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– CNM encaminha sugestões para mudar portaria dos convênios
– Crack na fronteira: CNM quer criar uma rede de enfrentamento
– Municípios terão ajuda técnica para saneamento e água potável

Nesta edição:



2
junho de 2011

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Desburocratização 

CNM reivindica mudanças na burocracia dos convênios
Muita dor de cabeça. É o que sofre a grande maioria dos prefeitos que 

busca receber, no menor prazo possível, recursos de convênios firmados com 

ministérios e repassados pela Caixa Econômica Federal (CEF). O tempo médio 

até a aprovação final de um convênio e a liberação dos recursos, pela CEF, é 

de 38 meses, ou três anos e dois meses.

O problema dos Municípios na execução de convênios foi o tema que 

levou o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, a participar de audiência pública no dia 14 de junho na Comissão 

de Desenvolvimento Urbano da Câmara. 

O presidente da CNM mostrou parte dos principais problemas na relação 

Município/governo federal, com reflexos diretos no atraso da liberação das 

verbas de obras dos convênios. Apontou a falta de padronização dos docu-

mentos dos ministérios. “Cada um tem procedimento diferente”, assinalou.

Citou exemplos como o do Ministério das Cidades que tem exigências 

próprias e formulários diferentes do Ministério da Saúde que, por sua vez, 

são distintos do Ministério do Turismo. 

Há, também, o excesso de burocracia com certidões emitidas pelo próprio 

governo, outro complicador. As certidões negativas do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e 

regularidades fiscais são emitidas pelos órgãos da União. “Mas são os Municí-

pios que têm de apresentá-las no andamento dos convênios, porque o próprio 

governo não emite e encaminha ao concedente esta documentação”, relatou.

Custo – Para complicar ainda mais a situação dos prefeitos, a CEF ainda 

demora na análise dos processos, com reflexo direto nos custos dos convênios. 

A CNM defende uma definição de critérios com antecedência, sem qualquer 

alteração nas regras do jogo durante o andamento do processo. 

A mudança constante do corpo técnico da CEF para aferição e medição 

das obras de convênios é outro ponto destacado como negativo. “Cada téc-

nico tem uma interpretação diferente, o que causa profundos reflexos no 

custo final da obra”, disse.

Ziulkoski defende a análise dos convênios pela CEF de forma igual pa-

ra qualquer valor, não importando se é de R$ 100 mil ou R$ 100 milhões. 

O maior número de contratos é de baixo valor. Pouco mais de 86% são me-

nores que R$ 500 mil e correspondem a 19% dos recursos e, destes, 71% são 

menores que R$ 250 mil, somando 12% do total da verba.

Conforme o presidente da CNM, os valores baixos reduzem a efetividade 

dos contratos, “pois 22% deles e 16% dos recursos são cancelados antes do 

início da execução das obras. E, destes, 47% possuem valores menores que 

R$ 500 mil”, conclui.

Uma nova portaria com alterações nas atuais regras de exigências, 

burocracia e liberação dos convênios está em análise por parte do governo, 

principalmente os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e de 

Relações Institucionais e a CEF. A CNM apresentou uma série de sugestões 

e muitas delas farão parte do novo documento em discussão.

Veja os pontos defendidos pela CNM:

•	 quebra do monopólio da CEF na gestão dos convênios, com a possibi-

lidade de outros bancos públicos poderem gerir esta carteira, entre os 

quais os Bancos do Brasil, do Nordeste, da Amazônia etc.;

•	 desburocratização dos documentos, com a possibilidade de declarações 

do gestor para atestar suas regularidades. (Exemplo: um dos principais 

problemas se refere à regularização da terra pública. A CNM solicita a 

permissão para que o gestor possa atestar a propriedade);

•	 tratamento diferente para distintos convênios de acordo com seu valor. 

Existe um gargalo nos Ministérios e na CEF para o acompanhamento 

dos processos. A sugestão é de criação de um rito simplificado para 

os convênios de pequeno valor;

•	 considerar as diferenças regionais na fixação de preços das obras pú-

blicas (os custos são diferentes em determinados estados de acordo 

com as especificidades regionais);

•	 permitir que a administração municipal possa cotar preços e estes se-

rem diferentes da Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil (Sinapi), desde que plenamente justificados;

•	 não paralisar as obras nos aditamentos e aditivos ao contrato;

•	 maior comunicação entre a CEF e o Município, para sanar os problemas 

na execução do convênio;

•	 obrigar que os Municípios sejam notificados pelos Ministérios e pela 

CEF, sempre que houver problemas na execução ou no andamento 

do processo;

Obs.: a CNM continua aberta para receber sugestões de todos os 

gestores municipais em relação à necessidade de mudanças na Portaria 

dos Convênios.

Alterações sugeridas para a nova Portaria
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Desburocratização 

CNM reivindica mudanças na burocracia dos convênios

A Caixa Econômica Federal (CEF) concorda com alterações na Portaria 

Interministerial 127/2008, que regulamenta o processo de repasse para os 

Municípios em razão dos atrasos, das dificuldades e dos transtornos causados 

aos gestores municipais. Ao depor na Comissão de Desenvolvimento Urbano, 

o Superintendente Nacional de Produtos de Repasses, José Carlos Medaglia 

Filho admitiu uma série de críticas ao atual sistema. 

Como exemplos, falou da despadronização de procedimentos, das exi-

gências excessivas e dos prazos longos para análise e instrução processual 

praticados pela própria CEF. “Em razão da série de idas e vindas de um pro-

cesso, um convênio no valor de R$ 100 mil chega a alcançar um valor igual, 

em razão de normas e regras sem razoabilidade”, afirmou. 

Ao citar a demora, confessou que o prazo médio gasto pela CEF até a 

liberação final de um convênio é de 38 meses. “Nesta linha de tempo, 50% 

são gastos com burocracia”, admitiu. 

Sobre o processo de repasse, citou falhas do próprio governo, entre as 

quais a imprevisibilidade do volume de seleções, seleções no final do ano e 

valor do repasse insuficiente para o objeto selecionado. Destacou, ainda, o 

que denominou de lacunas legislativas, alterações legislativas frequentes, 

contingenciamento de recursos e não prorrogação dos restos a pagar.

Sugestões – Sobre a revisão da Portaria Interministerial 127, disse 

que o trabalho está em andamento e terá aproximadamente 100 páginas. 

As novas regras precisam tratar do cronograma de seleção e contratação, da 

prorrogação de cláusula suspensiva e vigência contratual, do ressarcimen-

to de investimento anterior do tomador, da utilização de rendimentos de 

aplicações e da definição de atribuições e responsabilidades dos agentes. 

As mudanças podem incluir, também, o aporte de recursos de 50% no 

início da obra; aportes programados de 30% e 20%; liberações financeiras 

segundo Boletins de Medição apresentados pelos tomadores; aferição em 

três vistorias e acompanhamento por meta, e não por serviço.

CEF também defende necessidade de mudanças nas regras 
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Orientação aos gestores 

Conferências de Saúde: a importância para o seu 
Município e para a política nacional de Saúde

A troca de ideias e o debate amplo e democrático da construção da Saúde 

no Brasil pode ser a saída para encontrarmos melhores soluções no setor, é 

o que afirma o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski. Ele lembra que os Municípios têm até o dia 15 de julho pa-

ra realizar suas conferências de saúde. Além disso, a entidade presta auxílio 

em todo o processo de elaboração. “Os técnicos da CNM colaboram desde a 

organização, o planejamento e a realização da Conferência, com o objetivo 

de que o Município possa discutir o tema com clareza”, informa Ziulkoski.

Programadas para ocorrer a cada quatro anos, a edição de 2011 será a 14a 

Conferência Nacional de Saúde e terá etapas acontecendo em nível munici-

pal, estadual e federal. Convocada para o período de 30 de novembro a 4 de 

dezembro, a Conferência terá o tema: Todos usam o SUS! SUS na Seguridade 

Social – Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro. O eixo principal será 

o acesso e o acolhimento com qualidade: um desafio para o SUS. 

Primeiro ocorrem as conferências municipais, de 1o de abril a 15 de julho, 

nas quais serão discutidas as dificuldades e os desafios enfrentados para a 

implantação e o funcionamento dos serviços e ações de Saúde. Outro pon-

to a ser debatido é a melhoria da qualidade do atendimento em Saúde de 

acordo com as necessidades da população. Após a etapa municipal, acontece 

a estadual, de 16 de julho a 31 de outubro.

As datas das Conferências Municipais poderão ultrapassar o prazo de 

15 de julho, desde que pactuado com o Conselho Estadual de Saúde para 

realização e recebimento das Diretrizes aprovadas no Município.

Os conselhos e as conferências de saúde são a garantia da população de 

avaliar e propor ações para a política pública de Saúde, tanto para o Muni-

cípio, como para o Estado e a Nação. Os debates realizados nessas conferên-

cias servirão para orientar a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Quando foram instituídas, em 1937, pela Lei 378, as conferências serviam 

para facilitar ao governo federal o conhecimento das atividades relacionadas 

à Educação e à Saúde realizadas em todo o País. Além de estabelecer como 

os serviços locais seriam executados. 

Participação popular

Em 1990, elas foram atualizadas para que a comunidade participasse 

do processo de reformulação do SUS. Depois dessa reforma, a população 

passou a opinar nas ações e nos serviços de Saúde por meio de instâncias 

colegiadas – conferências e conselhos de Saúde, compostos por usuários, 

trabalhadores, gestores e prestadores de serviço.

Convocar a população para participar do encontro e buscar soluções 

concretas que alimentarão as ações futuras na gestão da Saúde é uma res-

ponsabilidade do prefeito. “As soluções devem ser discutidas ao lado dos 

munícipes, e é necessária a participação ativa da comunidade para orientar a 

construção do próximo Plano de Saúde do Município”, explica Paulo Ziulkoski.

Questões prioritárias

Em razão das responsabilidades que os Municípios vêm assumindo no 

setor Saúde, Ziulkoski orienta os prefeitos a incentivarem os debates nas 

Conferências Municipais propostas na pauta municipalista, como:

•	 o atual modelo de financiamento do SUS e o que fazer para aumentar 

a capacidade de investimento do Município;

•	 a participação da União e do Estado no financiamento da Saúde;

•	 o subfinanciamento dos programas de Saúde;

•	 a contratação e a fixação de profissionais de Saúde;

•	 a necessidade de criação de novo imposto ou contribuição para a Saúde;

•	 a rede de referência e contrarreferência ambulatorial e hospitalar;

•	 a garantia de atendimento e solução para os problemas de Saúde.
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Orientação aos gestores 

Conferências de Saúde: a importância para o seu 
Município e para a política nacional de Saúde

Esse é um momento de avaliação sobre a atual situação da Saúde em seu Município, é importante 

chamar a população para debater e sugerir soluções viáveis para a gestão e, assim, influenciar mudanças 

e inovações nas políticas locais, bem como nas políticas estaduais e nacionais de Saúde. É um processo 

de reconstrução oficial do sistema de Saúde que ocorre a cada quatro anos.

As diretrizes aprovadas na Conferência Municipal vão orientar a elaboração do Plano Municipal 

de Saúde e os caminhos para a organização do sistema local e seguirão obrigatoriamente para serem 

debatidas na conferência de seu Estado, que, se aprovadas, seguem para os debates da etapa nacional.

Por que fazer uma Conferência 
de Saúde em seu Município?
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Saúde 

Piratininga usa arte contra as drogas

O pequeno Município de Piratininga no interior de São Paulo está inves-

tindo de várias maneiras para lutar contra as drogas. São iniciativas em áreas 

como Música, Redação e até Lutas Marciais. 

A última empreitada é o projeto A Gente que Pira, que, por meio da músi-

ca, quer despertar jovens e adolescentes para a criatividade como caminho de 

inclusão social. O prefeito Odail Falqueiro explica que o objetivo é conscientizar 

os adolescentes com relação ao perigo das drogas, usando, para isso, a músi-

ca. “Envolver o adolescente, tendo como núcleo o ambiente escolar, e de uma 

maneira alegre e divertida, também é o melhor caminho para alcançar os pais 

e responsáveis”, afirma.

A iniciativa surgiu do grupo Ideias Criativas, que reúne artistas da cena 

musical local em parceria com o Conselho Antidrogas de Piratininga (Comad) 

e é composto por três etapas: escrever, cantar e gravar. O grupo, após perceber 

que o problema das drogas se alastrava pelo Município, resolveu tomar alguma 

providência. “Queríamos criar algo que focasse em prevenção, a primeira fase 

foi ótima, escolhemos 23 redações juntando escolas públicas e particulares”, 

explica Rafael Costa, coordenador do projeto. 

Os estudantes passaram pela primeira parte do concurso, que foi escrever 

uma redação sobre o tema da prevenção das drogas. Foram selecionadas 23 

redações, as quais viraram cartazes e foram espalhadas em pontos centrais do 

Município. Destas, quatro foram premiadas e se tornaram músicas. “Na terceira 

etapa, a de cantar, escolhemos sete adolescentes. E agora entra a última fase, 

na qual estamos gravando as quatro músicas em estúdio para um CD”, conta 

Rafael, empolgado.

O CD do projeto A Gente que Pira será lançado no dia 25 de junho. 

Os adolescentes devem apresentar as músicas vencedoras em um grande show 

neste dia.  Para Rafael, o projeto proporcionou grande diferença na vida dos 

participantes. “Temos muito potencial, buscamos trabalhar a autoestima 

dos jovens, e o projeto está dando muito certo”.

Priscila Bastos, de 17 anos, foi uma das vencedoras da etapa de canto. 

Ela relata para a Agência CNM o que achou de participar do projeto: ”Nós já 

gravamos o CD e eu achei o projeto muito interessante, o tema de prevenção 

às drogas é ótimo. Muitas pessoas podem ver que, ao invés de usar drogas, 

têm coisas mais interessantes para fazer. Nós estamos dando uma dica para 

quem já pensou em ir para o lado das drogas – não use”, conta Priscila, ansiosa 

pela estreia do show.

Artes marciais

O Município com 12 mil habitantes também apostou nas artes marciais 

para chamar a atenção da juventude local. A academia de Karatê Otokojyuku 

se uniu ao projeto da prefeitura para oferecer uma alternativa de atividades 

que mantenham crianças e adolescentes longe das drogas.  Para o professor 

da academia, José Neto, o  karatê valoriza a disciplina, a honra às autoridades, 

a lealdade com os companheiros e o compromisso com crescimento e excelên-

cia. “Além de ocupar o corpo e a mente da garotada, o karatê vai motivá-los a 

ouvir seus pais e professores e a dizer não às drogas”, complementa o professor.

O professor afirma que o Karatê não estimula a violência, e a palavra quer 

dizer: mãos vazias. Para ele, o  maior objetivo do Karatê é a perfeição do cará-

ter, por meio de árduo treinamento e rigorosa disciplina da mente e do corpo. 

Além de ser um excelente meio de autodefesa, a luta também é um  ótimo 

exercício, explica. A academia já possui aproximadamente 70 alunos, entre 

crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

Piratininga é da paz

Com uma campanha que já completa um ano, outro projeto da prefeitura 

é o Piratininga é da Paz, que procurou mobilizar a população e levar informa-

ções por meio de palestras, desfiles de alunos dos colégios municipais. Além 

de desenvolver ações como corais para crianças, escolinhas de futebol e hor-

tas comunitárias. Um jornal mensal também foi elaborado para passar dicas 

de prevenção, depoimentos e relatos de ex-usuários que mudaram de vida. 
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Observatório do Crack 

CNM convida Municípios de Fronteira a 
criar rede de enfrentamento às drogas 

Os problemas causados pelo crack e outras drogas nos Municípios de 

fronteira são muitos. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem 

registrado diversos desses problemas no portal Observatório do Crack. A enti-

dade, porém, não se limitou apenas a identificar a realidade local e pretende 

desenvolver uma ação entre os gestores da faixa de fronteira. O objetivo é 

construir uma rede de enfrentamento.

Na prática, a ideia é criar um canal de comunicação entre estes gestores 

para compartilhar experiências. Os eixos a serem discutidos serão sugeridos 

por eles, por meio de resposta à solicitação da CNM para que informem as 

ações que vem desenvolvendo e as dificuldades encontradas. 

Preocupada com a situação alarmante em que se encontra o País em re-

lação ao uso de drogas e à dependência química, a CNM lançou a proposta de 

monitoramento na região como parte integrante das ações estruturantes do 

Observatório do Crack. Para começar o trabalho, a entidade enviou um ofício 

a essas prefeituras, solicitando também que elas encaminhassem sugestões 

de ações a serem tomadas com relação ao assunto drogas.

A CNM já desenvolveu outros trabalhos com os gestores da região frontei-

riça e, a partir de encontros com esses Municípios, registrou uma publicação. 

O material mostra que a falta de policiamento, de estrutura, de contingente e 

de trabalho investigativo é uma realidade nos limites internacionais do País.

Contexto – A maior parte da cocaína – pasta-base de outras drogas – 

entra para o Brasil pela fronteira com a Bolívia. Também pela fronteira com 

a Colômbia e o Peru. O diagnóstico é conhecido pelo governo, que assume 

a necessidade de se tomar providências para combater a entrada do tráfico 

e de drogas no território brasileiro. 

Porém, a realidade é que tráfico tem usado cada vez mais inovações para 

o transporte da droga, como o transporte fluvial e as pistas clandestinas de 

avião. O enfretamento a tais práticas requer uma integração entre o Exército, 

a Força Nacional, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal em operações 

conjuntas na fronteira entre os países. 

A comunidade reconhece o quadro. Tanto que, nos contatos já recebidos 

pelo portal Observatório do Crack, a necessidade de reforçar a atuação das 

Polícias Federal, Civil e Militar é sempre mencionada. Muitos citam como 

exemplo a criação de postos de fronteira com um número maior de policiais 

e, até mesmo, o aumento de salário para a categoria, gerando, assim, um 

estímulo ao trabalho a ser realizado.

Um levantamento feito pelo próprio governo indica a vulnerabilidade da 

extensa área ao contrabando e ao tráfico e exibe a carência de políticas públi-

cas específicas para essas localidades. O governo reconhece que é necessário 

ampliar a área de combate ao tráfico de drogas e aumentar a vigilância, prin-

cipalmente nos limites geográficos do País. Porém, enquanto isso não ocorre, 

a população desses Municípios permanece exposta à presença das drogas. 

Neste quesito, todos os Municípios, de fronteira ou não, mencionam a 

necessidade de políticas públicas, em que haja planejamento dos recursos 

para destinação exclusiva aos usuários de drogas e usuários em tratamento. 
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São Paulo. O Estado onde está localizada a maior cracolândia do País 

busca meios de enfrentar a guerra contra o crack, de tratar os milhares de 

dependentes químicos e de proteger o futuro dos jovens. Como medida 

inicial, a Assembleia Legislativa do Estado lançou a Frente Parlamentar de 

Combate às drogas. 

Mensurar o nível da droga nos Municípios paulistas e viabilizar o finan-

ciamento de ações – como de repressão ao tráfico, de prevenção, de recupe-

ração dos dependentes químicos; de reinserção social e profissional – serão 

algumas responsabilidades dessa frente parlamentar.  

De iniciativa dos deputados estaduais Donisete Braga (PT-SP) e Enio Tatto 

(PT-SP), a Frente foi instituída a partir da justificativa de que os problemas 

consequentes ao uso do crack tomou dimensão nacional. Além da real ne-

cessidade de medidas de enfrentamento que contemplem as especificidades 

regionais; a necessidade de aperfeiçoar as propostas da Política Nacional de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; e da fragilidade e a fragmentação 

das iniciativas implantadas como políticas de enfrentamento.

Durante o lançamento, ocorrido no dia 31 de maio, a Confederação Na-

cional de Municípios (CNM) apresentou alguns dados levantados pelo portal 

Observatório do Crack. As informações são preocupantes, pois mostram a 

expansão da droga por 98% das cidades brasileiras e problemas graves de 

segurança e de Saúde pública na maioria dos Municípios.

A conclusão que se chegou, após dois encontros com a presença da CNM, 

de parlamentares, de representantes do governo e da sociedade civil, foi de 

que o Estado deve agir com urgência no sentido de promover a integração 

das políticas públicas, envolvendo todas as esferas sociais. Tais como os entes 

federados, o Judiciário, a segurança pública, os profissionais de Saúde e de 

Educação, a sociedade civil e as redes comunitárias.

Em documento divulgado, a Frente propôs orientações para as Políti-

cas de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas com a finalidade de conter 

a epidemia que se apresenta no Estado de São Paulo e no Brasil. São elas: 

•	 contemplar ações permanentes entre as esferas públicas federal, estadual 

e municipal, envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

•	 ser integradas e intersetorializadas, envolvendo a sociedade civil or-

ganizada e as redes comunitárias;

•	 incluir a prevenção, a promoção e a recuperação dos dependentes 

químicos; a reinserção social e profissional; bem como a repressão ao 

tráfico do crack e outras drogas;

•	 envolver minimamente ações de Saúde, Assistência Social, Seguran-

ça Pública, Educação, Pesquisa, Tecnologia, Desporto, Cultura, Lazer, 

Direitos Humanos e Sociais;

•	 propor financiamento tripartite – União, Estados e Municípios – das 

ações e dos serviços;

•	 prever ações desenvolvidas em uma rede regionalizada e hierarquizada 

conforme a complexidade da atenção;

•	 definir e disponibilizar à população os fluxos de atenção integral, refe-

rência e contrarreferência aos dependentes químicos e seus familiares;

•	 estabelecer estratégias de Educação permanente de recursos huma-

nos com a finalidade de qualificar a atenção integral aos dependentes 

químicos;

•	 manter banco de dados atualizados sobre a situação do uso do crack 

e outras drogas nos Municípios brasileiros;

•	 manter informações atualizadas disponíveis aos gestores estaduais e 

municipais com a finalidade de subsidiar as políticas, o planejamento e a 

execução das ações e dos serviços intersetorializados de enfrentamento.

Crack 

Assembleia Legislativa de São Paulo entra 
na guerra contra os entorpecentes
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Desenvolvimento urbano 

PAC II do Saneamento dispensa contrapartida
e prevê ajuda para elaboração de projeto

Levar água potável e esgoto 

tratado a toda a população bra-

sileira é a meta. E, para alcançar 

o objetivo, algumas medidas 

foram tomadas, inclusive a de 

ajudar os Municípios que não 

têm equipe técnica para elabo-

ração de projeto e de liberá-los 

das contrapartidas. 

Reconhecendo a importân-

cia da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) e das entidades 

estaduais no cenário atual mu-

nicipalista, a Fundação Nacional 

Saúde (Funasa) os convidou para apresentar as diretrizes da segunda fase do 

Programa de Aceleração ao Crescimento do Saneamento (PAC II).

Na ocasião, a diretoria da Funasa e o representante do governo federal 

solicitaram o apoio dos representantes para promover a ação. O presidente 

da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, participou 

do encontro. 

Está previsto investimento de R$ 5 bilhões. Destinados à construção de 

estações de bombeamento, adução, estação de tratamento de água, rede 

coletora, rede de distribuição, 

ligações prediais e intrado-

miciliares e financiamento 

para aquisição de terreno 

e gerenciamento da obra.

A partir do dia 15 de 

junho, os Municípios que 

se enquadram nos crité-

rios – menor porte, com 

população de até 50 mil 

habitantes e não integran-

tes de Regiões Metropoli-

tanas (RMs) – terão um 

mês para se inscreverem 

no processo de seleção ou para apresentar carta-consulta ao Ministério das 

Cidades ou à Funasa. 

De acordo com as novas diretrizes apresentadas, apesar de não ser fator 

determinante, o Município que obtiver proposta com custos e disponibilidade 

de oferecer contrapartida terá prioridade na seleção. Mas, caso o Município 

não tenha condições de elaborar projeto, a Funasa vai fornecer auxílio para 

a construção desse projeto para que possam participar da segunda etapa 

do programa.

Orientações 
Os Municípios que desejam obter os recursos devem se 

atentar para as condições gerais de inscrição. São elas: 

•	 valor mínimo de R$ 1 milhão por obra;

•	 no máximo, dois projetos por Municípios – água e 

esgoto;

•	 cadastrar cartas-consultas nos endereços www.

cidades.gov.br e www.funasa.gov.br;

•	 obedecer ao prazo de 15 de junho a 15 de julho.
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Parcerias 

CNM e Pnud ligando fronteiras
O lugar que foi palco de grandes batalhas, 

como a Revolução Farroupilha, hoje dá espaço 

para o desenvolvimento e crescimento econô-

mico. Situado nos pampas gaúchos e com  uma 

natureza exuberante, o Município de Jaguarão, 

no Rio Grande do Sul, participa do projeto Forta-

lecimento de Capacidades para Desenvolvimento 

Humano Local. Coordenado pela Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) e pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o 

projeto pretende levar conhecimento, experiência 

e ferramentas de gestão aos Municípios. Lançado 

em 2009, o projeto é pioneiro no País. 

Jaguarão faz fronteira com o Uruguai e fica 

próximo a Montevidéu e Buenos Aires. Além de 

ser uma cidade estratégica, é um grande centro 

produtor de arroz. De acordo com a Técnica Mu-

nicipal responsável pelo projeto do Pnud, Adria-

na Ançã, foi necessário dividir o projeto em uma 

etapa para diagnosticar e outra para estabelecer 

ações e executá-las. “Como a etapa de diagnósti-

co demorou um ano para ficar pronta, percebe-

mos certo desestímulo da população em torno 

do projeto. Agora que estabelecemos as metas, 

vamos trabalhar para recuperar a confiança das 

pessoas no projeto e executar as ações”, explica.

Os dois eixos de maior potencial em Jagua-

rão são o turismo e a agricultura, conta Adriana. 

As ações serão focadas para este setor. “São aproxi-

madamente oito mil turistas por final de semana, 

mas eles veem, dormem no Município e atravessam 

a ponte para comprar no free shop do Uruguai. 

Precisamos manter o turista aqui”, completa. 

Os profissionais, o comércio e a população 

estão sendo capacitados para receber esses novos 

visitantes. O turismo histórico será o chamariz para 

atrair turistas, por isso o projeto vai estabelecer 

as melhores rotas, e o governo municipal está 

restaurando vários prédios históricos. 

Do outro lado da ponte – A prefeitura 

pretende construir o Centro de Interpretação do 

Pampa, no qual o visitante pode conhecer a cultura 

e a história dos pampas. “Estamos tentando uma 

parceria com o Pnud do Uruguai para trabalhar 

os pontos culturais que envolvem os dois países. 

Sabemos que eles têm muito conhecimento em 

restauração de patrimônio, então podemos trocar 

muitas informações”, ressalta Adriana. 

Quanto à integração com o país do outro lado 

da ponte, Adriana conta que é uma vantagem ser 

um Município fronteiriço. “Do outro lado, fala-se 

outra língua, come-se outro tipo de comida, mas, 

ao mesmo tempo, estamos sempre interagindo, 

pois só uma ponte nos separa. É como se fosse 

uma cidade só”, destaca.

Desenvolvimento humano – Jaguarão 

têm o índice de Desenvolvimento Humano de 

(IDH) em 0,764, e a expectativa é de crescimen-

to, de acordo com o secretário de governo, João 

Cláudio. Ele destaca que o programa têm trazido 

capacitação e desenvolvimento para o Município. 

“Além disso, o diagnóstico que o projeto elaborou 

estabeleceu as necessidades mais importantes de 

Jaguarão e um plano de ação para trabalharmos 

esses pontos”, conta. 

Para João, o projeto está sendo fundamental 

para o poder público e para a sociedade civil, que 

não tinha acesso a estas informações. Um exemplo, 

é o do bairro Boa Esperança, que, após o curso de 

capacitação, inscreveu um projeto de saneamen-

to e foi contemplado na consulta popular. Dessa 

forma, o governo do Estado vai disponibilizar a 

verba para sua execução. 

A Secretaria de Governo espera que as en-

tidades envolvidas consigam converter essas 

ferramentas em projetos e em recursos para a 

cidade, não só no setor público como no setor pri-

vado também. “Fazer com que este setor privado 

aprenda a buscar recursos fora da prefeitura já é 

um avanço positivo para Jaguarão. A CNM é uma 

grande parceira nesse ponto, disponibilizando 

cursos e técnicos”, conta.

Atuação da CNM – O presidente da Con-

federação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, falou da iniciativa do projeto e em dar 

um grande passo na busca de soluções para os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

“O projeto é um exemplo de experiência inovadora. 
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Parcerias 

CNM e Pnud ligando fronteiras

Ao menos 75% das Metas do Milênio serão alcançadas com o envolvimento 

dos Municípios em iniciativas como essa”, acredita. 

A agente municipal da CNM, Taiane Born, explica que a ação da entidade 

têm surtido efeito, pois é uma ferramenta de capacitação para os funcioná-

rios públicos e empresas privadas de Jaguarão. Os técnicos da CNM visitam 

o Município, ministram cursos e oficinas em diversas áreas de gestão com o 

objetivo de melhorar o desempenho profissional da equipe. “A última oficina 

que tivemos foi de Elaboração de Projetos. E foi a melhor, pois contou com 

a presença de muitos alunos”, relata Taiane. 

Os cursos são abertos para a sociedade civil, o poder público e o setor 

privado, e são gratuitos. A CNM também ofereceu oficina de capacitação 

para o  Portal de Compras Municipal CidadeCompras. O portal disponibiliza 

aos Municípios, entre outros serviços e produtos, pregão eletrônico, peque-

nas compras, cadastro unificado de fornecedores e catálogo de materiais.

A agente conta que o projeto já trouxe benefício para a região. Com a 

elaboração de cartas cartográficas, foi possível perceber pontos potenciais 

como Turismo de compras, cultural e agropecuária.

Uma porta para o passado
Um dos cartões postais da cidade é a rua XV de Novembro, mais co-

nhecida como Rua das Portas, por ter a mais importante coleção de portas 
artesanais antigas do Sul do País. As peças todas trabalhadas e originais 
vêm atraindo não apenas brasileiros, mas também uruguaios e argentinos. 

Com tanta beleza e história, a prefeitura pretende implementar 
atrações  turísticas para quem quiser fugir de roteiros tradicionais. 
O Valor arquitetônico da cidade está retratado por meio de mais de 800 
prédios antigos que têm suas fachadas ainda conservadas. 

Um exemplo importante da história da cidade é a Ponte Inter-
nacional Mauá, que liga o Brasil ao Uruguai. Inaugurada em 1930, é 
uma das maiores obras da fronteira. As ruínas da Enfermaria Militar, 
o Teatro Esperança, o Mercado Público e o prédio do antigo Fórum são 
outros pontos importantes que foram  tombados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico (Iphan).
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O Município vencedor da 6a edição do prêmio Prefeito Empreendedor foi 

São José dos Campos (SP), e o prefeito, Eduardo Pedrosa Cury, foi o grande 

homenageado. O projeto vencedor chamou atenção por várias iniciativas 

empreendedoras, principalmente no que diz respeito à rede educacional 

do Município. As ações focalizam na capacitação dos alunos e dão exemplos 

a outros Municípios ao desenvolver o ”espírito empreendedor de cada um 

deles”, nas palavras de Cury.

O apoio de São José dos Campos às Micro Empresas a partir da implan-

tação da Lei Geral justifica a disposição da administração 

municipal em fortalecer o empreendedorismo e “diminuir 

a distância entre a tomada de decisão de empreender e 

o estabelecimento da empresa no mercado”, avalia Cury.

De acordo com o projeto, o sistema educacional de 

São José dos Campos foi desenvolvido para estimular a 

formação de indivíduos críticos, criativos e de futuros empreendedores. Para 

comprovar a façanha, uma série de ações que mesclam Educação e empre-

endedorismo criada no Município também foi apresentada, entre elas: a do 

Centro de Educação Empreendedora (Cedemp); de Profissionais do Futuro; 

da Feira do Jovem Empreendedor Joseense, do Laboratório do Jovem Em-

preendedor (Lajoe) e de vários outros.

Parceria – O prêmio Prefeito Empreendedor faz parte 

de uma parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM). A 7a edição da premia-

ção foi lançada pelas entidades durante a XIV Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios, em maio deste ano 

– o vencedor desta edição deve ser premiado apenas 

durante a XV Marcha, em 2012. 
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Educação Empreendedora fez São José dos 
Campos (SP) vencedor do 6o prêmio do Sebrae
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Programa de Promoção do Desenvolvimento Local com
Fundamento na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Município Legal.
Lei Geral,


