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• Mobilização convocada pela CNM tem apoio de milhares de prefeitos

• Governo muda a portaria dos convênios para atender aos Municípios

• Distribuição dos royalties: negociações estão perto de seu final 
Nesta edição:
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

União, força e luta por objetivos comuns dominaram a ação de milhares 

de prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores que parti-

ciparam da Mobilização Municipalista Nacional. O evento, promovido e or-

ganizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), foi realizado no 

auditório Petrônio Portela, do Senado Federal, nos dias 13 e 14 de setembro. 

Convocado com o objetivo de pressionar a Câmara e o Senado pela votação 

de propostas de interesse dos Municípios. Dois eram os objetivos principais 

do evento: a votação imediata da regulamentação da Emenda Constitucio-

nal 29 da Saúde e a derrubada do veto do ex-presidente Lula ao projeto de 

distribuição dos royalties ou discussão e votação de uma nova proposta.

Ao final do encontro, era possível observar no rosto da maioria dos 

participantes a tranquilidade de missão cumprida e objetivos alcançados. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, foi claro nas manifestações e pala-

vras aos participantes e não poupou críticas a setores do parlamento e do 

governo federal pelo desinteresse demonstrado na apreciação de temas de 

interesse dos Municípios.

Ziulkoski mostrou a importância do evento e do que estava sendo 

buscado: ”a votação da Emenda 29 não pode mais ser empurrada com a 

barriga. Precisamos de decisão já”, cobrou. Idêntica posição foi defendida 

pelos presidentes de entidades estaduais, microrregionais e prefeitos, que 

se revesaram na tribuna.  

Sobre o segundo objetivo – votação do veto dos royalties –, o presiden-

te da CNM fez um relato das negociações em andamento, da participação 

de técnicos da CNM na definição de uma proposta articulada pelo senador 

Wellington Dias (PT-PI) e de ações necessárias para garantir a participação 

de todos os Municípios brasileiros na  divisão do bolo.

Mobilização 

União e força a caminho de novas conquistas para o municipalismo
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Mobilização 

União e força a caminho de novas conquistas para o municipalismo

 ReUNiõeS paRa aCeRtaR votaçõeS

 

Os dois temas foram assunto para audiências do presidente da CNM e 

uma comitiva de dirigentes de entidades estaduais com os presidentes do 

Senado, José Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS).

Na conversa com Sarney, os líderes municipalistas ouviram do senador a 

garantia de que a decisão sobre os royalties será tomada, no máximo, até o 

dia 5 de outubro. “Se as negociações em andamento entre lideranças políti-

cas, governo e prefeitos não resultarem em nova proposta para distribuição 

dos royalties, o Congresso vai apreciar o veto do ex-presidente Lula”, afirmou. 

O presidente do Senado inclusive aceitou o convite de Sarney e foi ao 

salão azul transmitir a decisão para centenas de gestores que aguardavam 

informações do encontro.

O mesmo comportamento foi registrado após a audiência com o presi-

dente da Câmara. Depois de esclarecer ao grupo que a votação da regula-

mentação da Emenda Constitucional 29 estava na dependência da apreciação 

de dois projetos com urgência constitucional, Marco Maia foi ao salão verde 

transmitir a garantia da inclusão da matéria na pauta do dia 28 de setembro. 

Fo
to

s: A
g. 

La
r/C

NM



4
setembro de 2011

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Entidades municipalistas estaduais e regionais reforçaram a importância 

da mobilização nacional organizada pela Confederação Nacional de Muni-

cípios (CNM) nos dias 13 e 14 de setembro em Brasília. O evento terminou 

com expectativa e otimismo dos prefeitos quanto às promessas feitas pelas 

lideranças do Congresso.

Durante o evento, o presidente do Senado Federal, José Sarney, garantiu 

aos gestores que o veto aos Royalties do Petróleo seria apreciado até dia 5 

de outubro. Já na Câmara dos Deputados, o presidente e deputado, Marco 

Maia, voltou a reafirmar que a Emenda 29, que regulamenta a Saúde, será 

votada dia 28 de setembro. 

Cheio de esperança, o  presidente da Associação Piauiense de Municípios 

(APPM) e prefeito de Bocaina (PI), Francisco Macêdo Neto, acredita que as 

declarações vão se cumprir.  “A pressão dos prefeitos na mobilização foi o fator 

decisivo para os parlamentares apresentarem uma resposta”, diz. O presiden-

te da Associação Goiana de Municípios (AGM), Márcio Cecílio em entrevista 

para a Agência CNM afirmou que também aguarda uma posição positiva do 

governo. “Acredito no compromisso assumido pelos parlamentares”, conta.

Outros presidentes também demonstraram expectativa quanto aos re-

sultados da mobilização. O presidente da Federação das Associações de Muni-

cípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e prefeito de São Borja (RS), Mariovane 

Weis, espera que tudo seja resolvido. “Caso não apareça solução, precisamos 

nós mobilizar mensalmente. E dessa vez trazer também os vice-prefeitos e 

vereadores  para pressionar cada vez mais por respostas”, diz.

 “A luta da CNM e a união dos prefeitos têm garantido conquistas como 

estas. Se não fosse a CNM, estaríamos cada um em nossos Municípios espe-

rando as decisões cairem do céu”, explica a presidente da Associação dos Mu-

nicípios do Ceará (Aprece), Heliene Brasileiro, e prefeita de General Sampaio.

O presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Jair 

Souto, adianta  que vai procurar a bancada do Amazonas para buscar apoio 

para essas pautas. Segundo ele, a falta de regulamentação da Emenda 29, 

fez com que o governo do Estado deixasse de investir R$ 308 milhões, e os 

Municípios R$ 289 milhões entre 2008 e 2010.  

Com expectativas, o  presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), 

Luiz Caetano, diz que não se pode deixar de lado a luta, e que quer ver as 

pautas aprovadas. “Isso é só a ponta das reinvindicações municipalistas, 

temos outras lutas”.

À frente da mobilização, o presidente da Confederação Nacional de Mu-

nicípios (CNM), Paulo Ziulkoski, falou das conquistas do evento. “Os prefei-

tos defendem a aprovação do PLS 448/2011, projeto de autoria do senador 

Wellington Dias (PT-PI), que trata sobre o tema dos royalties. É importante 

haver uma data de definição para apreciar o veto do pré-sal”, explica.

Quanto à Emenda 29, Ziulkoski afirma que a Constituição de 1988 já  atesta 

que a Saúde será financiada pela vinculação de recursos dos orçamentos da 

União, dos Estados e dos Municípios. “Conseguimos um posicionamento, é 

só o começo. Ainda temos muito pelo que lutar. Vamos aguardar  se teremos 

resultado”, conclui o presidente da entidade.

Mobilização 

otimismo entre presidentes de
entidades estaduais e regionais  

Francisco Macêdo Neto,
presidente da appM

Mariovane Weis,
presidente da Famurs

Heliene Brasileiro,
presidente da aprece

Márcio Cecílio, 
presidente da aGM
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O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, apresentou durante a Mobilização Municipalista Nacional, dias 13 

e 14 de setembro, dados inéditos do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM). O orçamento do governo federal para 2012 prevê que o Fundo che-

gue a R$ 75,2 bilhões. 

A CNM foi a primeira a alertar para o cenário e os possí-

veis efeitos da crise sobre a arrecadação de tributos federais 

e as transferências nele baseadas, como o FPM. Levando em 

consideração o atual cenário econômico, Ziulkoski considera 

a estimativa do governo muito otimista.  

Diante da grave situação econômica nacional e inter-

nacional, a CNM acredita na possibilidade de queda do FPM 

ou na “frustração dos valores que estão sendo previstos pelo 

governo federal no projeto de lei orçamentária de 2012 e 

para os anos seguintes por intermédio do PPA”, conforme 

disse Ziulkoski, referindo-se ao Plano Plurianual. 

Cenários financeiros – Ziulkoski apresentou dois 

cenários possíveis para os próximos quatro anos. No pri-

meiro, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro mantém-se crescente em 

um patamar de 3% pelos próximos quatro anos, abaixo dos 5% previstos 

no PPA. Nesse caso, projeta-se que as receitas permaneçam estabilizadas 

em valores reais e crescimento zero em 2012 e 2013 e voltem a crescer 3% 

em 2014 e 2015. No outro cenário exposto pelo presidente da CNM, a crise 

econômica se apresenta mais profunda: faz com que o PIB brasileiro tenha 

crescimento próximo de zero em 2012, cresça 2% em 2013 e volte ao pata-

mar de 5% em 2014-2015. 

Ainda no segundo cenário, as receitas de Imposto 

de Renda (IR) e Imposto sob Produtos Industrializados 

(IPI) ficariam estagnadas em queda real de 5% em 

2012 e voltariam a crescer nominalmente em 2013, 

retornando ao crescimento normal apenas em 2014-

2015. “Em ambos os cenários, são projetados apenas 

os efeitos da desaceleração econômica sobre as recei-

tas, sem considerar possíveis concessões de incentivos 

fiscais, que também afetariam negativamente o FPM”, 

alerta Ziulkoski. 

“Pode-se observar que no primeiro cenário o FPM 

seria R$ 6 bilhões menor em 2012, e, no segundo, R$ 9,3 

bilhões menor”, analisa o presidente da CNM, ao fazer 

o comparativo entre as projeções do Plano Plurianual 

com as novas estimativas da CNM. “Portanto, no acumulado de quatro anos, 

a perda de FPM seria de R$ 47,6 bilhões a R$ 57,7 bilhões em relação às pro-

jeções oficiais em função dos efeitos da crise econômica”, finaliza.

Mobilização 

estudo da CNM mostra previsão pessimista 
para o FpM de 2012 

a CNM recomenda 
aos prefeitos que 

sejam extremamente 
cautelosos e não 

considerem apenas 
as projeções do 
governo federal 

para montarem seus 
próprios orçamentos.

O FPM é constituído por 23,5% da arrecadação de Imposto de Renda e IPI. Logo, sempre que qualquer desses dois impostos tiver sua receita 

reduzida, em consequência de crises econômicas ou desonerações, o FPM também cai. 

Fonte: CNM

projeções 2012 2013 2014 2015 2012-2015

FPM PLOA/PPA 75.231 83.663 92.207 101.418 352.518

FPM Cenário 1 69.171 72.630 78.440 84.716 304.957

FPM Cenário 2 65.878 69.171 76.089 83.697 294.835

Dif. PPA-Cenário 1 6.059 11.033 13.767 16.702 47.561

Dif. PPA-Cenário 2 9.353 14.491 16.119 17.721 57.684

Veja como ficaria o FPM
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CapaCidades 

Barbalha (Ce)  luta contra a pobreza com projeto da CNM e do pnud
O Município de Barbalha é um importante polo de desenvolvimento  do 

Estado do Ceará e foi escolhido para sediar o programa CapaCidades para o 

Fortalecimento 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. 

Os recursos do projeto são usados na capacitação de funcionários públicos, 

privados e do terceiro setor, provocando melhorias socioeconômicas, além do 

fomento de práticas de inclusão e de sustentabilidade. Outro objetivo é formar 

Municípios como referência em boas práticas de desenvolvimento.

O prefeito de Barbalha (CE), José Leite Gonçalves Cruz, acredita que o pro-

jeto ajudou o Município a identificar seus principais problemas e a levantar 

as potencialidades que devem ser trabalhadas. “Nossa região é muito rica em 

turismo cultural e ambiental, temos muitos rios e mais de 42 prédios históricos, 

por isso vamos investir pesado nessa área”, conta o prefeito. 

parcerias 

Para José Leite, um dos melhores resultados do projeto foram as parcerias 

que o Município conseguiu firmar. Entre elas, está a recuperação de prédios 

históricos do Município com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan). Além disso, após o projeto, a prefeitura recuperou todas as 

estradas do Município. “Estamos nos adequando para receber bem o turista.  

Capacitamos profissionais e explicamos à comunidade a importância do tu-

rista”, explica o prefeito.

Barbalha  também vai contar com a oficina de cordel e xilogravura em agosto, 

além de uma oficina de prestação de contas para cooperativas e associações.

Um bom lugar para visitar

Barbalha chega a receber  em sua festa popular do carregamento da 

bandeira de Santo Antônio aproximadamente 350 mil pessoas, população 

seis vezes maior que a sua, que é de 55 mil habitantes. São 15 dias de festa 

que movimentam a economia e o entorno da região. Além de festas religio-

sas, Barbalha está trabalhando diversas ações para o turismo ambiental. 

A prefeitura estabeleceu projeto de coleta seletiva com o apoio da Universiade 

Federal do Ceará. Como o Município tem 40% da Floresta Nacional do Araripe, 

a prefeitura também criou sinalizações em trilhas e rios e capacitou os guias 

de turismo de Barbalha.
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CapaCidades 

Barbalha (Ce)  luta contra a pobreza com projeto da CNM e do pnud

prêmio por inovação

Barbalha levou o prêmio de Município Inovador em fevereiro de 2011 em 

desenvolvimento econômico e se destacou entre mais de 184 localidades cea-

renses. O prêmio da Aprece (Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado 

do Ceará) valoriza práticas em gestões públicas que contribuem para a solução 

de problemas municipais de forma criativa e de baixo custo.

Feira do Conhecimento 

Com os resultados positivos do projeto CapaCidades, a prefeitura planejou 

a I Feira do Conhecimento de Barbalha (CE) – CapaCidades e Soluções: Turismo 

e Erradicação da Pobreza. O evento agendado para os dias 19 a 22 de outubro 

deve ajudar a região do Cariri a combater a pobreza. “Esta será a primeira de 

muitas feiras. Ela deverá dar visibilidade às boas práticas que contribuem 

para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região”, conta. Além 

disso, a feira promoverá a diversificação da oferta turística local, o estímulo 

ao empreendedorismo e à produção agrícola sustentável da região. 

Para isso, a prefeitura de Barbalha está selecionando práticas exitosas 

relacionadas a este tema para apresentá-las na feira. Instituições públicas, pri-

vadas e ONGs que possuem experiências promissoras na área de turismo, com 

foco na erradicação da pobreza, terão a oportunidade de mostrar seu trabalho.
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

A parceria entre a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está aperfeiçoando 

o atendimento aos gestores. Entre os dias 22 e 25 de agosto, técnicos das duas 

entidades prepararam um curso de capacitação para os funcionários da Central 

de Atendimento ao Município (CAM) da Confederação para 

que possam esclarecer as dúvidas dos gestores durante 

as ligações. “Ensinamos tudo que o gestor precisa saber 

aos nossos funcionários. Assim, ao entrar em contato 

com a nossa Central de Atendimento, o Município terá 

mais um assunto a ficar inteirado: o empreendedorismo”, 

afirma o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, sobre os 

benefícios para o Micro Empreendedor Individual (MEI).

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que estabelece e regulamen-

ta os estímulos e incentivos para o setor, é a base do curso de capacitação. 

Embasados nesta lei, os funcionários da CAM explicam aos gestores como a 

população pode utilizar este sistema mais simples e justo de pagamento de 

impostos e contribuições para o Município. O presidente da CNM alerta os 

gestores para a importância de os empreendedores da região se registrarem 

como MEI.  “A geração de novos empregos e novas rendas na população favorece 

a economia do Município e, claro, a própria comunidade”, orienta Ziulkoski.

experiências – Os funcionários da CAM, que agora se tornaram também 

agentes de desenvolvimento econômico com direito a certificado, contam 

que a experiência de capacitação os deixou mais confiantes. De acordo com 

eles, as orientações ajudaram tanto na vida profissional, 

como na pessoal. Tem gente por lá que já pensa em abrir 

o próprio negócio e se registrar como MEI; em outros, o 

curso despertou a vontade de seguir na área de desen-

volvimento econômico.

Chat – No dia 21 de setembro, a CNM promoveu um 

bate-papo on-line com um consultor da entidade para 

tirar dúvidas e orientar os gestores em tempo real. Os 

gestores tiraram dúvidas sobre o MEI e a Lei Geral, além de dúvidas sobre 

a formalização de profissionais autônomos. Quem perdeu o chat e quiser 

esclarecer dúvidas sobre o assunto, é só entrar em contato com a CAM da 

Confederação e falar com um dos agentes de desenvolvimento econômico. 

Lei Geral 

parceria CNM/Sebrae capacita funcionários 
para atendimento de gestores

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

Município Legal.
Lei Geral,
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O decreto presidencial que antecede a nova portaria interministerial que 

trata da regulamentação dos convênios e dos contratos de repasse entre a 

União, os Estados, os Municípios e a sociedade civil foi publicado na edição 

do Diário Oficial de 19 de setembro.

A portaria contempla a abertura do mercado a outras instituições fi-

nanceiras para operar com os convênios; a possibilidade de declarações dos 

gestores municipais para a assinatura dos contratos; a criação de um rito 

sumário para contratos até R$ 1 milhão que só serão autorizados após de-

pósito de 50% do valor na conta do convênio. Depois da prestação de contas, 

será depositada uma nova parcela de 30%, e os restantes 20%, após a pres-

tação final.  O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski, informa que cerca de 90% dos convênios que são cele- 

brados pelos Municípios alcançam este valor.

Durante a XIV Marcha em Defesa dos Municípios, a presidente Dilma 

Rousseff ouviu das entidades municipalistas as dificuldades no relaciona-

mento da União com os gestores  municipais na execução dos convênios. 

Isso porque em 2011 havia um estoque de mais de R$ 27 bilhões em restos 

a pagar, processados e não processados desses convênios, destinados aos 

Municípios brasileiros.

Na ocasião, a CNM apresentou uma série de dificuldades relacionadas à 

execução desses convênios. Depois disso, os Ministérios, a Caixa Econômica 

Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU), o Orçamento Geral da União 

(OGU) e outras representações do governo federal apresentaram uma versão 

da nova portaria, que foi analisada pela CNM e, então, modificada.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem mostrado aos depu-

tados e aos senadores, em audiências no Congresso Nacional, que a realida-

de das finanças dos Municípios não terá como bancar os gastos e as metas 

estabelecidas pela Lei 12.305/2010, que institui a política pública para o 

lixo. O presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, defende a necessidade de 

ser encontrada uma medida que ajude os Municípios a cumprirem a meta 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos de acabar com os lixões até 2014, 

como quer o governo.

Ziulkoski tem mostrado aos parlamentares os estudos da CNM indicando 

o atual quadro de crise dos Municípios e a dificuldade de atender às metas 

traçadas. “Do total, 63% dos Municípios possuem lixões e, apenas, 37% têm 

aterros sanitários”, informa. Ao mesmo tempo, fala de valores desconhecidos 

pela grande maioria dos deputados e senadores. 

Com base nos estudos da entidade, Ziulkoski destaca que os Municípios 

vão precisar levantar, em valores de hoje, o equivalente a R$ 52,8 bilhões para 

transformar os lixões em aterros sanitários até 2014, usando como base os 

aterros de pequeno porte que atingem 200 mil habitantes. “De onde a admi-

nistração municipal vai tirar dinheiro para isso”, indaga o presidente da CNM.

As constantes manifestações do líder municipalista podem oferecer parte 

da ajuda esperada. Em uma das recentes audiências, o secretário de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Nabil Georges 

Bonduki, disse que o governo federal está elaborando programa de inves-

timentos para apoiar os Municípios na criação de planos sobre a destinação 

final dos resíduos sólidos.   

 Galpões de triagem

Está nos planos do governo incentivar também as cooperativas de cata-

dores de lixo. “Além dos investimentos para os aterros sanitários, estão sendo 

previstos recursos aos galpões de triagem e outros componentes necessários 

para implantar a coleta seletiva. Dessa maneira, teremos o cumprimento 

efetivo da lei”, garante.

Bonduki informou, ainda, que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 

que vai definir metas para todos os tipos de resíduos – urbanos, da saúde, 

da construção civil, agropastoris e perigosos – e que deve ser usado como 

base para a elaboração dos planos locais, está em fase de elaboração com 

término previsto para agosto. Ao ser concluído, o projeto será levado a deba-

te público, e existe expectativa de que a versão final fique pronta em 2012. 

Convênios 

Decreto altera determinações da portaria de 
regulamentação de convênios 

Meio Ambiente 

estudo mostra dificuldade financeira para 
acabar com os lixões



O projeto Observatório do Crack,  promovido pela Confederação Nacio-

nal de Municípios (CNM), foi destaque na revista Em discussão, do Senado 

Federal. A publicação da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) foi lançada na 

manhã desta quarta-feira, 14 de setembro, e aponta o 

Observatório como uma das poucas fontes sobre o assunto. 

Para o presidente da Subcomissão, senador Wellington 

Dias  (PT-PI), a desatualização dos dados oficiais sobre o 

crack no País é grave. “A questão sempre foi considerada 

apenas um problema de segurança. Mas é muito maior, 

de âmbito social e de saúde pública”, explica.

Apesar desse quadro alarmante, a subcomissão ain-

da não dispunha de dados precisos sobre o consumo de 

drogas. Segundo a subcomissão, apenas dois estudos 

abrangendo toda a população brasileira foram feitos até 

hoje: o do Observatório do Crack, feito pela CNM, e um de 

seis anos atrás, feito pelo Centro Brasileiro de Informações 

sobre Drogas (Cebrid).

Apresentada durante os trabalhos da Subcomissão Temporária de Polí-

ticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, 

a revista utiliza estimativas do Observatório. Entre elas a mais grave aponta 

o crack como uma realidade em pelo menos 98% dos Municípios brasileiros. 

No estudo, está disponível  o mapeamento da pesquisa, no qual em 1.092 

Municípios são realizadas campanhas contra o crack e outras drogas. Além 

disso, em 948 Municípios, as prefeituras ajudam enti-

dades que tratam de dependentes químicos. 

A reportagem também mostra a importância do 

trabalho das comunidades terapêuticas. Questão já 

levantada pela CNM diversas vezes, pois, diante dos 

poucos leitos disponíveis para internação, resta às 

famílias procurar por este tipo de instituição. Mui-

tas são ligadas a entidades religiosas, responsáveis 

hoje por cerca de 80% das vagas para internação. Os 

senadores defendem que essas instituições recebam 

recursos públicos. 

A revista  informa que a falta de opções na rede 

pública de Saúde para os dependentes é um desafio 

a ser superado e traz o dado alarmante de que cerca 

de dois milhões de brasileiros já devem ter experimentado o crack. Número 

que pode estar subestimado diante da falta de estatísticas atualizadas e 

confiáveis sobre o real universo de viciados.
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Royalties 

o trabalho da CNM nos
bastidores da negociação 

Combate às drogas 

Revista do Senado: observatório do Crack 
supre ausência de dados

A mobilização dos prefeitos brasileiros liderados pela Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), realizada nos dias 13 e 14 de setembro, no 

auditório Petrônio Portela do Senado, deu novo ritmo às negociações pela 

nova redistribuição dos royalties e da participação especial de petróleo e gás 

oriundos de plataforma continental do modelo de concessão vigente até o 

final do ano de 2010. 

O presidente do Senado, senador José Sarney (PMDB-AP), após receber 

o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, e um grupo de dirigentes de entida-

des estaduais, se comprometeu publicamente em convocar o Congresso 

para apreciar o veto do ex-presidente Lula ao projeto que redistribuía de 

forma universal os recursos dos royalties e da participação especial en-

tre todos os Estados e Municípios, por meio dos Fundos de Participação 

dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM).

Nas duas últimas semanas de setembro, foram convocadas e realizadas 

muitas reuniões entre representantes do governo, grupos de senadores e 

deputados e a CNM. Todas elas com o mesmo objetivo: chegar a um acordo 

e definir um projeto antes do dia 5 de outubro, a fim de evitar a apreciação 

do veto.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) continua atuando com 

dedicação na defesa de todos os Municípios brasileiros para que esta rique-

za chegue aos cofres municipais. E também tenta preservar os atuais ren-

dimentos de Estados e Municípios confrontantes, apesar da negativa que 

esse grupo tem apresentado de se recusar a participar das negociações e 

ser intransigentes na busca de um acordo.
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A Prefeitura de Cruz Alta no Rio Grande do 

Sul incrementou a cobrança e a arrecadação dos 

débitos inscritos em dívida ativa. Para isso, fo-

ram reduzidos os juros e as multas das dívidas 

e reorganizado o setor de cobrança municipal. 

A estratégia desenvolvida pelo Município 

de 70 mil habitantes para a cobrança e a arre-

cadação dos débitos inscritos em dívida ativa  

colaborou para que a arrecadação se mantives-

se em torno de 20% do total de receita apurado 

no balanço anual. A Dívida Ativa são os créditos 

que a Fazenda Pública tem a receber, não pagos 

pelos contribuintes. Com um grande estoque de 

créditos tributários, a Fazenda Pública municipal 

reconheceu a dívida ativa como uma importante 

fonte de recursos para implementação de polí-

ticas públicas. 

A itensificação  da cobrança dos créditos do 

Município, fez com que a receita de dívida ativa 

municipal alcançasse a cifra de R$ 3.085.764,25, 

em 2010. O valor se refere à recuperação direta 

ou ao pagamento de débitos e ao montante de 

dívida que se encontra parcelada. Para o secre-

tário da Fazenda do Município, Antônio Begnini, 

uma legislação tributária moderna que incentive 

os contribuintes ao pagamento de suas dívidas 

mediante concessão de benefícios gera resultados 

positivos na dívida ativa. Ele ainda espera que, em 

2011, a arrecadação supere os valores da receita 

em dívida ativa de 2010. 

CoBRaNça oRGaNizaDa

A Secretaria Municipal de Fazenda, por meio 

da Lei Municipal 1.179/2003, incluiu na estrutura 

organizacional o Núcleo Jurídico que, posterior-

mente, passou a ser denominado de Núcleo Ju-

rídico de Controle e Negociação. O setor assumiu  

toda a carga de atividade processual atinente ao 

estoque de executivos fiscais do Município. O de-

partamento que antes cuidava apenas de acordos 

de parcelamento de dívida agora se encarrega 

de  um universo de 10.000 processos, com mo-

vimentação semanal acordada entre o Município 

e o Poder Judiciário local. São  150 processos em 

cada uma das três  diferentes varas, em um total 

de 450 movimentações semanais.

A atividade processual desenvolvida pelos 

procuradores do Núcleo Jurídico segue um or-

ganograma, criado com o objetivo de padronizar 

a sequência dos pedidos formulados e das me-

didas buscadas no andamento processual. Entre 

as medidas, as ações que otimizam a cobrança 

judicial são as consultas aos cadastros de órgãos 

conveniados com o Poder Judiciário para fins de 

atualização de endereços, o parcelamento mo-

nitorado e a cobrança com ênfase nos grandes 

devedores.

A Lei Municipal 1.898/2009 concede redução 

de multa e juros de mora em percentuais calcula-

dos proporcionalmente ao prazo de parcelamento: 

3 parcelas – 95%; 12 parcelas – 70%; 24 parcelas 

– 60%; e 36 parcelas – 50%; e, para pagamento 

à vista, redução de 100%. A iniciativa tem con-

corrido positivamente para que diariamente um 

expressivo número de contribuintes parcelem 

suas dívidas junto à Fazenda Pública municipal.

CNM oRieNta

O presidente da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, informa que  

exemplos como esse devem ser seguidos, pois 

modernizam a gestão municipal. Ele lembra que 

é  inclusive um requisito da Lei de Responsabi-

lidade Fiscal, a instituição, a previsão e a efetiva 

arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da Federação. 

A CNM avalia que nos últimos anos os Muni-

cípios vêm enfrentando o crescimento da dívida 

ativa, que em algumas administrações equivale a 

quase 30% da Receita Orçamentária Anual. Atu-

almente, os Municípios possuem um estoque de 

dívida ativa que ultrapassa 153 bilhões, segundo 

a Finanças do Brasil (Finbra 2010). 

Ziulkoski ressalta que a receita própria mu-

nicipal é a única que permite às administrações 

aumentar a arrecadação, independente das 

transferências dos demais entes da Federação. 

“A cobrança da Dívida Ativa é uma fonte de re-

ceita que é líquida e certa e que está ‘debaixo do 

nosso nariz’ ”, informa.

Finanças 

Dívida ativa: uma fonte de receita
para os Municípios
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A Câmara dos Deputados concluiu na quarta-feira, 21 de setembro, a 

votação do projeto que regulamenta a destinação dos recursos para a área 

de Saúde pela União, Estados e Municípios, o Projeto de Lei Complementar 

(PLP) 306/2008 da Emenda Constitucional 29. Os deputados rejeitaram o 

artigo que tratava da base de cálculo da Contribuição Social para a Saúde 

(CSS), inviabilizando sua cobrança. 

Estavam presentes em plenário 436 parlamentares, e o painel registrou 

355 votos contrários ao texto da CSS, 76 a favor e quatro abstenções. A vo-

tação do projeto estava suspensa desde 2008, quando teve grande parte de 

seu texto aprovada pelos deputados.

A proposta segue agora para apreciação do Senado em função de o projeto 

original ter sido apresentado pelo então senador Tião Viana (PT-AC), atual 

governador do Acre. Os senadores, contudo, não podem incluir no projeto 

uma nova base de cálculo ou um novo imposto para a Saúde.

 palavra do presidente
*Paulo Ziulkoski

A nossa luta comum – CNM e gestores públicos municipais – por mais recursos para a Saúde começou há pelo menos 
11 anos, com a aprovação da Emenda Constitucional 29. E foi resultado de estudo sobre o processo de financiamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição de 1998 e regulamentado em setembro de 1990.

A CNM e os prefeitos assumiram a ação em defesa do cidadão brasileiro pela regulamentação da emenda ao consta-
tar que uma das maiores conquistas da sociedade – o SUS – corria risco em razão da instabilidade dos gastos em Saúde, 
o que comprometia a qualidade e o acesso aos serviços nessa área.

Foi a Emenda 29 que estabeleceu a vinculação de recursos nas três esferas de governo (União, Estados e Municípios) 
no processo de financiamento. A União conseguiu evitar, por meio de votação na Câmara, o investimento dos 10% de-
terminados pela EC 29. Já os Estados ficaram com a exigência de 12%, e os Municípios, com 15%. 

O que se espera é que, a partir da regulamentação aprovada, os recursos aplicados nas ações e nos serviços de Saú-
de não sofram desvio de finalidade, uma vez que o texto aprovado define ações. E que alguns Estados não repitam a 
estratégia dos últimos anos de “maquiar” seus orçamentos para alcançar os 12%. Já que os Municípios para garantir os 
serviços de Saúde aos cidadãos chegam a investir até 25%.       

Ao aprovar a regulamentação da emenda, após 1.219 dias de espera pela votação da proposta, a Câmara empurrou 
para o Senado a definição do texto final. É lá que vamos concentrar a nossa luta a partir de agora. Todos os gestores 
municipais já estão conscientes da importância das mobilizações e ações junto aos parlamentares. E o alvo agora é o 
Senado, onde estão duas das mais importantes lutas em favor dos Municípios e de nossas comunidades: a definição da 
participação da União nos programas de Saúde e a distribuição democrática dos royalties. 

*Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Congresso Nacional 

o fim da espera: Câmara aprova 
regulamentação da emenda 29


