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- Restos a pagar pautam discussões da XIV Marcha a Brasília
- Depois de pesquisa nacional, CNM lança Observatório do Crack
- Homenagem para Municípios com melhores resultados de gestão
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Diálogo Municipalista 

Diálogo Municipalista com prefeitos do 
Norte e Nordeste do País

Mais uma etapa do projeto Diálogo Municipalista: Ciclo de Debates so-

bre a Realidade dos Municípios Brasileiros terminou na quinta-feira, 31 de 

março. O projeto é desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) em parceria com as entidades estaduais. 

O ciclo de debates percorreu as cidades de Teresina (PI), Porto Velho 

(RO), Manaus (AM) e São Luís (MA) e reuniu prefeitos, vereadores e secretá-

rios municipais. Na capital do Amazonas, por exemplo, o presidente da en-

tidade, Paulo Ziulkoski, esclareceu as oscilações que têm ocorrido no Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM), desde 2009, e apresentou dados da 

arrecadação local e dos repasses do FPM. “Todos os gestores montaram seus 

orçamentos com base no valor fixado para o FPM e qualquer redução causa 

problemas para as debilitadas finanças dos Municípios“, adianta. 

Ainda em Manaus, a Associação Amazonense de Municípios (AAM) 

ofereceu uma medalha municipalista e um diploma ao presidente da CNM, 

Paulo Ziulkoski, em mérito à luta a favor dos Municípios que este empreende 

à frente da CNM ao longo dos últimos anos.

Em Porto Velho, o dirigente da CNM foi recebido pelo presidente do 

Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO), José Gomes de Mello. Ziulkoski 

destacou a importância do entendimento entre o tribunal e as prefeituras 

para evitar punições e aprimorar a gestão municipal e foi convidado a pa-

lestrar no próximo dia 2 de maio, no evento de inauguração da Secretaria 

Regional do TCE-RO, no Município de Cacoal.

Em Teresina, ele falou sobre Finanças, Saúde, Royalties, Precatórios e Re-

forma Tributária e apresentou dados dos Municípios piauienses. Na avaliação 

do dirigente, os encontros foram positivos. “Tentamos acentuar o debate e 

não colocar as questões para debaixo do tapete. Devemos criar alternativas 

e encaminhar possíveis soluções”, destacou.

O presidente aproveitou os eventos para convidar todos para participar 

da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, agendada para os dias 10 

a 12 de maio. Ziulkoski pediu a presença maciça dos gestores municipais de 

todo o País na Marcha e citou que o evento abre espaço para a discussão de 

problemas regionais durante as reuniões de bancada no Congresso Nacional.
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Observatório do Crack. Assim chama o novo e grande projeto lançado 

pela Confederação Nacional de Municipios (CNM) em abril. Para que as pre-

feituras brasileiras possam registrar as informações da situação local com 

a droga, a CNM lançou o portal. Nele, será possível a  consulta de dados de 

todos os Municípios, por Estados, além de notícias e iniciativas de sucesso.

As informações serão publicadas pelas próprias prefeituras. Para isso, 

cada uma receberá senha de acesso ao portal. A metodologia será a seguinte: 

o Município indica um técnico responsável pelo login, senha e informações 

publicadas. E, ao acessar o sistema, 

o gestor responde a um questio-

nário para indicar o quadro local.

Na capa do site, em um mapa 

do Brasil, os internautas poderão 

pesquisar a situação do crack em 

todo o território brasileiro, por 

região. Ao selecionar um Muni-

cípio, a realidade que a prefeitura 

enfrenta com o crescimento deste 

mal será identificada pelas cores 

verde, vermellha ou amarela. 

O presidente da CNM, Paulo 

Ziulkoski, explicou que o principal 

objetivo da iniciativa inédita no 

País é montar uma grande base de dados, com informações reais atualizadas, 

para nortear as políticas públicas. Todos os entes poderão utilizar o portal em 

seus projetos voltados à prevenção, ao combate e à recuperação de viciados. 

“O objetivo do Observatório do Crack é acompanhar a evolução do tema 

em todos os Municípios brasileiros, traduzidos por meio de indicadores que 

possam retratar a realidade atual, as ações desenvolvidas, os investimentos 

realizados e os resultados alcançados”, salientou.

O projeto surgiu a partir dos resultados da pesquisa Situação do Crack nos 

Municípios Brasileiros, divulgada no final de 2010. O estudo da CNM mostrou 

que 98% das cidades brasileiras enfrentam problemas com a circulação e o 

consumo desta e de outras drogas. Para Ziulkoski, o resultado é grave e de 

responsabilidade pública. “Assim, em uma visão prospectiva, a entidade 

lançou a proposta de implantação de um Observatório sobre as políticas 

públicas de enfrentamento ao crack e outras drogas no Brasil”, enfatizou.

Em síntese – A pesquisa da CNM divulgada em dezembro de 2010 

mostrou que problemas com drogas atingem  tanto os grandes como os pe-

quenos Municípios. “Há constata-

ção de que o uso do crack tomou 

proporções de grave problema de 

Saúde publica no País envolvendo 

os diversos segmentos da socieda-

de, pela relação provocada entre o 

consumo e os agravos sociais que 

dele decorrem”, constatou Ziulkoski.

No entanto, a CNM acredita 

que um futuro melhor, com quali-

dade de vida nos Municípios, pode 

ser construído. A entidade quer 

trabalhar com a observação e a 

reflexão coletivas sobre a realidade 

vivenciada pelos Municípios bra-

sileiros nas ações de Saúde sob suas responsabilidades, com priorização na 

circulação e no consumo de drogas por seus munícipes. O portal pretende 

desenvolver visões de consequências futuras, de forma que oriente a gestão 

municipal e a tomada de decisão.

A implantação do Observatório do Crack se dá em virtude da necessidade 

de desenvolver e disponibilizar aos gestores uma ferramenta de acompanha-

mento da situação atual e das ações intersetoriais desenvolvidas pela esfera 

municipal, estadual e federal.

Além de lançar o portal que reunirá dados de todos os Municípios, 

a CNM também deseja que o material seja usado nos debates e nas 

discussões do Poder Público, independente da esfera. Neste sentido, a 

Confederação em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo promoveu seminário sobre a política de enfrentamento ao Crack e 

outras drogas – Os Municípios Paulistas no Combate ao crack. A expectativa 

do presidente da Confederação é de que este seja o primeiro de diver-

sos outros eventos promovidos pelo Legislativo municipal. Ele acredita 

que esta é uma forma de unir o Poder o Público para o enfrentamento 

desta e de outras drogas que têm se alastrado pelo território brasileiro.

Os Municípios Paulistas no Combate ao crack
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Depois de pesquisa nacional, 
CNM lança o Observatório do Crack
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Gestores visitam CNM e confirmam 
participação na XIV Marcha 

Vários gestores municipais estiveram na sede da Confederação Nacional 

de Municípios (CNM) nos últimos dois meses – março e abril. Nas visitas, os 

prefeitos confirmaram sua participação no maior encontro municipalista da 

América Latina organizado pela entidade. A XIV Marcha a Brasília em Defesa 

dos Municípios, a realizar-se nos dias 10, 11 e 12 de maio, reunirá pessoas de 

Norte a Sul do País e discutirá assuntos de interesses municipais.

Após reiterar apoio ao encontro, os gestores relataram problemas e 

dificuldades enfrentados na administração municipal. O prefeito de São 

Pedro de Alcântara (SC), Ernei José Stahelin, por exemplo, contou que a 

área de Saúde do Município enfrenta dificuldades em contratar os médicos.  

“Todos os anos perdemos médicos, isso gera instabilidade na administração 

pública. Já tivemos épocas em que ficamos até quatro meses sem nenhum 

médico”, disse Stahelin.

Além de Saúde, outro assunto muito tratado pelos gestores foi sobre 

Restos a pagar. Muitos prefeitos falaram da preocupação em não receber os 

recursos do governo federal para concluir obras já iniciadas. Um exemplo é o 

prefeito de Canitar (SP), Arceu Batista, que relatou ter quatro obras em anda-

mento e, por este motivo, estar temeroso quanto à paralisação. Os técnicos da 

entidade atenderam às demandas dos gestores e esclareceram suas dúvidas.

Veja abaixo os prefeitos que estiveram na CNM.

Foto 1 Prefeito de Cedro de São João, Jailton Santos Rocha, prefeito de São 
Francisco (SE), Ailton Nascimento, e prefeito de Siriri (SE), Walter Franco Prado

Foto 2 Comitiva da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio 
Rio Doce de Minas Gerais (Ardoce)

Foto 3 Prefeito de Três Marias (MG), Adair Divino da Silva, e vice-prefeito, 
Zanone Ribeiro Coelho

Foto 4 Prefeito de Natuba (PB), Josevaldo Alves da Silva, e prefeito de 
Aroeiras (PB), Gilseppe de Oliveira Sousa

Foto 5 Prefeita de Barreiras (BA), Jusmari Terezinha de Souza

Foto 6 Prefeito de Colinas (RS), Gilberto Antônio Keller 

Foto 7 Assessor, Antônio Batista, e prefeito de Envira (AM), Rômulo Mattos

Foto 8 Prefeito de Frei Paulo (SE), José Arinaldo de Oliveira

Foto 9 Prefeito de Guarará (MG), Lair Silvas

Foto 10 Prefeito de Melgaço (PA), Adiel Moura de Souza

Foto 11 Prefeito de Monte Carlo (SC), Antoninho Gonçalves

Foto 12 Prefeito de Munhoz de Mello (PR), Gilmar José Benkendorf, e 
prefeito de Santa Fé (PR), Fernando Brambilla

Foto 13 Prefeito de Nova União (MG), Moacir Barbosa de Figueiredo

Foto 14 Prefeito de Poço Verde (SE), Antônio da Fonseca, e prefeito de 
Umbaúba (SE), Anderson Farias

Foto 15 Prefeito de São Carlos (SC), Elio Pedro Hoss Godoy

Foto 16 Prefeito de São Pedro de Alcântara, Ernei José Stähelin

Foto 17 Prefeito de Timóteo (MG), Sérgio Mendes, e secretário de Desen-
volvimento Econômico, Celestino Castro e Coelho

Foto 18 Prefeito de Tocantins (MG), Silas Fortunato de Carvalho 

Foto 19 Prefeito de Ventania (PR), Ocimar Roberto Bahnert

Foto 20 Primeira-dama, Felícia Paulain, e o prefeito do Nhamundá (AM), 
Mário Paulain 

Foto 21 Presidente da Associação Mato-grossense de Municípios (AMM), 
Meraldo Figueiredo de Sá

Foto 22 Presidente e vice-presidente da Associação dos Municípios Ala-
goanos (AMA), Carlos Abrahão e Antônio Palmery 
Foto 23 Vice-prefeito e prefeito de Canitar (SP), Otavio Bernardo e Arceu Batista 

Foto 24 Prefeito de Monteirópolis (AL), Mailson de Mendonça e prefeito 
de Jaramataia (AL), João Pinheiro dos Santos

Foto 25 Prefeito de São João do Paraíso (MA), Raimundo Galdino

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

23

4

9

14

19

24

5

10

15

20

25



Os dez Municípios que obtiveram os melhores resultados na gestão 

de 2009 serão homenageados pela Confederação Nacional de Municípios 

(CNM). A entidade que incentiva as prefeituras a buscarem a eficiência 

administrativa criou o prêmio Índice de Responsabilidades Fiscal, Social e 

de Gestão (IRFS) dos Municípios para reconhecer o esforço dos prefeitos 

e homenagear aqueles que já obtiveram resultados. Este ano, a cerimônia de 

homenagem será durante a XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 

de 10 a 12 de maio, em Brasília. 

Anualmente, a Confederação mensura o desempenho dos Municípios 

brasileiros em três aspectos: fiscal, de gestão e social. Por meio de uma pon-

tuação, uma média de três subíndices, calcula o resultado final. 

Os indicadores são calculados a partir de fontes oficiais de dois tipos: para 

os indicadores orçamentários e patrimoniais, é usada a publicação Finanças 

do Brasil (Finbra), disponível no site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

com os dados dos balanços anuais dos Municípios; para os indicadores de 

resultado na área social, são buscadas informações no Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – Educação – e no 

Banco de dados do Sistema Único de Saúde (Datasus) – Saúde.

Metodologia –  Ocorre assim: as prefeituras entregaram os balanços 

de execução orçamentária – prestação de contas prevista na Lei de Respon-

sabilidade Fiscal – de 2009 até abril de 2010.  No final de agosto, até início 

de setembro, a STN disponibilizou a base de dados das informações que 

constam nestes relatórios. E, a partir desses dados, a CNM fará o ranking dos 

que alcançaram os melhores resultados.  

Na parte fiscal, são avaliados os seguintes indicadores: Receita Corrente 

Líquida (RCL), endividamento, suficiência de caixa, gasto de pessoal e supe-

ravit primário. E, no quesito gestão, os seguintes aspectos da gestão muni-

cipal são avaliados: custeio da Máquina, investimento, custo do Legislativo 

e o custo per capita do Legislativo.

Já na esfera social, o índice considera o desempenho do Município com 

a Educação e a Saúde. 

Educação – avalia as aplicações no setor, abrangendo a rede municipal 

de ensino, a taxa de abandono escolar da rede municipal e o porcentual de 

professores com formação superior desta rede. 

Saúde – avalia os gastos, deduzidas as transferências de Sistema Único 

de Saúde (SUS), o porcentual de cobertura vacinal, a taxa de mortalidade 

infantil e a média de consultas médicas por habitante.

Com índice, a CNM tem estabelecido uma medida simples de avaliação 

da gestão municipal, assim como tem estimulado e disseminado a cultura 

da responsabilidade administrativa entre as prefeituras brasileiras. O presi-

dente da CNM, Paulo Ziulkoski, esclarece que o espírito do IRFS é reconhecer 

as prefeituras que apresentam bons indicadores fiscais e também a situação 

de outros indicadores esquecidos pela LRF, como o nível de investimento, de 

gasto com custeio e as despesas com os Legislativos municipais. “Ganham 

pontos as prefeituras que gastam mais com investimento e menos com cus-

teio da máquina administrativa”, salienta.

A CNM esclarece: é preciso diferenciar o índice como um instru-

mento de avaliação da gestão de uma análise sobre a legalidade dos 

atos da prefeitura. Um Município pode ter suas finanças muito bem 

resolvidas e, ao mesmo tempo, conviver com irregularidades admi-

nistrativas. Por isso, o IRFS não avalia a atuação de um prefeito ou ad-

ministrador, mas a situação geral das contas e dos resultados obtidos 

pela administração municipal.

Quando o agente público não cumpre a determinação da Lei de 

Improbidade Administrativa 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 

no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administra-

ção pública direta, indireta ou fundacional, cabe ao Judiciário dispor 

sobre a aplicação da lei; no caso dos Municípios, o prefeito é julgado 

pela comarca do Município, pois não há Foro Privilegiado neste caso.
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Marliéria fortalece Desenvolvimento Humano com apoio da CNM
Os moradores de Marliéria (MG), pequeno Município localizado a 180 

quilômetros da capital Belo Horizonte, ganharam novos aliados para seu de-

senvolvimento. O Município é um dos quatro selecionados para participar do 

Projeto Fortalecimento de Capacidades para Desenvolvimento Humano Local. 

Coordenado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em parceria 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o pro-

jeto é pioneiro no País e foi lançado em outubro de 2009.

O objetivo do Programa, segundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 

é levar conhecimento, experiência e ferramentas de gestão aos Municípios. 

O prefeito Waldemar Nunes de Sousa reconhece e destaca que o trabalho 

foi uma conquista para a Administração e para os moradores de Marliéria. 

“Antes do projeto não tínhamos noção, nem estrutura formada para sa-

ber o que poderia ser feito no Município. Depois dele, foram avaliados vários 

aspectos nas áreas de Saúde, Educação, Infraestrutura, Turismo, Agricultura, 

dentre outros, e, a partir disso, foi possível identificar nossas deficiências para 

depois desenvolvermos maneiras de saná-las”, afirma Sousa. 

De acordo com o prefeito, funcionários, assessores e secretários da prefei-

tura não tinham um know-how suficiente para executar os trabalhos. “Após os 

cursos de capacitação do projeto CNM/Pnud, o relacionamento dos servidores 

e o desenvolvimento do trabalho realizado melhoraram bastante”, festeja.

Integração – Na metodologia de ação do projeto está inserido o tra-

balho em equipe. O chamado grupo de trabalho local (GLT 21) – formado 

inicialmente por sete pessoas da iniciativa privada, sete do setor público e 

sete da sociedade civil – trabalha na identificação das capacidades e das 

potencialidades locais para que, a partir dos diagnósticos, possam juntos 

elaborar o Plano de Ação Estratégico.

Segundo o prefeito, as principais necessidades de cada setor são debatidas 

durante as reuniões do grupo de trabalho. “Às vezes, a partir do diagnóstico 

traçado na discussão, a prefeitura consegue resolver alguns problemas. Ou-

tras vezes é necessário que os agentes sejam qualificados para buscarmos 

soluções para as dificuldades”, conta.

O prefeito relata ainda que a iniciativa traz uma aproximação maior do 

poder público, da sociedade civil e do setor privado. Algo tão necessário para 

o desenvolvimento do Município. “Essa união antes do projeto não aconte-

cia. Essa proximidade dos três setores auxilia nas discussões das questões 

do Município e quem ganha é a população”, relata Sousa.

Belezas naturais – O cotidiano e a vida dos pouco mais de quatro mil 

marlierienses estão rodeados de belezas naturais. Localizado na região do 

Vale do Aço, ao leste de Minas Gerais, Marliéria possui muitas montanhas, 

cachoeiras, lagoas e uma grande diversidade de flora e fauna. 

O Município integra 84% do Parque Estadual Rio Doce, que é a terceira 

maior reserva de Mata Atlântica do País e a terceira planície de área inun-

dada do Brasil. É também a maior floresta tropical e a primeira unidade de 

reserva de Mata Atlântica do Estado.

Por seu encanto natural, Marliéria tem um grande potencial turístico 

recentemente identificado no Projeto CNM/Pnud. De acordo com o prefeito, 

o Município ficou em primeiro lugar entre os oito selecionados para receber 

apoio financeiro do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para a criação de 
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um Museu Comunitário. “Vamos ter o Ecomuseu de Marliéria, onde a comuni-

dade terá a participação ativa na divulgação da cultura local”, relata o prefeito.

Marliéria foi selecionada para participar do Circuito Mata Atlântica de 

Minas. Segundo a secretária de Turismo, Lívia Araújo Duarte, no roteiro 

de Marliéria, um dos objetivos é o de inserir produtos e serviços da agricul-

tura familiar no mercado turístico da região.  “Temos 10 comunidades rurais 

e a maior parte dos produtores trabalha com a agricultura familiar, isso vai 

estimular o desenvolvimento  de nossas  produções rurais”, afirma Lívia.

Como existe um morro que separa os moradores do Município mineiro, 

o secretário de Administração, Geraldo Carneiro, explica que a população fica 

dividida em duas áreas. De um lado está a sede (Marliéria), onde fica o centro 

do Município,e a 40 km dela fica o distrito de Cava Grande. 

“Do total de habitantes, 2,5 mil moram no distrito, apenas 800 pessoas 

vivem na sede e o restante da população está distribuída nas 10 comuni-

dades rurais”, relata.

Segundo Carneiro, a distância que separa a comunidade é um desafio para 

a administração do Município, pois, apesar dos quilômetros que os afastam, 

a prefeitura deve tentar atender às demandas dos moradores das duas áreas.

Desafios – Mesmo com um manancial de belas lagoas e cachoeiras, os 

moradores de Marliéria sofrem com problemas de abastecimento de água. 

“Apesar de sermos a terceira planície inundada do País, só perdendo para 

a Amazônia e o Pantanal, convivemos com a falta de água tratada,” relata 

o técnico municipal responsável por acompanhar o projeto CNM/Pnud em 

Marliéria, Marcos Luiz Assis. 

Segundo o secretário, para amenizar o problema, os moradores de Cava 

Grande instalaram postos artesianos e cisternas, e a prefeitura trabalha na 

manutenção desses.

Estrada de chão – Outro desafio da prefeitura é o de cuidar das estradas.  

Segundo o administrador, a maior parte da área viária do Município não é 

pavimentada. São aproximadamente 600 quilômetros de estrada de chão 

que interligam Marliéria à Cava Grande, às comunidades rurais e aos outros 

Municípios da região. “Quando chove, vira um lamaceiro, com muito barro 

e buracos. Em época de seca, sofremos com o excesso de poeira”, lamenta o 

secretário de Administração.

Mesmo com poucos recursos, a administração cuida dessas estradas. 

“Constantemente trabalhamos para que o tráfego das estradas seja melhor. 

Infelizmente, só com os recursos do Município, não temos condições para as-

faltar esses percursos. Precisaríamos de investimentos dos governos federal 

e estadual”, comenta o prefeito.

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos marlierienses, a ad-

ministração municipal tem boas expectativas para os próximos anos. “Com 

o projeto e o apoio da CNM, temos esperança de irmos solucionando nossos 

problemas”, conclui o prefeito. 
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A Confederação Nacional de Municípios, por meio do Boletim CNM, relata 

a alta ingerência do Ministério Público (MP) na atuação do Poder Executivo 

dos Municípios brasileiros. A entidade prepara um estudo com participa-

ção de 90% dos entes locais em que revela o número excessivo de Termos 

de Ajustamento de Conduta (TAC’s) firmados por eles. “Tenham cautela na 

hora de assinar um TAC. Não saiam assinando os Termos de Ajustamento de 

Conduta sem avaliar os aspectos jurídicos e orçamentários envolvidos, afi-

nal, são responsabilidades que muitas vezes são difíceis de serem viabiliza-

das no dia a dia”, alerta aos prefeitos o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 

O levantamento completo sobre o tema será divulgado durante a XIV Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios, agendada para os dias 10, 11 e 12 de maio. 

O TAC é um instituto que tenta a conciliação pré-processual de direitos 

indisponíveis e busca antecipar providências que seriam cobradas por meio 

de Ação Civil Pública. O membro do MP procura, com o TAC, evitar o ajuiza-

mento de uma ação civil pública contra o Município onde ele iria cobrar, na 

maioria dos casos, a adoção de determinadas políticas públicas. “E os prefei-

tos, quase sempre, para evitar o ajuizamento de uma ação, assinam o termo”, 

afirma Ziulkoski. Porém, ao assinar o termo, o prefeito assume obrigações 

consubstanciadas em um título executivo extrajudicial. Caso não cumpra o 

ajuste, o promotor aciona o Município na Justiça, sem que o prefeito possa 

contestar as determinações previstas no termo o qual foi obrigado a assinar.

O prefeito de Áurea (RS), Gilson Martovicz, conhece bem essa história. 

Ele diz ter sido praticamente obrigado a assinar, em média, 12 termos por 

ano desde que assumiu a administração, e não está satisfeito com a situação. 

“Esses TAC’s atrapalham muito o orçamento municipal. Tudo o que o governo, 

principalmente o estadual, não dá conta, vai para a conta do Município, que 

é muito mais restrita. Sou contra esses termos”, indigna-se.

Assim como a maioria dos prefeitos que passa pela situação, Martovicz 

assinou quase 100% dos TAC’s para a área da Saúde, principalmente para 

medicamentos. “Um ou outro foi para a Assistência Social”, explica. Sobre o 

não cumprimento dos TAC’s, o prefeito de Áurea preocupa-se com a puni-

ção: “não temos saída. Se o prefeito não cumpre o que está no Termo, em 

três dias é preso”.

ORIENtaçõES

A CNM orienta os gestores a terem bastante cautela no momento de 

assinarem um TAC. “A impossibilidade jurídico-financeira de arcar com as 

responsabilidades assumidas pode acarretar consequências graves ao gestor 

e ao próprio Município”, salienta Ziulkoski.

Também no Rio Grande do Sul, o prefeito de Formigueiro, José Nata-

lício, reclama da procura dos promotores por irregularidades na região. 

“É preciso resistir a este tipo de ação contra os prefeitos que acabam assi-

nando documentos com os quais não concordamos. Estamos cansados, é 

muito injusto”, revela. 

Natalício relatou também um caso em que tentou reverter a assinatura 

de um TAC. “Não faz muito tempo, eu tive de entrar na Justiça para anular 

um TAC que eu mesmo assinei. Conseguimos anular em 1a instância, mas o 

promotor, como era de se esperar, recorreu da decisão”, conta, já sem espe-

rança de obter decisão favorável.

Jurídico 

termos de ajustamento de Conduta 
preocupam Municípios
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Movimento municipalista propõe
o debate sobre câncer de mama

O autoexame e a mamografia são dois procedimentos simples e fun-

damentais para a descoberta precoce do câncer de mama. No entanto, as 

autoridades médicas anunciam que a quantidade de mortes por causa da 

doença não reduz por conta do diagnóstico tardio e da falta de tratamento. 

E, mesmo com a sanção de uma lei federal que garante este direito às mulhe-

res brasileiras – Lei 11.664/2008 –, os procedimentos ainda estão distantes 

da realidade de milhares delas por falta de conhecimento. 

Dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), em outubro 

de 2010, mostraram que em média 11 mil mulheres morrem de câncer de 

mama por ano no Brasil. O que representa 2,5% das mortes de mulheres. 

Também, dados do Inca indicam que 22% de câncer em mulheres são de 

mama e este é o segundo mais frequente no mundo. 

A CNM destaca: uma das medidas para reduzir os elevados números é 

a ação nos Municípios. O presidente da Confederação Nacional de Municí-

pios (CNM), Paulo Ziulkoski, salienta em seu discurso que tudo acontece no 

Município e, por meio da prefeitura, as campanhas sociais obtêm melhores 

resultados. Neste caso, em específico, a orientação, o incentivo para o diag-

nóstico e o tratamento são medidas simples que podem reduzir a quantidade 

de mortes e o número de mutilações por causa do grau avançado do câncer. 

Nesta luta, a CNM é parceira. E, por reconhecer a necessidade de de-

senvolver medidas que cheguem a todas as mulheres brasileiras, a CNM 

propõe o debate durante a XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 

Na programação, o assunto será abordado durante a Conferência Nacional 

de primeiras-damas. Pela primeira vez na programação, o debate inova o 

grande encontro nacional com objetivo de envolver as primeiras-damas de 

cada região com os temas municipalistas. 

”Estamos nos mobilizando para que esta triste realidade mude no Brasil 

e que comece nos Municípios, que é o Ente mais próximo da comunidade”, 

disse Ziulkoski. 

A Conferência Nacional de Primeiras-Damas será coordenada pela Fe-

deração Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 

(Femama) e está agendada para o dia 11 de maio. As duas entidades – CNM 

e Femama – já desenvolveram uma ação em conjunto em 2008. E, na oca-

sião, a presidência da Federação ponderou que a implementação de políticas 

públicas que assegurem a descoberta e o tratamento do câncer de mama é 

um passo importante. 

A CNM incentiva o início das ações municipais com as orientações do Inca, 

que são simples, baseadas em estudos científicos e para detecção precoce 

do câncer de mama. As recomendações são: 

1 – Ter amplo acesso à informação com base científica e de fácil com-

preensão sobre o câncer de mama. 

2 – Ficar alerta para os primeiros sinais e sintomas do câncer de mama 

e procurar avaliação médica. 

3 – Ao perceber um nódulo palpável na mama ou outras alterações 

suspeitas, a mulher deve ter direito a receber diagnóstico no prazo máximo 

de 60 dias. 

4 – Se tiver de 50 a 69 anos, deve fazer mamografia a cada dois anos. 

5 – O serviço de mamografia deve participar de programas de qualidade. 

A qualificação, quando obtida, deve ser exibida em local visível às usuárias. 

6 – Saber que o controle de peso 

corporal e da ingestão de álcool, além 

da amamentação e da prática de ativi-

dades físicas, são formas de prevenir o 

câncer de mama. 

7 – E terapia de reposição hormonal, 

quando indicada na pós-menopausa, 

deve ser feita sob rigoroso acompanha-

mento médico, pois aumenta o risco de 

câncer de mama. 
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Educação 

Piso dos professores: impacto de
 R$ 5,4 bilhões para Municípios

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu a favor da constitucionalidade 

do piso dos professores na quarta-feira, 6 de abril. Agora, vale o entendi-

mento de que o valor do piso se refere apenas aos vencimentos iniciais, sem 

incluir eventuais vantagens ou gratificações pagas aos docentes. Mas, o STF, 

até o fechamento desta reportagem, ainda aguarda o voto do ministro Cezar 

Peluso e a manifestação da ministra Ellen Gracie para concluir o julgamento 

sobre  o ponto que trata da carga horária dos professores. 

A CNM calculou o impacto total na folha de pagamento dos Municípios. 

Somados, o conceito de piso como vencimento inicial e a regra de um terço da 

jornada de trabalho destinada às horas-atividade exigirão um aporte extra 

de R$ 5,4 bilhões. “Somente em horas-atividade, por exemplo, o valor do 

impacto deve ser de R$ 3,1 bilhões. Será preciso contratar mais de 180 mil 

professores”, destaca o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. 

Conforme orientação da Advocacia-Geral da União (AGU), os cálculos da 

CNM foram estimados a partir da atualização do piso em 2011, com base nos 

valores efetivos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O valor de 

2010, divulgado na quinta-feira, 7 de abril, no Diário Oficial (DOU), serviu 

como base para estimar o valor do piso, que será de R$ 1.239,27 para a jor-

nada de 40/horas semanais.

Esforço – De acordo com os dados do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Educação (Siope), em 2008, 5.283 Municípios apli-

caram, em média, 72,4% do Fundeb no pagamento da folha dos profissio-

nais da Educação. Em 2009, a média de investimento dos 5.333 Municípios 

foi de 73,3%. A lei exige bem menos: 60%. “Os dados demonstram que os 

Municípios se esforçam para melhorar a remuneração dos professores”, ar-

gumenta Ziulkoski.

Para ele, sem a efetiva participação da União em 2008 e 2009, os Mu-

nicípios empenharam esforços para assegurar o cumprimento  da Lei do 

piso, o que acarretou  o aumento do comprometimento de recursos com a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino. Ele ressalta que, com a deci-

são do STF, fica ainda mais evidente a necessidade da complementação do 

governo federal ao piso em 2011.  

Modulação – Ziulkoski alerta os gestores municipais a respeito dos efei-

tos jurídicos da declaração de constitucionalidade da Lei do Piso. Ele explica 

que a natureza de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é possuir 

efeito ex tunc, ou seja, retroagir seus efeitos até a data da publicação da Lei. 

No caso, a Lei do Piso. “Os Municípios terão de pagar os valores retroativos 

que não foram recebidos. Será um baque ainda maior, de aproximadamente 

R$ 7,5 bilhões”, afirma.

A CNM espera que o STF leve em consideração o artigo 27 da Lei 9.868/1999, 

que dispõe sobre o processo de julgamento de ADI’s e Ações Direta de Cons-

titucionalidade (ADC’s). O artigo prevê, em razão do impacto financeiro que 

a retroatividade pode causar, a possibilidade de modulação desses efeitos. 

“Esperamos que os ministros do STF se sensibilizem pelo menos nesse ponto 

e não apliquem a retroatividade”, finaliza Ziulkoski. 

Veja os valores por Estado, de acordo com o crescimento efetivo do Fundeb:

UF Impacto do 
vencimento inicial

Impacto da regra de 
2/3 de horas-aula total

 AC  44.671.116  10.252.649  54.923.764 
 AL  97.880.790  76.473.742  174.354.532 
 AM  84.358.435  54.220.883  138.579.318 
 AP  28.266.285  6.412.659  34.678.944 
 BA  432.894.619  321.482.472  754.377.091 
 CE  180.731.151  190.586.465  371.317.615 
 DF  -    -    -   
 ES  29.285.531  77.484.552  106.770.083 
 GO  136.546.707  105.108.831  241.655.538 
 MA  28.361.762  190.785.511  219.147.273 
 MG  264.876.516  289.636.374  554.512.890 
 MS  13.928.228  33.233.250  47.161.477 
 MT  10.545.037  54.729.198  65.274.235 
 PA  115.553.330  194.272.412  309.825.742 
 PB  83.752.168  92.400.323  176.152.491 
 PE  229.324.271  203.074.403  432.398.673 
 PI  110.521.109  102.463.309  212.984.418 
 PR  83.792.395  131.615.606  215.408.002 
 RJ  -    -    -   
 RN  101.788.083  65.338.865  167.126.948 
 RO  33.431.377  20.249.319  53.680.697 
 RR  9.606.156  4.897.848  14.504.005 
 RS  27.474.822  162.103.486  189.578.308 
 SC  109.378.908  142.862.936  252.241.845 
 SE  65.646.049  55.101.113  120.747.162 
 SP  -    493.606.369  493.606.369 
 TO  27.109.234  29.823.909  56.933.143 
 BR  2.349.724.080  3.108.216.483  5.457.940.563 

Região Impacto do 
vencimento inicial

Impacto da regra de 
2/3 de horas-aula total

Norte  342.995.934  320.129.678  663.125.612 
Nordeste  1.330.900.001  1.297.706.203  2.628.606.204 

Centro-Oeste  161.019.972  193.071.278  354.091.250 
Sudeste  294.162.047  860.727.295  1.154.889.343 

Sul  220.646.126  436.582.029  657.228.154 
total  2.349.724.080  3.108.216.483  5.457.940.563 

Fonte: CNM



Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), divulgada em 2010, revela que 65% dos brasileiros não têm acesso 

à Internet. São 104,7 milhões de pessoas acima de 10 anos que nunca se 

conectaram à rede. Preocupada com o avanço tecnológico e a boa gestão 

dos Municípios brasileiros, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

lança o Termômetro digital. Um hotsite que foi criado pela equipe de técni-

cos da CNM para medir o nível de inclusão digital dos Municípios brasileiros. 

O termômetro digital será lançado na XIV Marcha a Brasília em Defesa 

dos Municípios, que acontece de 10 a 12 de maio. Para participar, os prefeitos 

devem responder às seis perguntas do questionário apresentadas no hotsite. 

De acordo com as respostas, o termômetro vai medir o nível de inclusão digital 

do Município. A CNM também 

promove ações de inclusão 

para os Municípios filiados 

à entidade, disponibilizan-

do um site e e-mails para a 

prefeitura. Até fevereiro de 

2011, a CNM implantou 594 

sites e cadastrou mais de 

1.170 e-mails em prefeituras 

municipais.

Em Dois irmãos do Buriti 

(MS), a prefeitura não tinha 

e-mail e não tinha site com 

informações da cidade. A 

CNM implantou as ferramentas em 2011 e colocou a cidade no mundo digi-

tal, apresentando informações dos habitantes, hino do Município, contatos 

municipais, dados econômicos e gerais. 

O secretário de Finanças, Sidnei Ferreira, acredita que a implantação 

de um site para a prefeitura é um grande avanço para o Município, pois é 

importante disponibilizar as informações da prefeitura para os habitantes. 

“Percebo que passamos a existir para o resto do Brasil; as pessoas entram 

em contato com a prefeitura, até mesmo jornalistas e turistas. O Município 

recebe mais propostas”, afirma.

Dois irmãos do Buriti também têm uma biblioteca digital, e a prefeitu-

ra está trabalhando na inclusão digital dos alunos do ensino fundamental. 

“São pequenas coisas, mas que já têm feito grande diferença e dão maior 

perspectiva para os alunos. Acredito que é importante ampliar e levar isso 

para o resto da população”, acrescenta Sidnei. 

Um exemplo da importância da inclusão digital vem de Matureia (PB), 

que com seus 6 mil habitantes começaram a ter acesso à Internet em 1o de 

fevereiro de 2011, sem precisar pagar pelo serviço. A iniciativa faz parte 

do Programa Municipal de Inclusão Digital e permite às pessoas de baixa 

renda utilizar ferramentas de tecnologia Wi-Fi, que dispensa uso de cabos, 

para interagirem com o mundo em tempo real. 

Segundo o prefeito de Matureia, Daniel Dantas, essa é a primeira etapa do 

programa de inclusão digital, que prevê ainda linhas de créditos para compra 

de computadores para as famílias carentes. “Esse projeto não medirá esforços 

para ampliar a relação computador por habitante no Município”, ressaltou.

Outro Município que 

também rompe barreiras e 

entra na era digital é Feli-

xlândia (MG). O Município 

não tinha site e e-mails, 

mas, com o apoio da CNM, 

implantou as ferramentas há 

3 meses. “Estamos perceben-

do que as pessoas procuram 

muito o site e dão sugestões. 

Agradou a população, pois dá 

aos moradores informações 

básicas como o telefone da 

prefeitura e os endereços, 

informações que antes eles 

não tinham; fica mais fácil 

procurar por seus direitos”, afirma a secretária de tecnologia, Renata Coelho.

O Município mineiro de 14 mil habitantes também comemora seus dois 

telecentros e as mudanças que chegaram com a Internet e os computadores. 

“Para uma região do interior, que até pouco tempo muita gente nem tinha 

telefone em muitos lugares, poder oferecer Internet é um grande avanço, 

inclusive economicamente. As pessoas têm mais condição de crescer, pois a 

Internet é informação”. Renata ainda ressalta que a expectativa agora é de 

levar esse mundo digital também para a área rural.
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Finanças 

Restos a pagar pautam discussões da Marcha
A pauta de Finanças da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-

pios terá um mote principal: a preocupação dos gestores municipais com o 

cumprimento dos restos a pagar processados e não processados.  Em março, 

quando a presidenta Dilma Rousseff assinou o decreto em que o governo 

detalha as ações que serão executadas pelos órgãos federais para cumprir 

com os cortes no Orçamento, um sinal de alerta surgiu nas prefeituras.

Dos R$ 128 bilhões previstos em restos a pagar, a Confederação Na-

cional de Municípios (CNM) apurou que R$ 27,8 bilhões são destinados 

aos Municípios. “Existem compromissos, assumidos pelos gestores com as 

comunidades, que envolvem obras aprovadas em orçamentos anteriores a 

2011”, explica o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski. Ele enfatiza que os 

Municípios já apresentaram projetos e enviaram os documentos exigidos 

pelos órgãos concedentes.

O levantamento da CNM também aponta que R$ 6,8 bilhões dessa quan-

tia são de restos a pagar que já são devidos, ou seja, de obras que estão em 

andamento. “Imaginem o drama da prefeitura que anunciou a realização 

de obras e precisa lidar com a população que cobra os motivos por elas não 

saírem do papel”, destacou Ziulkoski. 

Em reunião do Comitê de Articulação Federativa (CAF), promovida no 

início do mês, Ziulkoski perguntou ao secretário do Tesouro Nacional, Arno 

Augustin, quando é que o governo vai pagar o que é devido, o que já está 

processado e liquidado. Ele também indagou como deve orientar os prefei-

tos, pois muitos procuram a CNM para saber se devem dar prosseguimento 

às obras paradas: “Os prefeitos continuam com os trabalhos? Podem dar 

início a novas etapas?”.

Augustin respondeu que a decisão pela emissão de um novo decreto de 

prorrogação será tomada pela presidenta Dilma Rousseff após reuniões mi-

nisteriais. Mas ele adiantou que a União deve honrar esse compromisso e não 

há nenhuma intenção em não fazer o pagamento. “O mais importante é que 

as obras em andamento não podem ser interrompidas”, garantiu o secretário.

XIV Marcha – Diante deste quadro preocupante, Ziulkoski adianta que 

vai levar o assunto à Marcha para sensibilizar a presidenta Dilma Rousseff. 

“Esperamos que seja publicado um novo decreto assegurando que as obras 

e as licitações em andamento não serão interrompidas”, confia Ziulkoski. Ele 

espera que os prefeitos de todo o País, representando os Municípios preju-

dicados, venham a Brasília juntar esforços à luta da CNM.

                                                           Parceria 

                     Capacitação no Mato Grosso do Sul
Pequenos e micro empreendedores de Municípios do Mato Grosso do Sul 

foram os primeiros a receber o Curso de Desenvolvimento Econômico Munici-

pal. O projeto foi lançado no dia 14 de março, paralelo ao Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Econômico dos Municípios de MS Fundamentado na 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Prolocal), e executado de 15 a 17 de 

março. O objetivo é que até julho de 2011, pelo menos 20 Estados tenham 

servidores municipais devidamente capacitados. No Rio Grande do Norte, o 

curso foi oferecido entre os dias 22 e 25 de março.

A iniciativa foi idealizada a partir da parceria entre a Confederação Nacio-

nal de Municípios (CNM) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) com o tema Lei Geral, Município Legal, firmada durante a 

XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em maio de 2010. 

No MS, o curso ocorreu na sede da Associação dos Municípios do Mato 

Grosso do Sul (Assomasul), em Campo Grande. Lá, micro e pequenos em-

preendedores receberam orientações sobre a adequação do profissional no 

mercado de trabalho, o passo a passo para a formalização, o tratamento 

tributário e, principalmente, acerca da importância do Empreendedor Indi-

vidual (EI) na economia do Município. Entre abril e maio, outros três Estados 

já estão com cursos confirmados: Piauí, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A série de cursos de capacitação faz parte da segunda etapa do convê-

nio CNM/Sebrae. Durante a XIII Marcha, o projeto foi subdividido em quatro 

etapas, sendo a primeira a elaboração da cartilha. Para a segunda etapa, 

iniciada em dezembro de 2010, além dos cursos, conta com a criação do 

Portal do Desenvolvimento. “A partir das ações previstas na utilização do site, 

gestores poderão ser capacitados também a distância”, garante o presidente 

da CNM, Paulo Ziulkoski.

A terceira etapa do projeto deve iniciar em agosto. Será a partir dela que o 

gestor público estará habilitado a realizar compras públicas. Na quarta, e última 

etapa, será trabalhada a identificação dos casos de sucesso ao longo dos traba-

lhos anteriores, prevendo a troca de experiências louváveis entre os Municípios. 
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