Estado com 

a maior frota do País atualmente, são 

20.537.980 veículos. Na sequência, 

vêm Minas Gerais, com 7.005.640, 

e Paraná, com 5.160.354 veículos.

Entre os mais de 60 milhões 

de veículos no País, 37.188.341 são 

automóveis, e 13.950.448 são mo-

tocicletas. Os 21,2% restantes são 

de veículos de grande porte, como 

ônibus e caminhões. 

Em pequenos Municípios, prin-

cipalmente os das Regiões Norte e 

Nordeste, a frota de motocicletas 

tem superado a de automóveis. 

O presidente da Confederação Na-

cional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, acredita que isso aconteça 

em razão das ruas estreitas das cida-

des não planejadas. “Mais de 90% dos 

Municípios não foram planejados, as 

ruas são estreitas, foram feitas para 

carruagem. E, nessas condições, an-

dar de motocicletas parece a melhor 

saída”, analisa. Acre, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins, Ceará, Maranhão 

e Piauí são os Estados com maior número de motocicletas do Brasil.

Dados da CNM indicam que nos últimos quatro anos a frota de moto-

cicletas aumentou 48% no Brasil. Na Região Norte, especificamente, foi 

registrado um crescimento de 37%.

O prefeito de Ji-Paraná (RO), José de Abreu Bianco, garante que o Muni-

cípio não é uma exceção à regra, e que mais de 60% da frota é composta por 

motocicletas. “Ji-Paraná não é diferente dos demais Municípios do Estado, a 

maioria anda é de moto”, conta.

O Município de 111 mil habitantes recebe o serviço de aproximadamente 

200 mototaxistas autorizados, mas mesmo assim registra altos números de 

acidentes. “Aqui, a fiscalização é bem feita, todos usam capacetes, mas isso 

não impede que os acidentes ocorram”, lamenta Bianco.

Araguaína (TO) é uma das cidades com o maior número proporcional 

de motocicletas do Brasil. Lá, o número de motos é quase o dobro do de 

automóveis – 60 mil motos para 

30 mil carros. De acordo com o pre-

feito, Félix Valuar de Sousa Barros, 

em 2010, 485 mototaxistas foram 

regularizados. Mas ainda existem, 

em média, 500 profissionais clan-

destinos que devem ser retirados 

das ruas nos próximos meses. “Ain-

da tem muito acidente”, antecipa.

Indenizações

O Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres, 

mais conhecido pela sigla, DPvat, 

chegou a pagar mais de 252 mil 

indenizações a vítimas de aciden-

tes de trânsito em 2010, um total 

de R$ 2,296 bilhões.

Apesar de a frota de motoci-

cletas representar apenas um terço 

da de automóveis, mais de 60% 

dessas indenizações foram pagas 

a vítimas de acidentes envolvendo 

motocicletas. 

De acordo com o DPvat, os 

condutores de motocicletas lideram também as estatísticas de invalidez 

permanente e de reembolso de despesas de assistência médica-hospitalar. 

“Mais de 68% das pessoas que receberam indenização por invalidez perma-

nente estavam envolvidas em acidentes com motocicletas, e 65,63% dos 

que receberam reembolso de despesas médico-hospitalares foram vítimas 

de acidente com moto”, diz trecho do levantamento divulgado.

A CNM divulgou em janeiro de 2010 o estudo Mapeamento das Mortes 

por Acidentes de Trânsito no Brasil. O levantamento revelou que, em 2007, 

em média 183 pessoas morreram por dia no trânsito brasileiro. E que 22% 

dos acidentes foram causados por motociclistas.
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Educação 

Piso dos Professores: a realidade que poucos conhecem
Imagine a situação: você administra a própria casa e direciona, à medida 

das necessidades, os recursos para mantê-la em bom funcionamento. Pro-

grama o orçamento para gastos com energia, alimentação, aluguel, limpeza 

e o pagamento de funcionários, por exemplo. Esforça-se para fazer o me-

lhor. Mas há um impasse, “alguém” de fora, que não conhece a realidade e 

a situação da residência, passa a decidir como os investimentos serão feitos. 

Situação semelhante acontece com o pagamento do Piso Nacional do 

Magistério Público pelos Municípios. Há anos, os prefeitos convivem com 

leis da União que não são claras. “Qual o valor do salário dos professores? 

Eles devem ser atualizados com estimativas ou valores efetivos? Se o mon-

tante efetivo for diferente da previsão inicial, o que fazer?”, são exemplos de 

questionamentos. Em 2011, não é diferente: o Ministério da Educação (MEC) 

já divulgou o novo piso – R$ 1.187,97 – e gerou dúvidas em todo o País. 

Com a divulgação, o mesmo impasse de 2010 foi gerado. A Lei do Piso 

prevê a atualização a partir do crescimento do valor mínimo por aluno do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza-

ção dos Profissionais da Educação (Fundeb), mas não diz se ela deve ser feita 

com base em estimativas ou valores realizados. A Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) é a favor do valor efetivo, geralmente divulgado em abril, 

para não prejudicar a política salarial dos Municípios.

“Não somos contrários a uma melhor remuneração ao professor, que 

consideramos uma das profissões mais valiosas ao desenvolvimento do 

Brasil”, salienta Ziulkoski. Mas, segundo ele, “os Municípios não têm recursos 

suficientes para arcar com o aumento e sofrem para fechar as contas com 

essa diferença de valores”. Ele pede um aporte de recursos que funcione.

Em 2010, quando o piso de R$ 1.024,67 foi divulgado com base em es-

timativas, o montante foi passível de alteração após a publicação do valor 

efetivo de R$ 994. “A diferença não foi revista pelo MEC, e os Municípios 

pagaram um piso maior que o devido”, destaca o dirigente da CNM. Em 

dezembro passado, a CNM encaminhou um ofício ao MEC solicitando que 

o valor do piso de 2011 fosse divulgado apenas após a publicação do valor 

realizado. Mas a entidade não foi ouvida.

Quase R$ 870 milhões de complementação para ajudar os Municípios 

a pagarem o piso em 2011 estão previstos, e os critérios de distribuição já 

foram regulamentados. “Mas é importante deliberar sobre a distribuição do 

montante do ano passado – R$ 762 milhões. Ele não chegou aos Municípios 

porque faltaram critérios”, afirma Ziulkoski. 

Dificuldades – A preocupação da CNM diz respeito ao cumprimento 

do limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). Os sindicatos da categoria cobram o aumento, mas não entendem que 

o Município pode ser penalizado se não cumprir a LRF. Além disso, apesar 

de a Lei do Fundeb exigir que, no mínimo, 60% dos recursos recebidos do 

Fundo sejam gastos com a remuneração dos professores, os números vão 

além dessa cifra.
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Educação 

Piso dos Professores: a realidade que poucos conhecem

Localizado a 400 km de Cuiabá, o Município de Torixoréu, um dos 

mais pobres do Mato Grosso, sente na pele essas dificuldades. Com 49 

professores na rede municipal e 400 alunos matriculados, o prefeito, 

Máximo Antônio Rodrigues, enfrenta muitos problemas. “As adminis-

trações passadas incharam a máquina pública. São muitos profissionais 

para poucos alunos. Os prefeitos ficam aflitos, não podem demitir tantas 

pessoas, não sabem o que fazer”, desabafa Máximo. 

“A Lei do Piso prioriza os Estados, não olha para os Municípios”, re-

clama o prefeito. Outra dificuldade são os gastos com Transporte Esco-

lar, que reduzem os recursos do Fundeb a 

serem utilizados para o pagamento dos 

salários. Torixoréu tem quatro distritos – o 

mais distante está a 100 km da sede do 

Município –, e o custo mensal, em média, 

para transportar cada aluno é alto, R$ 500. 

O número de habitantes de Torixoréu 

não para de cair. Em dez anos, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população diminuiu em quase mil 

pessoas. Para não perder mais recursos do 

Fundeb, a Secretaria de Educação passou a buscar alunos e a incentivá-

-los a continuar matriculados. “Em 2010, fizemos um minicenso, fomos de 

porta em porta para elevar o número de alunos da creche e da Educação 

Infantil”, diz a secretária de Educação, Agda Martins de Souza.

“Ainda há muito que fazer, é um trabalho a longo prazo”, completa 

Agda. O esforço tem dado resultado. Em 2009, o Município recebeu R$ 

545 mil de Fundeb. Em 2010, a cifra aumentou para R$ 769 mil e, para 

este ano, a previsão é de R$ 861 mil. E os recursos do Fundo para manter 

a Educação municipal serão, infelizmente, apenas esses. O Mato Grosso 

é um dos Estados que não têm direito à complementação do governo 

federal, nem para o Fundeb, nem para pagar o piso. Apesar da flexibili-

zação nos critérios, o Estado continua de fora, mesma situação de 2010.

Enquanto a prefeitura arca com tantas responsabilidades e não há 

negociação com os professores, quem sofre 

são os alunos. No início do ano, em protesto, 

os docentes entraram em greve e levaram 

o caso ao Ministério Público. Resultado: a 

Justiça obrigou-os a retornar às atividades, 

mas deu ao Município 90 dias para pagar 

o valor estipulado pelo MEC. A paralisação 

acabou em 15 dias, mas trouxe outro pre-

juízo: 30 alunos pediram transferência para 

a rede estadual.  

“Já apresentamos a situação financeira 

do Município, cortamos gastos e economizamos. Sentamos à mesa para 

negociar. Estamos sem condições de pagar o piso baseado em estimativas, 

precisamos de ajuda da União. Mas faremos o possível para respeitar a 

lei”, finaliza o prefeito Máximo. 

“Caça” aos alunos

Um levantamento da CNM feito com base em dados oficiais do governo 

aponta que os Municípios já gastam, em média, 73% dos recursos oriundos do 

Fundo para o pagamento dos docentes. “Os prefeitos precisam fazer mágica. 

Além dos salários, é preciso, por exemplo, arcar com custos do transporte 

escolar, material didático, capacitação dos profissionais, reformas e toda a 

infraestrutura das escolas”, pontua Ziulkoski. 

Realidade –  São os prefeitos que conhecem a realidade nos Municí-

pios. Com essas dificuldades e a pressão dos sindicatos, a CNM orienta-os 

a negociar com a categoria, apresentar a realidade financeira do Município 

e mostrar quais os percentuais de investimento em Educação que já estão 

sendo cumpridos. Outro conselho, o mais importante, é que se aguarde 

até a publicação do valor efetivamente realizado do Fundeb, o que deve 

acontecer nos próximos dois meses.

Outro item que deve ser levado em conta: o texto final do Projeto de 

Lei 3776/2008 que tramita no Congresso Nacional prevê a atualização de-

finitiva do piso a partir dos valores efetivos – não estimados - do Fundeb, 

além de transferir para maio a data base da mudança que ocorrerá todos 

os anos. “O PL está em fase final de tramitação. Se ele for aprovado antes 

de maio, como ficará a situação dos Municípios que seguiram a orientação 

do MEC e alteraram o piso com base em valores estimados? Com certeza, 

enfrentarão mais problema e a Educação dos alunos será a maior prejudi-

cada”, analisa Ziulkoski.
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Saúde 

Programa de saúde do governo vira problema para Municípios
O Programa Saúde da Família (PSF) está se transformando em preocupa-

ção para muitos prefeitos brasileiros. Em Abaetetuba (PA), a situação é crítica, 

pois o Município tem 140 mil habitantes e 40% deles vivem na zona rural, 

espalhados por 73 pequenas ilhas de difícil acesso. O baixo valor do recurso 

repassado para a prefeitura pelo governo é uma das reclamações da prefeita 

de Abaetetuba, Francineti Maria Carvalho. Os gastos são muito maiores, pois é 

diferente contratar um médico na capital e na Amazônia. “É complicado, pois na 

zona rural conseguimos manter um médico com R$ 6, 7 mil, mas sem cumprir 

as 40 horas, como é o indicado pelo programa. Os médicos logo arrumam um 

salário maior”, conta.

Criado em 1994 pelo Ministério da Saúde, o Programa Saúde da Família 

(PSF) foi implantado na maioria dos Municípios. Segundo a Confederação Na-

cional de Municípios (CNM), um dos principais problemas do PSF é o subfinan-

ciamento do programa. Pesquisa de 2010 da entidade revela que os Municípios 

brasileiros gastam, em média, R$ 28 mil mensalmente para o pagamento de 

quadro de funcionários – médicos, enfermeiros e técnicos. O programa repassa 

somente R$ 9.600,00, o que significa 3% do valor necessário.

Entre outros graves problemas, enquadram-se o não cumprimento de carga 

horária, as falhas na gestão municipal e a dificuldade de contratação e fixação 

– principalmente de médicos. Grande parte dos prefeitos paga, aos médicos, 

valor maior que o subsídio do prefeito – prática considerada inconstitucional. 

Francineti explica que é preciso olhar para cada região do Brasil de forma 

diferente, em especial para a Amazônia, que é um Estado de grandes dimensões. 

Existem populações como a de quilombola e ribeirinha, que por sua situação 

geográfica torna o monitoramento extremamente caro. “Aqui temos de pensar 

no transporte, em como levar energia, pois muitos lugares não têm a mínima 

infraestrutura. A verdade é que precisamos de um repasse maior. Os médicos 

daqui querem em média o dobro do salário que podemos pagar. Precisamos 

de uma política que incentive o funcionário a ficar no local para ele criar um 

vínculo com a comunidade”, sugere.

O prefeito de Manaquiri, Jair Souto, também no Estado do Amazonas, 

concorda com Francineti e complementa que não pode existir uma política de 

saúde igual para todo o Brasil. “O governo tapa os olhos para esses problemas, 

pois parece ignorar a realidade em que vivemos. Existe o custo Amazônia, em 

alguns lugares do Estado, um litro de gasolina chega a custar R$4,00”, argumenta.

Com 22 mil habitantes, Manaquiri, situada às margens do lago Manaquiri, 

tem 60% da população na zona rural e somente duas equipes do PSF. O prefeito 

explica que o ideal seriam de 4 a 5 equipes para cobrir toda a área, e não só isso, 

falta infraestrutura e energia. “Gastamos R$ 18.518 por mês com o programa, 

o governo só repassa R$ 9.600. É impossível pagar equipe e fazer tudo, só com 

isso. O restante sai do cofre da prefeitura, que tem de apertar o cinto. O ideal 

seria um repasse de R$ 26 mil para cobrir o custo da equipe do médico, técnico 

e enfermeiro. Isso para tentar fixar a equipe na comunidade.”

“As pessoas daqui vivem em condições diferentes”, revela Jair. Para vacinar, 
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Saúde 

Programa de saúde do governo vira problema para Municípios
por exemplo, é preciso ir de casa em casa, não adianta falar que vai acontecer 

campanha de vacinação em tal lugar. “Existe toda uma logística diferenciada 

que tem de ser cumprida, senão perdemos recursos. O pior é que temos dois 

momentos: o rio seco e o rio cheio”, diz. 

Alguns prefeitos indicam boas iniciativas para resolver este problema, 

como montar um programa de saúde municipal.  Foi o que fez o Município de 

Forquetinha (RS), que antes usava o Programa Saúde da Família, mas recebia 

reclamações da população, pois os médicos sempre faltavam e os técnicos 

não tinham a formação necessária, não sabiam fazer procedimentos simples 

como dar injeções e tirar pressão. “Agora, nós fizemos um programa de saúde 

básica que se adéqua às nossas necessidades. Extinguimos o programa e não 

sentimos falta do repasse, pois era pequeno e não conseguíamos cumprir as 

demandas do governo”, ensina o prefeito de Forquetinha, Waldemar Laurido. 

A Coordenadora de Saúde de Forquetinha, Regiane Möllmann, conta 

como funciona o programa. As enfermeiras fazem uma avaliação prévia do 

paciente, visitando diariamente, e o médico faz uma visita semanal. “Vamos 

lançar na segunda-feira um projeto novo. Vamos cadastrar o histórico médico 

de cada idoso, pois eles andam esquecendo os remédios que tomam e dados 

importantes, o que vai facilitar para o médico.” Algumas das metas esperadas 

pelo programa são 100% das crianças com vacinas em dia, com teste do pezi-

nho e que 100% das pessoas sejam acompanhadas mensalmente com visitas 

domiciliares pela equipe.

O prefeito explica que agora paga um médico de 20h, que é o que o Mu-

nicípio pode pagar. “O programa começou em janeiro, e a população parece 

estar aceitando bem, gastamos bem menos agora e temos mais qualidade no 

atendimento”, garante Waldemar.
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Educação 

Transporte e merenda: Municípios 
recebem menos do que gastam

No Brasil, existem atualmente 4,9 milhões de alunos da educação básica 

da zona rural que dependem do transporte escolar para estudar. Destes, 37% 

são da rede estadual e 63% da rede municipal. Todo ano, R$ 2,7 bilhões são 

gastos com transporte dos alunos dos Municípios, mas o valor repassado 

pela União por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

(Pnate) é muito inferior.

O Pnate, que transfere recursos para a manutenção do transporte, regis-

trou um aumento de 37% no valor aluno/ano de 2009 para 2010. Enquanto 

em 2009 o per capita variou de R$ 88,13 a R$ 125,72, em 2010, a variação 

foi de R$ 120,73 a R$ 172,24. 

Apesar do aumento significativo, a Confederação Nacional de Municí-

pios (CNM) constata que os valores do Pnate estão bem abaixo do custo que 

os Municípios assumem com o 

transporte. Em 2010, o programa 

repassou apenas R$ 428,4 milhões 

para os Municípios – aproxima-

damente 15,2% do custo.

A Lei 10.709/2003 define a 

responsabilidade de Estados e 

Municípios pelo transporte dos 

alunos de suas redes de ensino. 

No entanto, quem realmente 

realiza o transporte dos estu-

dantes, seja da rede estadual 

ou municipal, é o Município, pois 

muitas vezes os governos esta-

duais não possuem veículos ou 

estrutura própria para ofertar o 

transporte escolar. A legislação do Pnate prevê a possibilidade de os Muni-

cípios atenderem, por meio do programa do transporte escolar, aos alunos 

de escolas estaduais localizadas em suas áreas de circunscrição, desde que 

seja acordado entre os entes. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, ressalta que como os recursos do 

Pnate não correspondem ao custo real do transporte escolar, é necessário 

que os convênios entre Estados e Municípios prevejam, além da transferên-

cia do Pnate, recursos adicionais para o financiamento do transporte para 

os estudantes. 

De acordo com levantamento da Confederação, os convênios firmados 

entre Estados e Municípios representam em média 30% do valor efetivo gasto 

pelos Municípios para transportar os alunos da rede estadual. Ou seja, além 

dos recursos do Pnate e convênios repassados aos Municípios, os Estados 

teriam de transferir para o financiamento do transporte escolar dos alunos 

de sua rede cerca de R$ 891 milhões.

Merenda Escolar –  Outra dificuldade que os Municípios vêm en-

frentando há tempos é a questão da Merenda Escolar. O Programa Nacio-

nal de Alimentação Escolar (Pnae) transfere recursos a Estados, Distrito 

Federal e Municípios para auxiliar a oferta da alimentação escolar aos 

alunos da educação básica, mas assim como na questão do transporte, o 

repasse é insuficiente. 

Em 2010, o Pnae atendeu a 47 milhões de alunos – em média, 55% dos 

Municípios – com um orçamento previsto de R$ 3 bilhões. 

Atualmente, o valor repassado pelo Programa de alimentação escolar 

é de R$ 0,30 centavos/aluno/dia 

para a pré-escola, ensino funda-

mental, médio e educação de jo-

vens e adultos; R$ 0,60 centavos/

aluno/dia para creches públicas 

e filantrópicas, escolas indígenas 

e quilombolas; e R$ 0,90 para as 

escolas de ensino fundamental 

integral participantes do Pro-

grama Mais Educação. 

Caso os R$ 0,13 centavos por 

aluno/dia do ensino fundamental 

oferecidos no início do programa, 

em 1994, tivessem acompanhado 

a inflação acumulada no período, 

que foi de 236%, hoje o per ca-

pita deveria ser de R$ 0,44. “Em termos reais, o repasse continua com uma 

desvalorização de 105% em relação a 1994”, esclarece Ziulkoski.

Para a CNM, se o valor repassado pelo Pnae tivesse um mecanismo efe-

tivo de atualização, o apoio financeiro da União seria mais expressivo para 

garantir a oferta da merenda escolar por Estados, DF e Municípios. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, ressalta que as despesas pagas com 

programas de alimentação escolar não são consideradas como de Manuten-

ção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), mas que essa impossibilidade não 

impede que os gestores municipais ofereçam a merenda escolar para seus 

alunos. “Essa situação torna necessária a assistência financeira da União para 

que os gestores possam garantir a alimentação escolar sem comprometer 

outras áreas de atuação dos Municípios”, avalia.
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Previdência 

Com o novo salário mínimo, Regimes 
Próprios precisam fazer reajustes

Gestores 

Na sede da CNM, prefeitos compartilham 
conquistas e falam de novos projetos

O novo salário mínimo entrou em vigor em 1o de março de 2011. Estabele-

cido pela Lei 12.382/2011, o valor foi alterado para R$ 545,00. A Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) alerta os gestores para as mudanças que o au-

mento do mínimo vai trazer também à previdência dos Municípios.

Com o novo valor, as prefeituras devem reajustar não só as remunerações 

de seus servidores, mas também os benefícios previdenciários concedidos por 

seu Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Assim, se um servidor ou beneficiário recebia 540,00 – antigo salário mí-

nimo –, a remuneração ou benefício deverão ser reajustados para R$ 545,00.

A CNM explica que o fundamento para o reajuste dos benefícios previden-

ciários está na Constituição Federal . Segundo o inciso segundo do artigo 201 

da Constituição, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou 

rendimento do trabalho do segurado pode ter valor mensal inferior ao mínimo.

Dessa forma, os proventos de aposentadoria, as pensões por morte, o 

auxílio-reclusão, o salário-maternidade e o auxílio-doença que estejam com 

valores menores que o novo salário mínimo devem ser reajustados.

No mês de março, diversos prefeitos estiveram na sede da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM). Os gestores contaram como está a gestão ad-

ministrativa e relataram as conquistas e os novos projetos de seus Municípios. 

Garuva (SC) é um exemplo na Educação. O prefeito João Romão contou 

que o Município tirou boas notas na avaliação do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB) em 2010, e, no ranking de Santa Catarina, ficou 

em 1o lugar e 12o na classificação nacional.

Já o pequeno Município de Forquetinha (RS), com menos de três mil 

habitantes, vai ganhar um distrito industrial para empresas não poluidoras. 

O empreendimento, segundo o prefeito Waldemar Richter, vai atrair novas 

empresas para fortalecer o crescimento econômico do Município.

Com a chegada da XIV Marcha, mais prefeitos devem vir a Brasília.

Foto 1 – Prefeito de Lavandeira (TO), 
Antônio Maria de Castro

Foto 2 – Prefeito de Pedrinha (SE), 
José Antônio Silva

Foto 3 – Prefeito de Cumaru (PE), 
Eduardo Gonçalves Tabosa

Foto 4 – Prefeito de União dos Palmares 
(AL), Areski Damara de Omena; e o 
secretário de Infraestrutura de Santa 
Luzia do Norte (AL), Deraldo Lima

Foto 5 – Prefeito de Laranjal do Jari 
(AP), Euricelia Cardoso

Foto 6 – Prefeito de Inajá (PR), 
Nilson Camargo Monteiro

Foto 7 – Prefeito de Itambé (BA), 
Moacir Santos Andrade

Foto 8 – Prefeito de Forquetinha (RS), 
Waldemar Richter

Foto 9 – Prefeito de Garuva (SC), 
João Romão

1

4

7

2

5

8

3

6

9



12
março de 2011

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O Boletim CNM é uma publicação da Confederação Nacional de Municípios.  Todo o conteúdo pode ser copiado, distribuído, exibido e reproduzido livremente, desde que seja citada a fonte.

Presidente: Paulo Roberto Ziulkoski  •  Diretor-Técnico: Jeconias Rosendo da Silva Júnior  •  Jornalista responsável: Tairo Arrial •  Reportagens: Isabella Renault, Michelle Horovits, 

Raquel Montalvão, Rosalvo Streit Jr. e Tâmara Ramos.  Colaboradores: Áreas Técnicas da CNM  •  Fotos: Agência CNM  •  Diagramação: Themaz Comunicação  •  Revisão: Keila Mariana de A. Oliveira

Endereço: SCRS 505, bloco C, 3o andar, 70350-530, Brasília(DF)  •  Telefone: (61) 2101-6000  •  Fax: (61) 2101-6008  •  E-mail: atendimento@cnm.org.br  •  Site: www.cnm.org.brCr
éd

it
os

Desenvolvimento Local 

Brasil tem quase um milhão de 
empreendedores individuais formalizados

O Brasil deve atingir a meta de um milhão de empreendedores individuais mais 

cedo do que se imagina. Desde que o programa de implantação da Lei Geral nos Mu-

nicípios foi criado, em 2008, 973.608 empreendedores individuais já tiveram a situação 

formalizada. E esses números são atualizados a cada dia.

Apenas em 2011, 157.593 profissionais fizeram o registro do Empreendedor Indi-

vidual – uma média de acima de 2.600 adesões por dia. Em janeiro foram 81.620, e, 

em fevereiro, 75.973 registros. 

Até dezembro deste ano, a meta é de pelo menos 500 mil registros. E, para atingir 

este objetivo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas (Sebrae) es-

tipulou metas proporcionais para cada Estado. Roraima, Mato Grosso e Espírito Santo, 

por exemplo, já atingiram mais de 50% das metas.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) e o Sebrae assinaram parceria no 

projeto em maio de 2010, durante a XIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios.

Como funciona – Desde a criação da Lei Complementar 128/2008, os pequenos 

e microempreendedores podem formalizar o trabalho exercido por conta própria. 

Trabalhadores como pipoqueiro, manicure, jardineiro, borracheiro, pintor de parede, 

artesão e mágico passaram a ter sua situação profissional regularizada. Eles pagam 

uma taxa fixa mensal de 11% sobre o salário mínimo para o INSS, mais R$ 1, se fo-

rem do setor da indústria e do comércio, e R$ 5, caso atuem na área de serviços.

Para a CNM, o papel desenvolvido pelos Municípios na formalização desses pro-

fissionais é seguir incentivando as ações voltadas à formalização de novos empreen-

dimentos, pois ainda há muito trabalho pela frente. “Apesar de 

atingirmos uma marca importante, segundo as estimativas, 

temos ainda mais de nove milhões de pequenos negó-

cios na informalidade. Nesse sentido, é necessário que 

as iniciativas sejam mantidas e ampliadas”, explica o 

presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski.

Ainda de acordo com Ziulkoski, o avanço da 

abertura e da formalização desses novos negócios 

neste momento atinge o objetivo de garantir a sus-

tentabilidade, o crescimento e o desenvolvimento 

das comunidades locais e regionais.
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