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edição especial

Como merecem

–  Veja os compromissos assumidos pela presidente Dilma Rousseff
– Tapete vermelho para receber os prefeitos na rampa do Congresso 
– Luta pela derrubada do veto dos Royalties terá novos embates 
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Muitos compromissos na ab ertura oficial da XIV Marcha
Na cerimônia oficial de abertura da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios, o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski, e a presidente da República, Dilma Rousseff, falaram com clareza 
dos desafios das administrações municipais e dos compromissos do governo. 

Ziulkoski fez um relato dos principais assuntos que desafiam os gestores 
e cobrou posicionamento sobre uma série de temas. Entre eles, o veto ao 
projeto dos Royalties, o encontro de contas com a Previdência Social, o piso 
dos professores e a regulamentação da Emenda Constitucional 29 da Saúde. 

Sobre a Saúde, pediu uma solução urgente, não para as prefeituras, e, 
sim, para o Brasil. O presidente da CNM lamen-
tou que o projeto estivesse parado há mais de 
mil dias, na Câmara, sem a regulamentação. 
Ao tratar do piso dos professores, relatou que, 
após a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), os Municípios terão de contratar 190 
mil docentes.

Anunciou, também, a ação que os prefeitos 
e os demais gestores municipais pretendiam 
desenvolver junto ao Congresso Nacional para 
sensibilizar os parlamentares e pedir a derrubada 
do veto da emenda que estabelece a distribuição 
equitativa dos Royalties do petróleo a todos os 
Estados e Municípios. “Nós havíamos constru-
ído uma solução pacífica. Não é justo que um 
Estado fique com a maioria dos Royalties. Nós 
não vamos desistir”, destacou aplaudido de pé 
pelos prefeitos.

Ziulkoski defendeu a necessidade de revi-
são nos prazos de cancelamento dos restos a pagar, revisão nos valores que 
serão liberados para obras em andamento e a necessidade de construção de 
um diálogo saudável com o governo nos próximos anos. 

Dilma assume compromissos com os prefeitos 

Mesmo em fase de recuperação de uma pneumonia, a presidente Dilma 
compareceu ao evento e lembrou que era a primeira Marcha da qual par-
ticipava como presidente da República. Nas anteriores, ocupava o cargo de 
ministra-chefe da Casa Civil.

Dirigindo-se ao plenário, afirmou que “o Brasil de hoje, em que vocês, 
prefeitos e prefeitas, são os verdadeiros protagonistas, é um País que está 
entre as primeiras economias do mundo; um País que tem crescido muito; 
um País que, asseguro a vocês, vai continuar crescendo”. 

Em seu discurso, anunciou ter assinado medida provisória garantindo o 

custeio de novas creches. “Isso significa que, se vocês construírem uma creche 
com recursos do ProInfância ou do PAC, o governo federal vai garantir recursos 
também para o custeio dessas unidades, enquanto não estiverem computadas 
as crianças no Fundeb. Sei que essa é uma dificuldade de vocês, por isso nós 
vamos apoiá-los. Porque investir nas crianças é investir no futuro”, afirmou. 

Garantiu, também, apoio aos Municípios na reforma das unidades bási-
cas de saúde. Disse ter recebido o resultado de uma pesquisa do IBGE que a 
preocupou muito, pois mostra que 74% das unidades básicas de saúde, hoje 
em funcionamento, no Brasil, não atendem aos requisitos de qualidade da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa). “Por isso, determinei ao nosso ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, que encaminhe, 
com prioridade, as medidas necessárias pa-
ra que as reformas das unidades básicas de 
saúde sejam claramente definidas, com prazo 
de execução e localização. Vou apresentar em 
breve para todos vocês o nosso cronograma de 
reformas”, antecipou.

Para a presidente da República, não é 
correto continuar construindo novas unidades 
sem enfrentar também o desafio de garantir 
que o conjunto dos postos de saúde tenha 
padrão de qualidade elevado e possa atender 
com dignidade à população. Anunciou, para 
junho, o PAC Saneamento para Municípios com 
menos de 50 mil habitantes. Nós sabemos que 
são necessárias modificações, nós sabemos, 
haverá modificações. Garantiu que o governo 

vai apoiar os pequenos Municípios a elaborarem seus projetos executivos. 
“Esse é um desafio que nós, em conjunto, podemos enfrentar e solucionar”. 

Sobre a Emenda Constitucional 29, da Saúde, reconheceu que é uma 
discussão bastante complexa, porque envolve os três níveis da Federação: 
a União, os Estados e os Municípios. “Mesmo que essa discussão ainda não 
tenha se completado, o governo federal, neste ano de 2011, está colocando 
mais R$ 10 bilhões na Saúde. Ou seja, mesmo sem a aprovação da Emenda, 
já estamos incrementando os recursos para o setor”, antecipou. 

Entre a série de compromissos assumidos, a presidente Dilma Rousseff 
falou também do lançamento do programa Brasil sem Miséria. E pediu a 
participação ativa, engajada, de todos os Municípios do Brasil para enfrentar 
o desafio de superar a extrema pobreza e assegurar igualdade de oportuni-
dade a todos os brasileiros. “É um programa que vai exigir a mobilização de 
toda a sociedade brasileira”. Ao final, agradeceu aos prefeitos e prefeitas e 
garantiu diálogo permanente, direto e republicano com todos.   

A cerimônia oficial de abertura da XIV 

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 

registrou a palavra do presidente da CNM, 

Paulo Ziulkoski, em defesa das reivindicações 

dos Municípios. E uma série de 

compromissos da presidente da República, 

Dilma Rousseff, com os milhares de prefeitos 

e gestores presentes ao auditório do Hotel 

Royal Tulip Brasília Alvorada. A presidente 

estava acompanhada de 19 ministros de 

Estado e dos presidentes do Banco do Brasil 

e da Caixa Econômica Federal. 
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Muitos compromissos na ab ertura oficial da XIV Marcha

•	 editar medida provisória para a construção de creches e garantir 
recursos para o custeio das unidades; 

•	 promover reforma das Unidades Básicas de Saúde em todo o Brasil; 

•	 lançar o PAC Saneamento para Municípios com menos de 50 
mil habitantes; 

•	 ajudar os pequenos Municípios para a elaboração de projetos 
do PAC; 

•	 apoiar a regulamentação da Emenda Constitucional 29 da Saúde; 

•	 liberar R$ 750 milhões de restos a pagar – R$ 520 milhões ime-
diatamente e R$ 230 milhões no dia 6 de junho; 

•	 apresentar soluções para desburocratizar  a tramitação de projetos; 

•	 promover o Programa Brasil sem Miséria;

•	 criar medidas para a formação superior de tecnólogos para os 
gestores públicos municipais – 30 mil vagas até 2014;  

•	 receber o apoio das entidades municipalistas  na construção 
de proposta de aprimoramento da distribuição dos recursos 
do Pré-Sal; 

•	 apoiar os Municípios no aumento da arrecadação própria; 

•	 compartilhar os dados fiscais da Receita Federal com todos os 
Municípios, como ocorre com as capitais; 

•	 apoiar a ampliação da arrecadação do Imposto territorial Rural 
(ITR) para todos os Municípios; 

•	 ampliar o PAC dois para R$ 121 bilhões – o PAC um foi de R$ 
59 bilhões.

 Confira os compromissos assumidos pela presidente da República na XIV Marcha a Brasília:
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De cães de guarda e Polícia Militar
ao tapete vermelho

O dia 11 de maio de 2011 foi histórico para os Municípios. Os prefeitos 

participantes da XIV Marcha subiram a rampa do Congresso Nacional e foram 

recebidos pela presidência da Câmara dos Deputados com tapete vermelho e 

banda. Pela primeira vez na história, resultado da credibilidade do trabalho da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), foram tratados como convidados 

de honra, legítimas autoridades.  

Muitos não sabem que a luta da CNM começou difícil, sem reconhecimen-

to por parte do governo federal e dos parlamentares. Em 1998, liderados pelo 

presidente Paulo Ziulkoski durante a I Marcha, os prefeitos que estavam em 

frente ao Palácio do Planalto foram expulsos por cães de guarda e pela tropa 

de choque da Polícia Militar. 

Durante a cerimônia no Salão Negro, Ziulkoski recebeu do presidente da 

Casa, deputado Marco Maia (PT-RS), a medalha de honra da Câmara. Ele agra-

deceu a homenagem e destacou que “é esse o tratamento que os prefeitos dão 

aos parlamentares quando eles visitam as cidades”. 

Sob aplausos, Ziulkoski discursou sobre a urgente regulamentação da Emen-

da 29. “A Câmara está há mais de mil dias sem votar o destaque da emenda 

que traz mais recursos à Saúde”, afirmou. Ziulkoski pediu um prazo para que a 

votação ocorra, assim como o Código Florestal. “Esse é nosso principal pedido 

à Câmara, a população brasileira não pode mais esperar”, frisou. 

Ele lamentou o cancelamento da sessão do Congresso que iria apreciar o 

veto dos Royalties naquela quarta-feira, 11 de maio. “Na próxima semana, tal-

vez eu esteja sozinho nesses corredores. Tínhamos a expectativa da apreciação 

do veto”, disse. Segundo Ziulkoski, a entidade vai fazer um trabalho nacional 

nas comunidades para que o veto seja derrubado, porque “esses recursos são 

de todos os Municípios”. 

Ziulkoski pediu ao presidente Marco Maia para que busque uma solução 

aos impasses: “confiamos em seu espírito municipalista”. Maia garantiu que 

irá trabalhar para transformar a Emenda 29 e a distribuição dos Royalties em 

realidade. “Vocês vão se surpreender com o nosso trabalho. A Casa continua 

sensível às demandas dos Municípios”, prometeu. 

Audiência com Sarney – Ainda na tarde de 11 de maio, Ziulkoski e li-

deranças estaduais reuniram-se com o presidente do Senado e do Congresso 

Nacional, José Sarney. Eles pediram ao senador que o Congresso delibere, 

com urgência, sobre o veto dos Royalties. 

Ziulkoski entregou um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas de 

prefeitos. Sarney concordou que os Royalties são riquezas que devem ser dis-

tribuídas com todos os Municípios. “Vou entrar nessa luta em busca de uma 

negociação com o Congresso. Trabalharei para que os prefeitos não esperem 

muito por uma resposta e estarei em contato com a CNM”, garantiu Sarney. 
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Próximo a completar 11 anos, em setembro, a regulamentação da Emenda 

29 não tem previsão de ser votada. A proposta original  define quanto cada 

ente – União, Estados e Municípios – deveria investir em ações e serviços 

públicos de Saúde. No entanto, a medida deve comemorar mais um aniver-

sário sem regulamentação.

Os prefeitos esperam há mais de mil dias pela regulamentação da emenda 

(Quadro 1). Esse foi o resultado apresentado pelo presidente da Confedera-

ção Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, durante a XIV Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios nos dias 10,11 e 12 de maio. 

A Emenda 29 foi uma das principais pautas do encontro, que reuniu 

mais de cinco mil prefeitos em Brasília, todos com a mesma preocupação. 

“Mais uma prova de que a União e os Estados não cumprem a Emenda 29 

e deixam que os Municípios assumam o ônus do Sistema Único de Saúde 

(SUS)”, afirma Ziulkoski.

Quadro I – Regulamentação da EC-29 (Tempo de tramitação: 8/2/21 [anos/meses/dias])

Porcentagem para aplicação na Saúde

Os estudos apresentados voltaram a pontuar os 

problemas da Saúde no Brasil e a lembrar da necessi-

dade desta regulamentação. Um dos pontos que mais 

chama a atenção é o fato de a União não ter porcenta-

gem definida para aplicar recursos no setor da Saúde. 

No entanto, a porcentagem de aplicação definida para 

os Municípios é de até 15% de seus recursos financeiros, 

e, para os Estados, 12%. 

SAÚDE:
quase 11 anos de espera

Fonte: CNM

Fonte: CNM
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A regulamentação da Saúde, com ou sem a criação de um novo tributo 

para financiar, é uma reivindicação antiga do movimento municipalista.  

Somados os déficits de 2008,  2009, 2010 e 2011 (Quadro 3), mais de R$ 66 

bilhões poderiam fazer parte de investimentos no setor nos últimos quatro 

anos, caso o Projeto de Lei do Senado (PLS) 121/2007 tivesse sido aprovado 

em 2008. 

Descrição 2008 2009 2010 2011*

Receita Corrente Bruta  754.735.517  775.406.759  890.137.033  949.312.243 

Despesa Saúde  50.270.290  58.270.260  61.720.223  77.100.000 

Proposta PLS 121/07 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%

PLS 121/07 = 10% RCB  64.152.519  69.786.608  84.563.018  94.931.224 

Déficit  13.882.229  11.516.348  22.852.795  17.831.224 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

União

Gastou 40.724 42.092 42.720 40.921 45.027 45.477 50.789 53.390 55.411 416.552

Deveria ter 
gasto 38.561 42.214 42.973 42.515 45.878 49.355 52.393 55.792 59.299 428.981

diferença ( - ) 2.163 - 122 - 252 - 1.594 - 851 - 3.878 - 1.604 - 2.402 - 3.888 - 12.429

Governo
do Estado

Gastou 16.711 21.886 26.155 25.384 29.226 27.411 31.898 35.783 39.638 38.780 292.871

Deveria ter 
gasto 16.697 20.715 23.519 24.637 30.124 32.056 33.792 36.594 41.137 40.447 299.718

diferença ( - ) 14 1.172 2.635 747 - 899 - 4.645 - 1.894 - 812 - 1.499 - 1.667 - 6.847

Municípios

Gastou 20.377 22.027 25.583 25.509 25.891 29.342 31.368 35.262 38.829 40.981 295.170

Deveria ter 
gasto 7.394 14.140 16.071 16.309 18.998 20.644 22.151 24.404 27.867 26.652 194.630

diferença ( - ) 12.983 7.887 9.512 9.201 6.893 8.698 9.216 10.858 10.962 14.329 100.540

 LoNgA ESPERA –  Para muitos Municípios brasileiros, a regulamen-

tação da Emenda resolveria o problema do atendimento na Saúde. Durante a  

XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, Ziulkoski  pediu ao presidente 

da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), e ao senador Cassildo Maldaner 

(PMDB-SC), que representou José Sarney, atenção especial à regulamenta-

ção da Emenda.

O projeto foi aprovado no Senado em maio de 2008 e encontra-se em 

votação no plenário da Câmara desde então, sob custódia do PLP 306/2008.

Marcha 

o déficit pela não regulamentação da Saúde

Fonte: Elaboração própria com base nas fontes primárias: FINBRS/STN; Siga Brasil/Siafi; Siops.

* Receita corrente bruta estimada para 2011.

Evolução dos gastos com Saúde e as obrigações constitucionais das esferas de governo 
(R$ milhões de abril de 2011, corrigidos pelo IPCA)

De 2008 a 2011:  déficit de R$ 66 bilhões

Apesar de a Constituição Federal garantir acesso universal à Saúde no 

Brasil, isso não é o que mostram os investimentos da União e dos Estados 

no setor, visto que a União cumpriu o mínimo constitucional de investimen-

tos apenas no ano de 2000. Ziulkoski explica que (Quadro 2), desde 2001, os 

dados estão sempre abaixo do que determina a Constituição. Dos governos 

estaduais, o mínimo determinado só foi cumprido até 2003. Depois disso, 

quando o percentual de 12% foi implantado, em 2004, governos estaduais 

não atingiram o piso em nenhum ano.

A falta de compromisso dessas duas esferas tem resultado em um enor-

me déficit para a Saúde no Brasil, avalia o presidente da CNM. “Em razão do 

comportamento de alguns Estados e da União, as demandas da sociedade 

são direcionadas principalmente aos Municípios, o que obriga as prefeituras 

a gastar no setor um montante muito acima da sua determinação consti-

tucional”, adianta. Pelo estudo, somados os valores entre 2000 e 2009, os 

Municípios do Brasil investiram acima de suas obrigações. Em 2009, eles 

aplicaram 20 milhões a mais na Saúde do que o orçado.
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Material sobre Turismo entregue 
pela CNM auxilia prefeituras

Como identificar e estruturar um produto turístico e qual o impacto que 

o desenvolvimento deste trará ao Município são alguns questionamentos 

dos gestores municipais. Ao perceber que esta e outras dúvidas são comuns 

nas prefeituras brasileiras, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

preparou um material com esclarecimentos técnicos e orientações práticas. 

O Informativo foi entregue aos participantes da XIV Marcha a Brasília em 

Defesa dos Municípios.

Como continuidade ao projeto inicial publicação dos Informativos CNM 

– entregue na Marcha do ano passado na forma de um caderno fichário –, o 

material é destinado à editoria de Cultura/Turismo. E, por meio dele, o gestor 

municipal pode contar com orientações simples, aplicáveis ao cotidiano do setor.

Um exemplo disso é identificar o que se chama de produto turístico. 

O Brasil – País tropical, abençoado por Deus e bonito de natureza, como diz 

Jorge Ben Jor –, além da diversidade natural que o constitui, é bastante rico 

em sua cultura e seus costumes regionais. Artesanatos, bandas de músicas 

e cantores, cachoeiras, centros históricos, comidas típicas, festas, grupos de 

teatro, igrejas, praias e rios são alguns exemplos.

Em boa parte dos Municípios brasileiros, existe algum tipo de produto 

cultural, como os citados acima. No entanto, mesmo com toda esta riqueza, 

muitos gestores ainda não conseguiram identificar um ponto-chave para 

elaborar projetos e desenvolver o turismo em sua região. 

Para identificar se uma atividade ou um patrimônio pode servir de 

potencial, a primeira dica do informativo da CNM é: fazer o mapeamento. 

E as demais orientações podem ser consultadas no material. Mas, se viabili-

zar este mapeamento ainda for um entrave, a CNM pontua as possibilidades 

logo abaixo. 

Para começar, é preciso lembrar que hoje as atividades 
turísticas podem ser classificadas em 12 segmentos, que são: 
Aventura, Cultura, Ecoturismo, Estudos e Intercâmbio, Esportes, 
Náutico, Negócios e Eventos, Pesca, Rural, Saúde, Sol e Praia e 
Social. A partir da definição, a prefeitura pode:
•	 fazer uma pesquisa com a população para identificar quais 

são as potencialidades;
•	 promover estudo técnico, por meio de consultoria, com pro-

fissionais especializados;
•	 se reunir em consórcios para elaborar projetos em conjunto 

que visem a promover a atividade na região;
•	 ou, ainda, o mais indicado pela CNM, buscar uma parce-

ria com as universidades próximas para que seja feito um 
diagnóstico, uma análise aprofundada, dos Municípios e das 
atividades possíveis de desenvolver.

Como fazer o mapeamento para identificar 
produtos, atrações ou lugares que sirvam 
de potenciais turísticos? 
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Piso dos Professores e Plano Nacional de Educação pautam discussões

Os pedidos de complementação devem ser endereçados ao Fundo Na-

cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que irá regulamentar os 

critérios estabelecidos pelo MEC. Mas, até agora, nada foi regulamentado. 

Segundo a portaria 213/2011, os requisitos para solicitar a comple-

mentação em 2011 são:

•	 receber a complementação do Fundeb (AL, AM, BA, CE, MA, PA, 

PB, PE e PI);

•	 preencher o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 

em Educação (Siope);

•	 aplicar, no mínimo, 25% em Educação;

•	 ter a secretaria de Educação como gestora dos recursos em Educação;

•	 possuir plano de carreira específico do magistério;

•	 demonstrar o impacto da lei nos recursos municipais;

•	 apresentar planilhas de custo detalhadas.

Dois temas foram os mais lembrados durante as discussões em Educa-

ção na XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios: o piso nacional do 

Magistério Público e o cumprimento das metas do Plano Nacional de Edu-

cação (PNE). Os dois assuntos geram dúvidas e preocupação nos gestores 

municipais.  O motivo para apreensão é sempre o mesmo. À medida que os 

recursos diminuem e a União não indica uma fonte de receitas, aumentam 

as responsabilidades para os Municípios. 

Sobre o piso dos professores, o plenário lotado de prefeitos foi uma boa 

oportunidade para a Confederação Nacional de Municípios (CNM) transmitir 

orientações importantes. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 

pela constitucionalidade do piso e definiu-o como vencimento inicial – e 

não remuneração –, além de julgar constitucional a jornada de trabalho 

dos professores de, no máximo, dois terços em sala de aula. 

As mudanças devem ocorrer porque, em 2010, vigorava uma liminar do 

STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167. A partir dessa deci-

são, que já foi julgada improcedente pela Corte do STF, o piso era entendido 

como remuneração, e as horas-atividade estavam suspensas. Ainda diante 

dessa situação, a preocupação dos gestores persistia, porque não havia re-

cursos suficientes para esses novos investimentos.

Com a mudança, aumenta ainda mais a preocupação dos Municípios. 

A decisão do STF trará impacto em dois aspectos. Primeiro, sobre o paga-

mento do piso como vencimento inicial – como a Lei do Piso foi declarada 

constitucional, há o caráter retroativo da nova obrigação, porque a maioria 

dos Municípios entendia o piso como remuneração. Em segundo, as horas-

-atividade, a razão de um terço da carga horária ser preenchida fora da sala 

de aula, incluída no plano de carreira. 

A CNM calculou o valor do piso atualizado pelo valor efetivo do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), o equivalente a 

R$ 1.239,27. A partir desse número, avaliou que o impacto nos Municípios, 

apenas com o entendimento de que o piso é vencimento inicial, será de R$ 

2,3 bilhões em 2011. Em relação às horas-atividade, os Municípios terão de 

desembolsar mais R$ 3,1 bilhões para contratar 180 mil professores. No total, 

estima-se um aumento de R$ 5,4 bilhões na folha de pagamento do magistério.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, faz um alerta: os Municípios com-

prometem quase 85% dos recursos do Fundeb com o pagamento de salários 

aos professores, enquanto a legislação exige 60%. Segundo ele, uma boa 

remuneração não assegura a qualidade no Ensino. “Dos Municípios que inves-

tem entre 95% a 100% do Fundeb com a folha de pagamento, apenas 46% 

atingiram as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica”, explica.

Os Municípios reivindicam a efetiva participação da União no apoio ao paga-

mento do piso. Este ano, por exemplo, o valor previsto da complementação é de 

R$ 880,6 milhões. “Já estamos no fim de maio e ainda não temos conhecimento 

sobre como os recursos federais serão distribuídos”, critica Ziulkoski. De acordo 

com o dirigente da CNM, é preciso diminuir as restrições para que os Municípios 

peçam a complementação – atualmente, apenas 8% dos Municípios atendem 

a todos os critérios (veja box) estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Quais são os critérios?
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Marcha 

Piso dos Professores e Plano Nacional de Educação pautam discussões

O segundo tema a chamar atenção na XIV Marcha foram as 

metas do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que devem ser 

definidas para os próximos dez anos. “Os prefeitos estão apreensivos 

porque não sabem como será feito o financiamento dessas metas, 

tanto em relação às creches, às crianças de 4 a 5 anos e à oferta de 

educação integral”, questiona Ziulkoski. 

De acordo com o PNE, as metas são as seguintes: atender a 50% 

das crianças de 0 a 3 anos em creches, 100% das crianças de 4 e 5 anos 

na pré-escola e oferecer educação integral em 50% das escolas. O im-

pacto total para atender ao novo Plano, apurou a CNM, ultrapassa a 

cifra de R$ 15,5 bilhões – R$ 8,2 bilhões para as creches, R$ 7 bilhões 

para a escola integral e R$ 462 milhões para a pré-escola.  

Ziulkoski justifica que o Fundeb não cobre o montante necessário 

e que os Municípios, mais uma vez, arcarão com a diferença e serão 

obrigados a fazer investimentos adicionais. Sobre o problema, Ziulkoski 

lamenta que, no Brasil, não se discuta uma proposta concreta e pro-

funda sobre Reforma Tributária. Ele citou um exemplo dessa distorção: 

segundo a legislação, os Municípios cederão, durante 14 anos, 20% 

de seus tributos para sustentar o Fundeb, enquanto a União contri-

buirá com apenas 10%.

Plano Nacional de Educação: qual o impacto?

Marcelo Casal Jr./Ag. Brasil
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Ministros de Estado marcam 
presença na XIV Marcha

A XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios também foi uma opor-

tunidade para os gestores municipais entrarem em contato com ministros 

de Estado. Além da comitiva que acompanhou a presidente Dilma Rousseff 

na cerimônia oficial de abertura de encontro, alguns ministros participaram 

de debates, mesas redondas e palestras. 

Ao convidá-los, o objetivo da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) ficou claro: auxiliar a gestão municipal e aproximar os prefeitos que, 

na maioria dos casos, não têm a oportunidade de dialogar com os ministros. 

Confira a seguir como foi a participação deles:

MIRIAM BELChIoR – ministra do Planejamento, orçamento e gestão

MáRIo NEgRoMoNTE – ministro das Cidades

A ministra participou de uma mesa redonda no último dia da Marcha. 

Apresentou um balanço das ações do Programa de Aceleração do Cresci-

mento (PAC) e as expectativas para as novas etapas do PAC 2. O assunto 

que mais chamou a atenção foram as etapas da nova seleção de propostas 

para as cidades com menos de 50 mil habitantes.

No caso do Grupo 3 – Saneamento, Miriam frisou que serão escolhidos 

projetos cujo valor mínimo da proposta seja de R$ 1 milhão. Ela pediu 

aos prefeitos que ajam imediatamente e elaborem as propostas para não 

deixar para a última hora – as cartas-consulta podem ser encaminha-

das a partir de 15 de junho. Ao final, ela também respondeu às dúvidas 

dos prefeitos e do presidente Paulo Ziulkoski. 

O ministro das Cidades, Mário Negromonte, detalhou para as cente-

nas de prefeitos presentes as principais dificuldades enfrentadas pelos 

Municípios. Ele definiu os objetivos e as medidas previstas em seu go-

verno – entre elas, a garantia de recursos para a execução de obras nos 

Municípios. “Escolheremos o caminho mais correto para padronizar as 

regras do ministério e resolver essas questões”, promete.

Negromonte falou sobre a intenção de agilizar a execução de convê-

nios e contratos para aprimorar o acompanhamento, o controle e a trans-

parência das obras. O ministro prometeu também a liberação parcial de 

recursos para este primeiro momento e garantiu que fará o que estiver 

ao seu alcance para não penalizar os Municípios. 
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ALExANDRE PADILhA  – ministro da Saúde

TEREzA CAMPELLo – ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

LuIz SéRgIo – ministro de Relações Institucionais

O ministro da Saúde participou do painel organizado pelo Comitê 

de Articulação Federativa (CAF). Questionado sobre a regulamentação 

da Emenda Constitucional 29, ele respondeu que o governo federal quer 

regulamentar a emenda, mas sofre resistência dos governos estaduais. 

“Os Municípios não podem ser os únicos a sustentar a Saúde no Brasil”, 

destacou. 

O ministro também falou de ações do governo para a qualificação 

da Atenção Básica em Saúde nos Municípios. Ele disse que o governo vai 

concentrar esforços para apoiar os prefeitos na manutenção às equipes 

de Saúde, além de apoiar a reforma das Unidades Básicas de Saúde exis-

tentes nos Municípios.

Segundo a ministra de Desenvolvimento Social, por exemplo, os ges-

tores municipais têm papel fundamental na execução das ações sociais. 

Sobre o programa Brasil sem Miséria, citado pela presidente Dilma na 

cerimônia de abertura da Marcha, ela pediu a colaboração dos Municípios. 

“A União quer ouvir os Municípios. Não será um plano construído apenas 

pelo governo, será construído em parceria”, prometeu.

O último dia de atividades da XIV Marcha em Defesa dos Municípios 

contou com a presença do ministro de Relações Institucionais Luiz Sér-

gio, que recebeu a enquete que a CNM elaborou sobre a Reforma Política. 

O ministro ainda destacou que o evento se consolida como centro da 

agenda política no Brasil e passa a ter importância fundamental. “Sem 

Municípios fortes não teremos um país desenvolvido”, explicou o Luiz Sérgio.

 Em seu discurso, Luiz Sérgio falou sobre as futuras mudanças que o 

governo federal prevê para convênios e  financiamentos. “É preciso fa-

cilitar o processo para o prefeito e ainda estamos oferecendo no site do 

Ministério um catálogo com todos os programas federais disponíveis para 

Municípios”, antecipa o ministro.
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Marcha para ficar na memória
A XIV Marcha deixou um legado histórico para os Municípios brasileiros: 

foi a primeira vez em que os prefeitos foram recebidos no Congresso Nacio-

nal como legítimas autoridades. Além desse registro, o encontro colecionou 

outros momentos importantes. Contou com a presença de ministros de Esta-

dos interagindo e ouvindo a reivindicação dos prefeitos e teve o recorde de 

inscritos de todas as Marchas. Auditório lotado até o último dia.

Mais de cinco mil gestores municipais vieram à capital federal em busca 
de orientações para melhorar a administração nos Municípios, um recorde

Na primeira participação como presidente da República, Dilma Rousseff trouxe 
uma comitiva de 18 ministros de Estado para o primeiro dia da XIV Marcha

Ziulkoski liderou a comitiva de prefeitos que subiu a rampa do Congresso 
Nacional para uma cerimônia com a presidência da Câmara dos Deputados 

No discurso da cerimônia de abertura, Paulo Ziulkoski pediu a urgente regu-
lamentação da Emenda 29 e a deliberação sobre o veto dos Royalties

O prêmio IRFS homenageou, mais uma vez, os gestores que se destacaram 
na administração dos Municípios em três quesitos: fiscal, social e gestão

O presidente da Casa, deputado Marco Maia, recepcionou os prefeitos e prome-
teu, diante do Salão Negro lotado, trabalhar para regulamentar a Emenda 29 
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Em homenagem à luta em defesa dos Municípios nos últimos anos, Ziulkoski 
recebeu a Medalha de Honra da Câmara dos Deputados

Os prefeitos entregaram ao presidente do Congresso Nacional, José Sarney, um 
abaixo-assinado a favor da apreciação do veto sobre a divisão dos Royalties

As mulheres participaram da IV Conferência Nacional de Primeiras-Damas; fala-
ram sobre a prevenção ao câncer de mama e a invasão do crack nos Municípios 

O auditório Petrônio Portela também sediou atividades da XIV Marcha: foi palco 
de debates sobre o impacto das Reformas Política e Tributária nos Municípios

As bancadas parlamentares foram a oportunidade para discussões regio-
nalizadas e reivindicações sobre a realidade dos Municípios em cada Estado

A Biblioteca CNM reuniu publicações inéditas para orientar e atualizar a gestão 
nos Municípios; tudo preparado com cuidado pela equipe técnica da entidade
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Fórum reúne mais de 800 vereadores 
durante a XIV Marcha a Brasília

Com o intuito de integrar os Legislativos Municipais em torno de ques-

tões que fortaleçam o movimento e as ações municipalistas, a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) promoveu, durante a XIV Marcha a Brasília em 

Defesa dos Municípios, o Fórum de Vereadores. Este ano, os debates foram 

voltados para vários temas: a aplicação da Emenda 

Constitucional 58/2009, que trata da composição das 

Câmaras Municipais; a Câmara e a Previdência; piso 

dos professores e os Royalties do Petróleo.

O presidente do Fórum e vereador de Ibirubá (RS), 

Silvestre Rebelatto, confirmou em seu discurso de 

abertura o que o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 

sempre afirma. Para ele, os vereadores devem cami-

nhar junto aos prefeitos, buscando um equilíbrio na 

gestão. ”Os prefeitos são peça fundamental na gestão, 

e a CNM tem cumprido papel essencial, com parceria e 

apoio ao vereador por meio do fórum”, fala o vereador. 

Entre os palestrantes, estava o advogado e especialista em direito pú-

blico, presidente do Instituto BrasilCidades, Antonio Sergio Baptista, que 

tratou sobre a Emenda 58 – e o vereador de Ipeacaba (BA), Estevão Rocha. 

Ziulkoski defende que os vereadores devem assumir sua posição no 

movimento municipalista. “Se os vereadores se unirem a nós, de forma or-

ganizada, teremos ainda mais conquistas”, afirma. 

Marcos Rogério, vereador de Carmo de Minas (MG), acredita que é impor-

tante que os vereadores tenham espaço nos debates. 

“O que me chamou a atenção foi a discussão sobre o 

Piso dos Professores. Nosso Município é pequeno, por 

isso temos muita dificuldade em pagar o piso. Mas 

queremos valorizar os professores e estamos dando um 

jeito de pagar. Porém nos endividando não é possível 

se planejar para o futuro”, explica. 

Para o vereador catarinense de São João do Oeste, 

Romélio Flach, é importante para o nível legislativo os 

vereadores terem sua representação em nível federal. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, explica a 

importância de abrir espaço para os vereadores. “Ce-

demos o espaço para o Fórum porque gestão se faz com a ajuda de todos e 

com a troca de experiências”. Ele conclui que este apoio é necessário para 

fortalecer a luta municipalista.

“A CNM é a entidade mais 
forte do cenário político 

atual. E ela é a razão de os 
gestores estarem mais bem 

articulados que nunca”, reco-
nheceu o vereador, Alexan-
dre Favera do Município de 
Vespasiano Correa no Rio 

grande do Sul.

Vereador Marcos Rogério – Carmo de Minas (MG) Vereador Alexandre Fevera – Vaspesiano (RS) Vereador Romélio Flach – São João do Oeste (SC)

A
g.

 L
ar

/C
N

M
A

g.
 C

N
M

A
g.

 C
N

M

A
g.

 C
N

M



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

15
maio de 2011

Marcha 

Prefeitos trocam experiências e boas 
práticas em busca de boa gestão

Durante a XIV Marcha a Brasília em Defesa 

dos Municípios, não aconteceram só debates 

e reivindicações. Ocorreram, também, a troca de 

experiências e boas práticas dos gestores muni-

cipais. O presidente da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, destacou du-

rante o encontro que a união dos prefeitos facilita 

a criação de novas ideias. “A Marcha é a chance de 

prefeitos se unirem e enfrentarem a crise juntos, 

buscando soluções coletivamente”, diz o presidente. 

O prefeito Ademir Renato afirma que o evento 

ajudou para que os prefeitos conhecessem políti-

cas benéficas para o desenvolvimento da gestão 

municipal. “Conversei com o colega de Porto Mauá 

(RS), que me contou sobre o funcionamento de sua 

Secretaria de Obras. Gostei do modelo e preten-

do implementar no Município”, conta o prefeito. 

Ainda na área de infraestrutura, o prefeito 

de Arroio dos Ratos (RS), José Hélio, conversou 

com o colega de Nova Guarita e se interessou por 

um projeto promovido pela Secretaria de Obras. 

“O projeto vai de bairro em bairro, reformando 

pistas, calçadas, tirando entulhos e dando cara 

nova à região. Funcionou em Nova Guarita, quero 

tentar o mesmo em Arroio dos Ratos”, conta Hélio. 

A conversa rendeu boas ideias para o pre-

feito de Nova Guarita também, garante José 

Hélio. “Lançamos em Arroio dos Ratos a troca 

de emplacamento dos veículos com placa de 

outra cidade. A prefeitura paga a transferência 

e consegue, com a iniciativa, aumentar a arre-

cadação do IPVA. Contei sobre este projeto ao 

prefeito e ele se interessou muito, pois tivemos 

um crescimento entre 40 a 50% na arrecadação 

de IPVA”, fala o prefeito.

Boas práticas – A CNM recomenda a partici-

pação de todos os prefeitos nas próximas edições 

da Marcha, por se tratar de uma vitrine de boas 

práticas. Um bom exemplo veio de Forquetinha 

(RS). A iniciativa da prefeitura deu tão certo que 

foi apresentada durante a  Marcha, como exemplo 

a ser seguido. 

Convênios – O presidente da CNM, Paulo 

Ziulkoski, sempre alerta aos prefeitos que não 

dependam de convênios com o governo. Ele ex-

plica que um dos programas que gera problemas 

para maioria dos Municípios que tem convênio é 

o Programa Saúde da Família (PSF). “O governo 

paga R$ 8 mil, e nos Municípios a manutenção 

do programa não sai por menos de R$ 25 mil para a 

maioria”, afirma Ziulkoski. O Município de Forque-

tinha desistiu do convênio com o PSF, que cobrava 

inúmeras contrapartidas, e resolveu montar seu 

próprio Programa de Saúde municipal. 

A Coordenadora de Saúde de Forquetinha, 

Regiane Möllmann, conta como funciona o pro-

grama municipal criado pela prefeitura. As enfer-

meiras fazem uma avaliação prévia do paciente, 

visitando diariamente cada um, e o médico faz 

uma visita semanal. O prefeito explica que agora 

paga um médico de 20h, que é o que o Município 

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

população parece estar aceitando bem, gastamos 

menos agora e temos mais qualidade no atendi-

mento”, garante Waldemar. 

O prefeito de Aimorés (MG), Marcelo Marques 

saiu motivado da palestra que contou o caso de 

Forquetinha. Para ele, seu Município de 25 mil ha-

bitantes precisa de uma reestruturação na Saúde, 

e montar um programa de saúde municipal deve 

solucionar o caso. “Não estamos conseguindo 

pagar o PSF e estamos sem médico. Ver que esse 

programa deu certo em outro Município é um alívio, 

vamos levar o exemplo e implantar em Aimorés”, 

desabafa Marcelo.

Ziulkoski concluiu que os prefeitos devem sair 

da Marcha  com várias lições e boas práticas que 

estão sendo espalhadas por todo o Brasil. “Espero 

que isso só melhore a gestão do Município e agrade 

o cidadão”, finaliza.

Prefeito Ademir Renato – Campina das Missões (RS)

Prefeito José Hélio – Arroio dos Ratos (RS)

Prefeito Marcelo Marques – Aimorés (MG)
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ziulkoski divulga enquete sobre Reforma 
Política em mobilização no Senado

Paralelamente à XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o presi-

dente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, apre-

sentou uma enquete sobre Reforma Política. A divulgação do levantamento 

ocorreu em reunião no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. A en-

quete foi respondida pelos mais de cinco mil gestores participantes da Marcha. 

Centenas de prefeitos foram do Hotel Royal Tulip, onde ocorreu o encontro, 

em comitiva para o Senado. Lá, Ziulkoski mediou um debate sobre a Reforma 

Política e expôs algumas das principais reivindicações dos Municípios, como 

a divisão igualitária dos Royalties e a regulamentação do financiamento da Saúde. 

Os prefeitos tomaram as poltronas do auditório do Senado e muitos ain-

da tiveram de se acomodar nas escadarias do local para participar do debate. 

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) prestigiou o encontro.

Números – Ao menos 90% dos prefeitos pesquisados concordam com a 

coincidência de mandatos. Eles defendem eleições gerais para todos os cargos 

dos Poderes Executivo e Legislativo em todas as esferas do governo.

No caso de eleições proporcionais, 56,5% dos entrevistados se disseram a 

favor da proibição de coligações. O senador Aécio Neves também defendeu o 

fim das coligações proporcionais.

Segundo o levantamento, quase 70% dos gestores foram a favor da fide-

lidade partidária. Eles defendem que o ato pode impedir a troca de legendas 

durante o exercício do mandato, porém, 75,7% deles se manifestam contra o 

registro de candidatos sem vínculo partidário.

Na enquete, o tema que mais causou divisão entre as opiniões dos 
prefeitos foi sobre o voto facultativo. Quarenta e cinco por cento se ma-
nifestaram a favor do voto facultativo, e 46,3% foram contra. Os demais 
não tinham opinião formada sobre o assunto. 

Oitenta por cento dos pesquisados foram a favor da escolha do 

suplente de senador por meio de voto popular; e 77% foram contra 
a adoção do sistema de lista fechada no Sistema eleitoral Brasileiro – 
quando os eleitores deixam de votar nos candidatos e passam a eleger 
os governantes por meio do partido.

Sistema Eleitoral Brasileiro
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Publicações da Biblioteca CNM fazem 
sucesso com gestores

Uma das grandes novidades que marcaram a XIV Marcha a Brasília em 

Defesa dos Municípios foi a Biblioteca CNM. Lá, os prefeitos receberam uma 

coletânea de livros produzidos pelos técnicos da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), organizadora do encontro de prefeitos.

As publicações oferecidas na biblioteca tratam de diversos assuntos 

dentro da administração municipal. Entre eles: Saúde; Educação; Previdên-

cia; Finanças Públicas; Cultura; Meio Ambiente; Desenvolvimentos Social e 

Urbano; os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), entre outros.

Os gestores ficaram contentes com a coletânea. “A CNM me deu algu-

mas horas de leitura útil”, brinca o prefeito de Nova Trento (SC), Orivan Orsi.

Orsi garante que a presteza da Confederação colabora na administra-

ção municipal. “As informações e o auxílio da CNM sempre nos ajudam no 

dia a dia na prefeitura. Sempre que tiver dúvidas sobre um desses assuntos 

oferecidos no material, vou utilizá-lo como consulta para saber como pro-

ceder”, acrescenta.

Vindo de Acari, no Rio Grande do Norte, o prefeito Antônio Carlos Fernan-

des de Medeiros também aprovou a iniciativa. “A CNM tem um papel muito 

importante na formação de um prefeito. Esse material da Biblioteca CNM, 

por exemplo, pode ajudar também os meus secretários a aprenderem pelo 

menos um pouco do tanto que aprendi aqui”, incentiva.
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Parceria CNM/Sebrae lança sétima edição
do Prêmio Prefeito Empreendedor 

A XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios serviu de palco para 

o lançamento da 7a edição do Prêmio Prefeito Empreendedor. A Confedera-

ção Nacional de Municípios (CNM), promotora do encontro de gestores, com 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), ideali-

zador do prêmio, promovem o lançamento. A premiação desta edição deverá 

ser entregue na XV Marcha, com data a ser definida em 2012.

À mesa, durante solenidade de lançamento do prêmio, se fizeram pre-

sentes o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski; o diretor do Sebrae, Bruno 

Quick; o diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), Elvio Lima Gaspar; e o prefeito de Cariacica (ES), Helder Salomão.

Um dos principais focos da premiação é valorizar a iniciativa de prefeitos 

que trabalham pelo estímulo da regulamentação e da implementação da 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em seus Municípios. Recentemente, 

o Sebrae divulgou a marca de um milhão de empreendedores individuais 

formalizados a partir da Lei Complementar 128/2008. 

Embora a CNM e o Sebrae só tenham assinado parceria no projeto du-

rante a Marcha de 2010, as duas entidades estão juntas em diversas outras 

atividades desde 2005, tornando a parceria cada vez mais sólida. “A nossa 

parceria é responsável pela melhora do desenvolvimento social e econômico 

dos Municípios, proporcionando um aumento considerável na renda muni-

cipal”, salienta Ziulkoski. 

o PRêMIo

Na XV Marcha, ao todo, 12 prefeitos empreendedores serão premia-

dos em diversas categorias. Entre elas: Planejamento e Infraestrutura para 

o Desenvolvimento Econômico e Social local; Desburocratização; Formalização 

da Economia Local; Política Tributária para os Pequenos Negócios; Compras 

Públicas Locais; Acesso à inovação e Tecnologia; Representação, Cooperação 

e o Associativismo; Acesso ao Crédito e Serviços Financeiros; Capacitação e 

Empreendedorismo; Lei Geral Municipal e Modernização da Gestão Pública 

Municipal e Promoção do Desenvolvimento Rural.

Os prefeitos interessados em participar podem efetuar a inscrição e 

concorrer ao prêmio pelo site do Sebrae.

Programa de Promoção do Desenvolvimento Local com
Fundamento na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Município Legal.
Lei Geral,
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ziulkoski premia gestores que se 
destacaram no IRFS 

O ranking do Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IR-

FS) foi divulgado durante o primeiro dia da XIV Marcha a Brasília em Defesa 

dos Municípios, 10 de maio. A premiação deste ano priorizou 10 Municípios 

modelos, mas o ranking mostra a colocação dos 30 melhores. Os três pri-

meiros da colocação geral foram Municípios do Rio Grande do Sul: Alecrim, 

Caseiros e São José do Hortêncio, respectivamente. 

O presidente da entidade promotora do prêmio – a Confederação Na-

cional de Municípios (CNM) –, Paulo Ziulkoski, parabenizou os gestores pe-

lo desempenho e avaliou o ano em questão, 2009, como um período ruim 

economicamente, esclarecendo que a crise econômica mundial impactou 

nos Municípios de maneira geral.

Nesta edição do IRFS, foram apresentados os comparativos dos resulta-

dos entre os anos de 2002 e 2009 para que os gestores pudessem ter uma 

ideia não apenas da sua situação atual no ranking do índice, mas também 

de sua evolução, ou não, ao longo dos anos.

RESPoNSABILIDADE FISCAL, SoCIAL E DE gESTão

As categorias analisadas no estudo são: fiscal, relacionada aos limites 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando o nível de endividamento 

e gasto com pessoal; a qualidade de gestão, ligada à composição dos gastos 

públicos; e a social, referente ao desempenho nas áreas de Saúde e Educação.

Ao ser considerada a divisão por área, têm-se três novos primeiros co-

locados no ranking da CNM: no índice Fiscal, destacou-se o Município Pre-

sidente Kenedy (ES); Social, Caracaraí (RR); e no de Gestão, o Município de 

Oliveira Fortes (MG). 

Município uF Índice 
Fiscal

Índice 
gestão

Índice 
Social

Índice 
geral

Classifi-
cação

Alecrim RS 0,726 0,659 0,600 0,662 1

Caseiros RS 0,755 0,557 0,644 0,652 2

São José do 
Hortêncio RS 0,806 0,544 0,587 0,646 3

Itatiba do Sul RS 0,760 0,565 0,599 0,641 4

Alpestre RS 0,745 0,593 0,571 0,636 5

Nova Resende MG 0,669 0,598 0,626 0,631 6

Olímpio 
Noronha MG 0,660 0,540 0,689 0,630 7

Guararema SP 0,672 0,614 0,601 0,629 8

Paraguaçu 
Paulista SP 0,649 0,618 0,609 0,625 9

Alto Santo CE 0,682 0,642 0,549 0,624 10

Alto Alegre RS 0,635 0,571 0,663 0,623 11

Artur 
Nogueira SP 0,601 0,651 0,614 0,622 12

Presidente 
Kennedy ES 0,836 0,470 0,559 0,622 13

Louveira SP 0,706 0,549 0,610 0,622 14

Itajobi SP 0,619 0,577 0,657 0,618 15

Cerquilho SP 0,659 0,582 0,605 0,615 16

São Pedro 
do Sul RS 0,622 0,593 0,622 0,612 17

Tambaú SP 0,612 0,595 0,629 0,612 18

São Bento 
do Sul SC 0,650 0,575 0,610 0,612 19

Argirita MG 0,492 0,650 0,691 0,611 20

Coronel 
Barros RS 0,593 0,578 0,662 0,611 21

São Sebastião 
do Oeste MG 0,758 0,501 0,573 0,611 22

Vila Flores RS 0,669 0,570 0,591 0,610 23

Novo 
Horizonte SC 0,660 0,510 0,658 0,610 24

Rio Bananal ES 0,611 0,551 0,665 0,609 25

Veranópolis RS 0,640 0,611 0,573 0,608 26

Estância 
Velha RS 0,694 0,551 0,579 0,608 27

Santa Fé do 
Sul SP 0,561 0,634 0,628 0,608 28

Floreal SP 0,686 0,528 0,608 0,607 29

Timbó SC 0,660 0,568 0,594 0,607 30
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Atenção: resolução da Aneel transfere à
 prefeitura atividades como troca de luminárias

As prefeituras não querem mais responsabilidades sem fonte de recursos 

para o financiamento de novas ações. E, por este motivo, o presidente da Con-

federação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, alertou milhares de 

prefeitos para a Resolução Normativa 414/2010 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel). Os gestores participavam 

do maior encontro municipalista da his-

tória, no dia 10 de maio.

“Fiquem atentos às novas medidas 

porque vão trazer ônus à administra- 

ção municipal”, aconselhou Ziulkoski.  

A recomendação do presidente da CNM 

é para o fato de a resolução transfe-

rir para a prefeitura atividades como 

reparos: de troca de luminárias, de 

lâmpadas, de reatores, de relês, 

de braços e de materiais de fixação. 

Além disso, ser responsável por aten-

der às solicitações encaminhadas pela população sobre reparos na rede.

“Os Municípios brasileiros, em sua grande maioria, são pequenos e não 

possuem equipe técnica e recursos para arcar com a manutenção das redes 

de iluminação pública”, atesta Ziulkoski. Ele avalia que a medida vai causar 

danos também ao contribuinte. “A solução será instituir ou aumentar o va-

lor da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP), o 

que irá onerar ainda mais os munícipes, uma vez que o nosso País já possui 

umas das maiores cargas tributárias do mundo”, prevê.

De acordo com o texto, até se-

tembro de 2012 – 24 meses a partir 

de setembro de 2010 –, os ativos 

de iluminação pública devem ser 

transferidos para os Municípios. 

O texto obriga o Município, da respectiva 

área de concessão, a assumir todo o sistema 

caracterizado como ativo imobilizado em 

serviço das distribuidoras – postes, 

fios e transformadores. Atualmente, 

de responsabilidade dos ativos em 

poder das distribuidoras.

E, apesar de a resolução prever 

uma redução no valor pago pela utilização de energia elétrica para a ilumi-

nação pública, Ziulkoski sinaliza que a diferença – de menos 9% – é insig-

nificante ao ser comparada aos custos que o ente terá para manter todo o 

sistema de iluminação.

A reivindicação do movimento municipalista, de acordo com Ziulkoski, 

é para que o artigo 218 da normativa tenha sua vigência suspensa até que 

a Aneel discuta conjuntamente com as entidades de representação muni-

cipalista uma nova redação para esse dispositivo, com vistas a evitar um 

enorme prejuízo aos Municípios. Outras reivindicações da CNM em relação 

à resolução são: 

•	 que a Aneel apresente a listagem de todas as distribuidoras que 

ainda aplicam a tarifa B4B para o serviço de iluminação pública; 

•	 a manutenção do ponto de entrega ao sistema padronizado de 

iluminação pública, no bulbo da lâmpada, até que se discuta uma 

nova redação para o artigo 218 da Resolução Normativa 414/2010; 

•	 que a Aneel determine às distribuidoras que prestam aos Municí-

pios o serviço de iluminação pública, por meio de seus “sistemas 

padronizados”, que se abstenham de incluir nas faturas mensais 

das prefeituras as perdas dos reatores; 

•	 que a Aneel determine às distribuidoras que juntem no primeiro 

mês de cada ano na fatura de iluminação pública, por estimativa, 

o relatório individualizado das potências que as compõem, bem 

como, a cada mês em que houver considerável alteração.

Nova redação de artigo

Se
co

m
/G

ov
er

no
 d

o 
ES

Pr
ef

. J
ac

ar
ez

in
ho

 (P
R)



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

21
maio de 2011

Marcha 

CNM lança manual sobre Restos a Pagar

Marcha 

CNM indica limites para fiscalização da Cgu

Municípios que tiverem dúvidas sobre os restos a pagar (RAP) devem ficar 

atentos ao manual que a Confederação Nacional de Municípios (CNM) elabo-

rou. A equipe técnica da CNM desenvolveu o documento que foi intitulado  

O manual das finanças e do orçamento público. O objetivo dele é que os gestores 

municipais compreendam a importância dos chamados restos a pagar (RAP) e 

possam lutar pelo direito dos Municípios. 

O assunto  preocupa os  prefeitos de todo o País, pois levantamento da CNM 

aponta que, somente no início de 2011, os restos a pagar da União somavam 

mais de R$ 128 bilhões. O valor é quase 10 vezes mais do que em 2001, no 

início da Lei de responsabilidade Fiscal (LRF).

Para sanar as dúvidas dos gestores,  a entidade recorreu a um meio didático 

para explicar os RAP. O Manual  foi montado com perguntas e respostas, ele ex-

plica como funciona a execução do orçamento público e o caminho que o gestor  

deve percorrer antes de chegar ao pagamento desta. Além de dar dicas e alertas.

O informativo revela que os restos a pagar correspondem às despesas que 

foram empenhadas ou  liquidadas em um determinado ano. O presidente da 

CNM, Paulo Ziulkoski, afirma que a função do documento é deixar bem claro 

a diferença entre  restos a pagar processados e não processados. “É importan-

te que os prefeitos entendam a diferença de cada um para poder recorrer aos 

direitos do Município”. Ziulkoski resume que os RAP processados foram liqui-

dados e os não processados são aqueles em que, ao término do ano, a despesa 

empenhada ainda não foi liquidada.

E explica que, a rigor, situações em que uma despesa é empenhada e não 

é nem liquidada nem paga no mesmo ano, sendo inscrita em restos a pagar 

não processados, deveriam ser a exceção. Na prática, entretanto, tornou-se 

comum, especialmente na esfera federal, formando uma “bola de neve”. 

A CNM também alerta que a prática comum de transferir os restos a 

pagar não processados para o ano seguinte não é cumprida, pois, ao invés 

de serem pagos, estão sendo reinscritos por um segundo ou terceiro ano 

por meio de decreto presidencial. Existem restos a pagar não processados 

referentes a 2007. 

O Manual também destaca que o  governo federal já cancelou mais de 

R$ 100 bilhões de restos a pagar desde o início da LRF. “Imaginem o drama 

da prefeitura que anunciou a realização de obras e precisa lidar com a popu-

lação que cobra os motivos por elas não saírem do papel”, destacou Ziulkoski. 

O informativo da CNM também aponta que R$ 6,8 bilhões dessa quantia são de 

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

Repasse de R$ 750 mi – Convidada para participar da XIV Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios, a presidente da República, Dilma Rousseff, 

falou sobre os restos a pagar.  Na ocasião, ela disse que R$ 750 milhões serão 

liberados para garantir a continuidade de obras já iniciadas e com medição 

realizada. E adiantou que foram liberados R$ 520 milhões e, no dia 6 de junho, 

os R$ 230 milhões serão liberados. “Precisamos desburocratizar a tramitação 

dos projetos na Caixa”, pontuou a presidente. 

Em resposta a um Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que 

um ex-prefeito questionou a competência da Controladoria-Geral da União 

para fiscalizar recursos federais aplicados por um Município baiano, o Supre-

mo Tribunal Federal (STF) manifestou o entendimento de que a atuação da 

Controladoria está limitada às transferências voluntárias feitas por meio de 

convênio com os Municípios. O julgamento aconteceu em novembro de 2010.

A partir da conclusão do ministro Ricardo Lewandowski, que prevaleceu 

ao final do julgamento, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta 

que a CGU não pode fiscalizar recursos federais oriundos de transferências obri-

gatórias ou constitucionais. Segundo a CNM, a CGU não pode ir ao Município 

e realizar verdadeira devassa nos documentos, processos ou legislações que 

não tenham relação direta com recursos transferidos por convênio ou outro 

instrumento semelhante. 

A tese central do recurso versava sobre uma possível usurpação de com-

petência do Tribunal de Contas da União (TCU) por parte da Controladoria. 

A justificativa, segundo o ex-prefeito de um Município baiano, era a de que a 

Constituição Federal, no artigo 71, inciso VI, estabelece que o controle externo da 

aplicação de recursos federais cabe ao Congresso Nacional, com o auxílio do TCU. 

Após análise da lei que instituiu as competências da CGU, a Suprema Cor-

te concluiu que, neste caso, não ocorre usurpação de competência do TCU por 

parte da CGU. Lewandowski destacou que a CGU pode fiscalizar a aplicação de 

dinheiro da União, onde quer que ele seja aplicado, inclusive repasse de verbas 

federais aos Municípios. A fiscalização, segundo o ministro, deve ter caráter in-

terno, pois é exercida exclusivamente sobre verbas provenientes do Executivo 

destinadas a repasses aos entes federados. 

Por este motivo, como foi citado no início da matéria, a CGU deve se res-

tringir à fiscalização dos recursos federais aos Municípios a título de transferên-

cias voluntárias, os convênios. “Nesse sentido, pode-se afirmar que a decisão 

do Supremo homenageou o sistema federal e, em especial, a autonomia dos 

entes locais”, afirma o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.  
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Pesquisa da CNM mostra como está a 
Cultura nos Municípios brasileiros

Desenvolver ações culturais é uma das atividades de sua gestão? Estes 

projetos são promovidos a partir de um Plano Municipal de Cultura? A pre-

feitura tem algum apoio financeiro da União ou do Estado? Estas e outras 

perguntas, feitas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), foram 

respondidas por mais de 3.400 prefeituras. 

Com intuito de montar um diagnóstico com a realidade da área nos 

quatro cantos do País, a entidade fez a pesquisa e entregou o resultado 

aos gestores que participaram da XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Muni-

cípios. O material foi como conteúdo dos Informativos CNM.

Das respostas, algumas chamam mais a atenção. Por exemplo, as que 

questionam o financiamento das atividades. Das prefeituras que responde-

ram ao questionário, 73,1% não se beneficiam de nenhuma lei de incentivo 

à Cultura. E a constatação foi de que a grande maioria tem dificuldade na 

obtenção de recursos por falta de mão de obra qualificada para elaboração 

de projeto. Mas, apesar dessa realidade, apenas 97 prefeituras disseram 

não promover ações culturais em sua região. 

A diversidade e a riqueza das atividades culturais brasileiras também 

são confirmadas e recebem destaque no levantamento.  Feiras de artesões 

e antiguidades, festival de teatro, música, dança e cinema, além de cursos, 

apresentações e exposições de artes são as modalidades mais comuns. 

De acordo com o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a área cultural tem 

crescido e se consolidado. No entanto, o caminho ainda é longo. Principalmen-

te em relação ao financiamento deste setor.  Ziulkoski aconselha os gestores 

a usarem a pesquisa a seu favor. “O levantamento pode ajudar a identificar 

a deficiência e as possibilidades para saná-las”, alertou.

A afirmação pode ser confirmada por diversas vezes durante a pesquisa. 

Uma delas acontece no quesito parcerias – tanto público-privada como Uni-

versidades ou escolas para assessoramento especializado, e é um exemplo de 

medida a ser seguida. As parcerias, conforme indica o diagnóstico, promo-

vem o desenvolvimento do setor, além de auxílio técnico para a prefeitura. 

Porém, dos que responderam às questões, mais de 2.800 Municípios ainda 

não promovem este tipo de cooperação – que pode viabilizar, inclusive, 

a criação de um Plano local de Cultura.  

O material, se não for engavetado, pode contribuir bastante com a gestão 

da Prefeitura neste setor. Confira. 
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O câncer de mama é uma das doenças que mais causam morte de mulheres 

no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. A incidência do aumento dos 

casos é uma preocupação da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Du-

rante a XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, as formas de prevenção 

e as políticas de enfrentamento da doença foram discutidas.

O encontro dos gestores municipais abriu espaço para participação das 

primeiras-damas. No segundo dia do evento, a IV Conferência Nacional de 

Primeiras-Damas reuniu mulheres do Norte ao Sul do País que debateram 

políticas relacionadas à Saúde da mulher. O encontro é uma parceria da CNM 

com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da 

Mama (Femama).

A primeira-dama da CNM, Tânia Ziulkoski, representou a entidade nos 

debates. Com ela, participaram das discussões a presidente da Femama, 

Maira Caleffi; a primeira-dama do Distrito Federal, Nilza Queiroz; a diretora 

do Departamento de Ações  Programáticas da Saúde da Mulher do Ministé-

rio da Saúde, Teresa Delamares; entre outras representantes de entidades 

nacionais e internacionais.

A presidente da Femama, Maira Caleffi, acredita que as primeiras-damas 

podem ser fortes aliadas na luta para erradicar o câncer de mama e auxiliar 

os Municípios em outras questões sociais. “Queremos valorizar o papel dessa 

mulher e fortalecer as redes sociais locais. Por isso,  foi importante debatermos 

estas questões nessa XIV Marcha, pois reúne mulheres de todas as regiões 

do País”, relata a presidente.

Para a primeira-dama do Município Ipiaú (BA), Janine Barros Oliveira, 

reunir as primeiras-damas para o debate é importante. “Nós estamos mais 

próximas da administração do Município. Por isso, precisamos estar bem 

informadas e instruídas para auxiliar os prefeitos nas discussões políticas 

públicas voltadas aos interesses das mulheres”, conclui Janine.

Marcha 

Termômetro Digital: prefeitos recebem 
nota pela informatização da gestão

Marcha 

Primeiras-damas debatem políticas de 
enfrentamento do câncer de mama

Atualmente, para se comunicar com alguém – 

seja para fazer uma solicitação, dar uma sugestão 

ou fazer uma queixa –, o envio de um e-mail pode 

ser a maneira mais ágil e eficiente de contato. Esta 

possibilidade se tornou viável a partir da informa-

tização tecnológica dos meios de comunicação. 

Além disso, a inclusão digital possibilita o 

acompanhamento das ações e dos gastos das 

administrações públicas. Na prática, quando a 

prefeitura tem, por exemplo, site, e-mail per-

sonalizado e sistema de arquivo digital, a apro-

ximação com a população fica mais fácil, assim 

como também as atividades cotidianas. 

Para medir como anda esta inclusão digital, a 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) dis-

ponibilizou um sistema que, ao responder algumas 

perguntas, o gestor recebia uma nota, de zero a 

dez. Este medidor – o Termômetro Digital – foi 

colocado na recepção da XIV Marcha a Brasília em 

Defesa dos Municípios e diversos prefeitos fizeram 

uma consulta da inclusão digital de sua gestão. 

O objetivo da CNM é auxiliar a prefeitura 

neste processo e, para isso, a entidade dispo-

nibiliza sites e e-mails institucionais, o portal 

CidadeCompras – sistema de compras públicas 

municipais por meio de pregão eletrônico – e 

o Siamweb, que ajuda a prefeitura a trocar os 

papéis por arquivos digitais.
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Marcha 

Movimento municipalista registra 
conquistas do maior encontro da história 

Após três dias de atividades intensas, representantes municipalistas de 

todos os cantos do País fecharam com saldo positivo a mobilização na capi-

tal federal. Durante o encerramento do evento que reuniu mais de cinco mil 

gestores municipais, a Carta da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 

foi lida e aprovada pelos participantes.

“Hoje se fecha mais um momento histórico”, comemorou o presidente 

da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. E, apesar de 

o documento registrar apenas algumas conquistas da mobilização, Ziulkoski 

destaca que o movimento avançou em diversas outras questões. Veja o con-

teúdo da Carta abaixo.

CARTA DA XIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS
Brasil: uma Federação incompleta

Os Municipalistas do Brasil, reunidos na XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada entre os dias 10 e 12 de maio de 2011, em Brasília/DF, 
promovida e organizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), deliberaram:

Atuar junto ao Congresso Nacional e especialmente junto aos líderes partidários e às mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para que 
os parlamentares assegurem a votação imediata das seguintes matérias constantes da Pauta Prioritária dos Municípios brasileiros:

– Apreciação e derrubada dos seguintes Vetos Presidenciais:
(Veto 23/2009) – A derrubada deste veto permitirá o encontro de contas entre os débitos e os créditos dos Municípios com a Receita Federal e com o INSS e 

possibilitará que a atualização dos débitos dos Municípios com a Receita Federal seja feita pela TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) e não mais pela Selic (Taxa do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia) que vige atualmente;

(Veto 39/2010) – A derrubada deste veto permitirá uma redistribuição horizontal mais justa e equitativa dos valores dos Royalties e Participação Especial de 
Petróleo e Gás oriundos da Plataforma Continental entre todos os Estados e Municípios brasileiros, assegurando ainda a manutenção do Fundo Social para aplica-
ção direcionado para a Educação pública.

– Regulamentação da EC 29/2000
O PLP 306/2008 está aguardando votação na Câmara dos Deputados há 1.085 (mil e oitenta e cinco) dias, acarretando um prejuízo irrecuperável à Saúde pública 

no Brasil. Com a votação, ficará definida a participação da União no custeio das ações de Saúde, atendendo 
ao que dispõe o artigo 198 da Constituição Federal.

Atuar, ainda, junto ao governo federal, por meio do Comitê de Articulação Federativa (CAF), para:

– Liberação dos recursos dos convênios inscritos em restos a pagar
Pleitear junto ao governo federal o pagamento imediato dos valores relativos aos convênios de que 

trata o Decreto no 7.468/2011 e exigir que os demais convênios firmados com Municípios brasileiros, 
cujas obras estejam em andamento, sejam efetivamente pagos até maio do exercício financeiro de 2012, 
salvaguardando o encerramento do mandato dos atuais prefeitos;

– Aperfeiçoar o processo de execução de convênios, desburocratizando as práticas, de 
forma a tornar ágil a liberação dos recursos para os Municípios.

Por fim, destacamos que estes problemas conjunturais são os mais graves e de urgente solução, 
porém outros precisam ser encaminhados para que possamos considerar o Brasil como uma Fede-
ração completa e para que efetivamente se concretize o respeito ao Pacto Federativo estabelecido 
pelo Constituinte Originário de 1988.
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