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• Emenda 29: veja o que o Senado precisa mudar no texto

• Meio ambiente: crianças mostram como preservar a natureza

• CNM analisa Medida Provisória sobre desastres naturais
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O debate da sessão do Senado de quarta-feira, 19 de outubro, foi mais 

um momento para ficar na história do trabalho da CNM em defesa dos Mu-

nicípios e do Movimento Municipalista. E marcou momentos tensos que 

envolveram senadores dos chamados Estados confrontantes de petróleo 

(Rio de Janeiro e Espírito Santo) com os demais integrantes da Casa. A dis-

cussão tratava do substitutivo do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) ao PLS 

448/2011, que propõe a divisão dos royalties e da participação especial dos 

entes da Federação. 

A matéria foi aprovada com duas importantes mudanças realizadas pelo 

relator pouco antes da votação. Vital do Rêgo retirou a proposta de redefi-

nição das chamadas linhas geodésicas, responsáveis por definir as áreas de 

exploração de óleo no mar, o que alteraria a geografia das bacias petrolíferas. 

Ele também retirou do texto a possibilidade de a União formar joint ventures 

com as petroleiras. O senador alegou que muitos não entenderam a proposta.

Na redistribuição da participação especial, os 50% da União passam a 

ser 42% em 2012. A partir daí, com a expectativa de aumento das receitas, 

a União volta a ter sua alíquota ampliada ano a ano, até chegar aos 46% 

propostos inicialmente pelo governo.

Para o regime de partilha, exclusivo do pré-sal, o projeto adota a seguinte 

divisão de recursos para 2012: União (20%), Estados confrontantes (22%), 

Municípios confrontantes (5%) e fundo especial para Estados e Municípios 

não produtores (51%).

O projeto aprovado prevê também que parte da verba obtida pela ex-

ploração do petróleo e destinada a Estados e Municípios tenha destinação 

específica, beneficiando os setores de Educação, Saúde, Desenvolvimento e 

Infraestrutura. Também impede que a União venda parcela do óleo a que tem 

direito no regime de partilha por um preço abaixo do praticado pelo mercado. 

Mobilização e participação 

A participação da CNM como coautora no projeto do senador Wellington 

Dias é destacada pelo presidente da CNM como ponto alto nas articulações 

e nas contribuições para garantir a distribuição democrática dos royalties de 

petróleo e como medida para colocar um fim em privilégios de muitos anos.  

“Foram muitas horas de reflexão e estudos de nossos técnicos para atender 

ao pedido do senador até chegar ao texto aprovado”, conta. “Esse é o motivo 

que me leva a concluir que o projeto resolve definitivamente a questão da 

distribuição dos royalties para todos os Municípios”, assegura.

Outro ponto importante foi a presença dos prefeitos e dos demais ges-

tores municipais nas mobilizações convocadas pela CNM durante o mês de 

outubro. “Todos ofereceram uma forte e decisiva contribuição na ação que 

desenvolvemos em conjunto, conscientizando os senadores para a necessi-

dade de elaboração de uma proposta, como forma de evitar que o Congresso 

colocasse em votação o veto do ex-presidente Lula ao projeto Ibsen/Simon”, 

afirma Ziulkoski. 

Agora, CNM, prefeitos e demais gestores municipais já estão atuando junto 

aos deputados federais. O objetivo é o de conseguir a aprovação do texto que 

foi votado pelos senadores no prazo mais curto possível, ainda no mês de no-

vembro, e a sanção presidencial antes do final de 2011.

Royalties 

Sete horas de debates para distribuir o bem de todos
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) foi coautora na elaboração do 

Projeto de Lei do Senado (PLS) 448/2011, do senador Wellington Dias (PT-PI), 

que trata da distribuição democrática dos royalties do petróleo para todos os 

Municípios brasileiros. Foi uma vitória histórica do Movimento Municipalista.
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Arrecadação dos MUNICÍPIOS com Royalties e 
Participação Especial de Petróleo em MAR

UF Em 2010 pela 
regra atual

Receberá em 
2012 com a nova 
regra aprovada 

pelo Senado 
Federal

Aumento   
(Redução)

AC 3.343.131,00 22.476.485,00 19.133.355,00

AL 31.676.779,00 110.733.215,00 79.056.436,00

AM 23.657.805,00 60.629.501,00 36.971.696,00

AP 2.273.208,00 15.036.435,00 12.763.227,00

BA 139.523.560,00 423.252.635,00 283.729.075,00

CE 67.450.517,00 224.969.117,00 157.518.601,00

DF 1.044.177,00 7.020.194,00 5.976.017,00

ES 439.485.771,00 507.723.296,00 68.237.525,00

GO 23.315.605,00 156.755.124,00 133.439.519,00

MA 26.757.160,00 179.893.332,00 153.136.172,00

MG 84.410.073,00 567.504.522,00 483.094.449,00

MS 9.769.930,00 65.685.048,00 55.915.117,00

MT 11.867.909,00 79.790.148,00 67.922.238,00

PA 23.590.833,00 157.207.199,00 133.616.366,00

PB 20.734.487,00 139.401.786,00 118.667.299,00

PE 75.132.619,00 217.089.289,00 141.956.670,00

PI 16.929.319,00 113.818.943,00 96.889.623,00

PR 44.008.755,00 295.878.993,00 251.870.238,00

RJ 3.678.751.601,00 2.502.767.999,00 -1.175.983.602,00

RN 102.919.758,00 132.264.789,00 29.345.031,00

RO 5.824.448,00 39.158.839,00 33.334.392,00

RR 4.008.552,00 26.950.236,00 22.941.684,00

RS 88.173.286,00 316.975.512,00 228.802.226,00

SC 54.960.808,00 186.380.090,00 131.419.281,00

SE 103.189.596,00 90.401.789,00 -12.787.807,00

SP 284.495.490,00 697.747.373,00 413.251.883,00

TO 9.089.061,00 61.107.435,00 52.018.374,00

Total 5.376.384.239,00 7.398.619.323,00 2.022.235.084,00

Royalties 

Sete horas de debates para distribuir o bem de todos
Arrecadação dos GOVERNOS ESTADUAIS com Royal-
ties e Participação Especial de Petróleo em MAR

UF Em 2010 pela 
regra atual

Receberá em 
2012 com a nova 
regra aprovada 

pelo Senado 
Federal

Aumento   
(Redução)

AC 5.508.310,00 145.323.373,00 139.815.063,00

AL 8.020.584,00 176.720.188,00 168.699.604,00

AM 4.492.952,00 118.535.615,00 114.042.664,00

AP 5.493.819,00 144.941.055,00 139.447.237,00

BA 34.934.579,00 399.148.635,00 364.214.056,00

CE 18.776.002,00 311.669.996,00 292.893.994,00

DF 1.111.323,00 29.319.553,00 28.208.231,00

ES 497.200.497,00 587.072.337,00 89.871.840,00

GO 4.577.806,00 120.774.301,00 116.196.494,00

MA 11.622.357,00 306.627.645,00 295.005.288,00

MG 7.172.396,00 189.226.240,00 182.053.844,00

MS 2.144.715,00 56.583.085,00 54.438.370,00

MT 3.716.056,00 98.039.115,00 94.323.059,00

PA 9.841.213,00 259.636.497,00 249.795.284,00

PB 7.710.829,00 203.431.483,00 195.720.654,00

PE 11.110.330,00 293.119.070,00 282.008.740,00

PI 6.958.085,00 183.572.179,00 176.614.094,00

PR 4.642.373,00 122.477.740,00 117.835.367,00

RJ 6.128.331.794,00 7.021.242.950,00 892.911.156,00

RN 21.046.687,00 177.476.329,00 156.429.642,00

RO 4.533.527,00 119.606.106,00 115.072.579,00

RR 3.994.289,00 105.379.623,00 101.385.334,00

RS 3.791.572,00 100.031.417,00 96.239.845,00

SC 2.060.665,00 54.365.640,00 52.304.975,00

SE 19.798.535,00 176.516.285,00 156.717.751,00

SP 13.404.423,00 42.479.793,00 29.075.370,00

TO 6.988.034,00 184.362.303,00 177.374.269,00

Total 6.848.983.752,00 11.727.678.555,00 4.878.694.803,00
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem contribuído para 

que a Cultura ganhe espaço nos Municípios brasileiros. A entidade preside a 

Comissão Temática do Sistema Nacional de Cultura e participou ativamente 

na aprovação das diretrizes do Plano Nacional de Cultura (PNC).

O PNC destina 60% do valor global do orçamento do Fundo Nacional 

de Cultura para aplicação direta em políticas, programas, projetos e ações e 

40% para transferências aos entes federados, sendo 24% aos Municípios e 

16% aos Estados e Distrito Federal, priorizando os que constituíam seus Sis-

temas de Cultura e, a seguir, os que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. 

O presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, afirma que a CNM está atenta 

e acompanha diariamente os debates e as formulações de políticas voltadas 

para a Cultura. “A aprovação desses percentuais pelo Conselho Nacional de 

Política Cultural, além de assegurar uma distribuição regional equilibrada 

dos investimentos na área, vai proporcionar maior estímulo e fomento ao 

desenvolvimento da Cultura, possibilitando assim o crescimento econômico 

e o desenvolvimento social do Município”, relata Ziulkoski. 

Outra ação que teve participação direta da CNM  foi a aprovação das 

diretrizes gerais para a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Cultura 

(FNC), mecanismo de financiamento que possibilita ao Ministério da Cultura 

(MinC) investir diretamente nos projetos culturais, mediante a celebração 

de convênios e outros instrumentos similares, como concessão de bolsas de 

estudo e por meio do Programa de Intercâmbio cultural.

A CNM está, desde o início dos novos debates relativos à legislação de 

Cultura brasileira, acompanhando as deliberações nacionais que impactam 

diretamente os Municípios brasileiros. 

CULTURA GERA RENDA – A Cultura movimenta cerca de 7% do Produto 

Interno Bruto  mundial (PIB). Esses valores ainda têm previsões de cresci-

mento anual que giram em torno de 10% a 20% e compreendem a troca de 

bens e serviços culturais. Segundo o Ministério da Cultura (MinC), no País, a 

chamada nova economia emprega cerca de 3,7 milhões de pessoas em al-

gum segmento criativo, passando por design, moda, gastronomia e música, 

até artesanato e novas mídias, entre outros. Micro e pequenas empresas, em 

conjunto com empreendedores individuais, categoria que fatura até 60 mil 

reais por ano, chegam a representar 99% das empresas em atividade no Brasil.

Cultura 

CNM luta pelo espaço da Cultura nos Municípios

A importância da Cultura para 
o Município e suas dimensões

A inclusão social desenvolvida a partir do fomento à noção 

de cidadania dada pela participação popular em atividades cul-

turais – bem como o desenvolvimento da ideia de Cultura como 

fonte de oportunidades de geração de ocupações produtivas 

que possam gerar renda – é hoje mundialmente estudada e 

reconhecida como fator diferencial para o desenvolvimento 

humano, social e econômico.

 Dimensão simbólica: concebe a capacidade e a neces-

sidade de se expressar por meio de diversas línguas, valores, 

crenças e práticas como sendo próprias do ser humano.

Dimensão cidadã: fundamentada no princípio de que os 

direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem ser 

plataformas de sustentação de políticas voltadas para a área.

Dimensão econômica: compreende a Cultura como 

um dos segmentos mais dinâmicos da economia mundial, 

observando-a como elemento estratégico da chamada nova 

economia (economia criativa, do conhecimento), baseada na 

informação e na criatividade, impulsionadas pelo investimento 

no desenvolvimento da Cultura.
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No início de outubro, o julgamento sobre a Emenda Constitucional 62/2009, 

que cria o regime especial para o pagamento de precatórios, foi suspenso durante 

a votação. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ayres Britto, relator 

da matéria, votou pela derrubada da Emenda. Após o voto, o julgamento foi 

suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. A Confederação Nacional 

de Municípios (CNM) reivindica a aprovação da Emenda, pois o regime especial 

beneficia o pagamento de dívidas públicas devidas também pelos Municípios. 

A Emenda 62 está sendo questionada em razão de quatro Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade (ADIs): 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425. O julgamento 

será remarcado, mas, até o fechamento desta edição do Boletim CNM, ainda 

não havia data prevista. 

Para o ministro Ayres Britto, a violação do dispositivo constitucional te-

ria ocorrido porque a discussão e a votação da matéria no Senado, tanto em 

primeiro quanto em segundo turno, ocorreram em um único dia. “O artifício 

de abrir e encerrar, em uma mesma noite, sucessivas sessões deliberativas, 

não atende à exigência constitucional da realização de uma segunda rodada 

de discussão e votação”, afirma.

Britto considerou a EC 62 inconstitucional por vício formal e alegou que 

apesar de a Constituição não mencionar o interstício entre os dois turnos de 

discussão e votação de uma emenda, o interstício foi insuficiente à caracteri-

zação do segundo turno.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, considera que a EC 62 trouxe aos 

Municípios a possibilidade de organizarem seus orçamentos. “Só a partir desta 

emenda, foi permitido aos Municípios garantirem o pagamento desses crédi-

tos, revisando os cálculos, adequando-os à realidade e prevendo prazo para o 

seu cumprimento”, expõe.

O sistema para pagamento de precatórios anterior à EC 62 mostrou-se 

ineficaz, o que, de acordo com Ziulkoski, propiciou o acúmulo da dívida. “Na 

época, os Municípios tinham dificuldades para cumprir com as obrigações de 

pagamento de precatórios, sem com isso comprometer suas receitas e, ainda, 

atender aos limites de endividamento impostos pela LRF [Lei de Responsabi-

lidade Fiscal]”, lembra.

As ADIs requerem que sejam declaradas inconstitucionais as se-

guintes regras:

•	 pagamento preferencial de débito de natureza alimentícia 

cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, ou sejam 

portadores de doença grave; 

•	 vinculação da obrigação de pequeno valor a no mínimo o teto 

do RGPS; 

•	 compensação dos valores devidos a título de pagamento de 

precatórios com débitos a que estariam sujeitos seus titulares; 

•	 faculdade, para o credor, de compra de imóveis públicos com 

créditos em precatórios; 

•	 atualização de precatórios pelo índice da caderneta de poupança 

e compensação de mora pelos juros simples da caderneta de 

poupança, excluídos os juros compensatórios; 

•	 regime especial de pagamento de precatórios com possibilidade 

de parcelar o saldo dos precatórios devidos em até 15 anos ou 

destinar percentual fixo da sua Receita Corrente Líquida (RCL). 

Dívidas Públicas 

Julgamento da emenda dos precatórios foi 
suspenso por pedido de vista do ministro Luiz Fux
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A cada ano, a incidência de desastres naturais 

tem aumentado, e os Municípios brasileiros já não 

conseguem se recuperar dos prejuízos causados por 

esses fenômenos da natureza. A Confederação Na-

cional de Municípios (CNM) alerta para a repetição 

cíclica e a falta de prevenção dessas catástrofes. 

Para comprovar a situação complicada 

em que se encontram os Municípios atingidos 

por enxurradas, enchentes, estiagem e outros 

fenômenos naturais, a CNM realizou um le-

vantamento das portarias de Estado de Cala-

midade Pública e de Situação de Emergência 

publicadas no Diário Oficial da União (DOU), 

até 28 de setembro de 2011. Além disso, o 

estudo relacionou os valores empenhados em 

restos a pagar não processados do Ministério 

da Integração Nacional para os programas de 

prevenção e resposta a desastres.

PORTARIAS PUbLICADAS

Em 2011, foram promulgadas 1.176 por-

tarias (ver Tabela 1), destas, 1.122 de Situações 

de Emergência (SE) e 46 portarias de Estado 

de Calamidade Pública. Santa Catarina foi o 

Estado com maior número de portarias até 

o momento, com um total de 304; seguido pelo 

Rio Grande do Sul, com 240; e Minas Gerais, com 

85 portarias. Já os Estados do Acre e de Roraima 

foram os que tiveram menos portarias, ambos 

com apenas uma.

De 2003 a 2010, mais de 13 mil portarias 

foram reconhecidas e publicadas no Diário 

Oficial da União (DOU) pela Secretaria Nacional 

de Defesa Civil (Sedec), órgão do Ministério da 

Integração Nacional. Muitos desses pedidos são 

empenhados em favor dos Municípios, e uma 

parte acaba sendo inscrita em restos a pagar. 

A grande preocupação da CNM está relacionada 

ao impacto que esses empenhos processados 

ou não pelo Ministério da Integração Nacional 

causam nas finanças das prefeituras.

RECURSOS EMPENhADOS EM RESTO A PAGAR

O Estado com mais recursos inscritos nesses 

restos a pagar não processados é a Bahia, com 

R$ 89 milhões; seguido por Santa Catarina, 

com R$ 72 milhões; e Ceará, com R$ 39 milhões. 

São R$ 142 milhões dos anos de 2007 e 2008 e 

R$ 254 milhões de 2009. 

O prefeito de Gaspar (SC), atingido em 2008 

pelas fortes chuvas, conta que os recursos do go-

verno Federal para a reconstrução do Município 

estão inscritos em restos a pagar, dificultando os 

Valor dos empenhos no OGU de 2011 com
restos a pagar não processados de anos anteriores

Estado 2007 2008 2009 Total

Alagoas  1.250.000 14.348.920 15.598.920

Amazonas  1.402.123 4.871.160 6.273.282

Bahia 300.000 13.217.645 75.958.038 89.475.682

Ceará  22.959.639 17.004.090 39.963.729

Espírito Santo 145.500 1.315.095 11.902.621 13.363.216

Goiás  1.445.000 10.255.937 11.700.937

Maranhão  7.714.978 2.985.000 10.699.978

Minas Gerais 3.176.680 11.544.000 17.518.486 32.239.166

Mato Grosso do Sul  893.540 4.155.125 5.048.665

Mato Grosso 4.898.500 2.824.038 600.000 8.322.538

Pará  1.000.000 1.506.863 2.506.863

Paraíba 485.000 5.318.056 1.550.000 7.353.056

Pernambuco 436.500 13.994.000 3.630.000 18.060.500

Paraná 56.454 2.020.000  2.076.454

Rio de Janeiro  9.000.000 1.700.000 10.700.000

Rio Grande do Norte  7.700.802 3.350.261 11.051.063

Rondônia   400.000 400.000

Rio Grande do Sul 781.432 14.024.848 9.430.087 24.236.367

Santa Catarina  5.691.140 67.204.172 72.895.312

Sergipe  400.000  400.000

São Paulo 3.589.000 4.651.929 4.014.143 12.255.072

Tocantins  600.000 2.000.000 2.600.000

Total brasil 13.869.066 128.966.832 254.384.902 397.220.800

Meio Ambiente 

Desastres naturais: CNM aponta que recursos não chegam aos Municípios
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reparos necessários. “A burocracia é muito grande 

para obter os recursos, por isso acaba atrasando 

tudo e ainda tivemos problemas com licitações 

de serviços, só agora algumas obras foram ini-

ciadas”, comenta.

Os dados da pesquisa realizada pela CNM 

retratam o que acontece com muitos Municípios 

brasileiros. Depois de passar por todos os trâmites 

burocráticos exigidos para a liberação dos recur-

sos pelo Ministério da Integração Nacional, os 

valores prometidos e empenhados não chegam 

aos cofres municipais. Dessa forma, as obras e os 

equipamentos são custeados pelas prefeituras.

MESES DE ESPERA

A Confederação Nacional de Municípios realiza 

sistematicamente uma entrevista com os prefei-

tos dos Municípios atingidos por desastres para 

saber se os recursos prometidos pelos governos 

estaduais e federal chegaram ao destino.

A pesquisa foi realizada com 224 Municípios, 

seis meses após a publicação da portaria de re-

conhecimento por parte do governo federal no 

DOU. Aos Municípios, foi questionado se foram 

solicitados recursos materiais e financeiros e se 

esses foram atendidos.

Somente 18 Municípios pesquisados (8,04%) 

não solicitaram recursos materiais e/ou finan-

ceiros, o restante – 206 (91,96%) – solicita-

ram algum tipo de auxílio. Na esfera estadual, 

dos 75 Municípios que solicitaram cestas básicas, 

59 receberam; colchões foram solicitados por 48 

Municípios e, destes, 40 receberam; cobertores 

foram pedidos por 38 Municípios e 29 receberam.

O estudo revela que apenas 55 Municípios 

solicitaram recursos financeiros aos seus Estados 

e somente 20 deles receberam auxílio do governo 

estadual. A situação dos Municípios que solicitaram 

recursos federais é ainda pior, dos 91 Municípios 

que solicitaram recursos financeiros, somente 19 

receberam algum recurso. 

Meio Ambiente 

Desastres naturais: CNM aponta que recursos não chegam aos Municípios

Fo
to

s: 
Ag

ên
cia

 B
ra

sil



8
outubro de 2011

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

A Medida Provisória (MP) 547 cria um cadastro nacional de Municípios 

com áreas de risco de desastres naturais. Para o presidente da Confedera-

ção Nacional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, a MP estabelece instrumentos 

importantes na prevenção de desastres 

naturais e na gestão e controle do uso do 

território, mas teme que a proposta não 

tenha a eficácia desejada.

A medida altera e acrescenta disposi-

tivos à Lei 12.340/2010, que dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindc), 

ao Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001 

–  e à Lei 6.766/1979, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano.

Os Municípios que integrarem o cadastro 

devem cumprir uma série de medidas, tais 

como: mapeamento das áreas de risco; elaboração de plano de contingência 

e instituição de núcleos de defesa civil; elaboração de plano de implantação 

de obras e serviços para redução de riscos; elaboração de carta geotécnica 

de aptidão à urbanização. Além da criação de mecanismos de controle e 

fiscalização para evitar edificações em áreas de riscos. 

Ziulkoski lembrou que a maioria dos Municípios que sofreram desastres 

naturais nos últimos anos ficou desassis-

tida. “Existem cerca de R$ 400 milhões 

retidos no governo federal, inscritos em 

restos a pagar não processados, referentes 

aos programas de resposta e prevenção 

a desastres, da Secretaria Nacional de 

Defesa Civil”, informa. 

O presidente da CNM ressalta que 

este caso reflete bem a realidade brasi-

leira, pois são quase 800 Municípios que 

elaboraram projetos, planos de trabalho 

e tiveram suas portarias aprovadas pela 

Defesa Civil, que até agora ficaram sem 

ter condições de atender às demandas 

básicas da população atingida. O presidente da CNM defende a importân-

cia de ter planos, estudos e todos esses instrumentos. “Mas se não forem 

enfrentados e solucionados os problemas referentes ao repasse efetivo de 

recursos para os Municípios, concretamente, pouca coisa irá mudar”, alerta.

Meio Ambiente 

Ziulkoski  diz que MP de desastres naturais 
talvez não tenha eficácia necessária

“Numa primeira análise, vemos que o 
governo federal cai no mesmo erro, pois 
acredita que vai resolver os problemas 

atribuindo mais obrigações para os 
Municípios. O ponto-chave da questão, que 

está na descentralização dos recursos, não foi 
tratado pela MP. hoje virou moda estabelecer 
que o Município tem de ter plano para tudo. 
Mas sem recursos, como o prefeito faz para 
tirar a lei do papel? A lei tem de explicitar 
como será, de fato, o apoio da União e dos 

Estados aos Municípios e não de forma 
genérica como foi feito.”
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) informa aos gestores que 

apenas dois dos pesos de ponderação do Fundo de Manutenção e Desenvol-

vimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) foram alterados. Os valores foram publicados no Diário Oficial da 

União (DOU), pela portaria no 1.322/2011, e são válidos para o exercício de 2012. 

De acordo com a portaria, as mudanças são para creche pública de tem-

po integral e ensino médio no campo, que tiveram a alteração do peso para 

1,30. A CNM explica que os pesos de ponderação referem-se aos valores 

repassados pelo Fundeb aos Municípios por aluno. 

De acordo com a CNM, apesar do aumento para creche integral, há uma 

preocupação, pois as demais etapas de ensino de responsabilidade dos 

Municípios não tiveram alterações. Exemplo disso são as creches de tempo 

parcial, que continuam com o peso de 0,80 desde 2008. Dentre todas as 

etapas do Município, esta é a que apresenta menor peso e possui o maior 

custo para as prefeituras.

Uma das principais reivindicações dos gestores municipais com o apoio 

da CNM é a elevação do peso de ponderação das creches públicas no Fundeb. 

O objetivo é assegurar a ampliação da oferta das creches com qualidade.

Para a entidade, é preciso assegurar o que estabelece a lei em relação 

à correspondência entre os pesos definidos e o custo real de cada etapa, es-

pecialmente a educação infantil. Desde a criação do Fundeb, essa avaliação 

não vem sendo realizada.

Crack 

Observatório disponibiliza informações 
sobre rede de assistência dos Municípios

Educação 

Apenas dois pesos de ponderação do 
Fundeb tiveram alteração para 2012 

Informações – como endereço e telefone – sobre centros de atendimento 

a usuários de drogas de fácil acesso será a novidade do portal Observatório do 

Crack, implementada em breve. O banco de dados detalhado por Município, 

além de possibilitar a troca de experiências, será um sistema para acesso de 

gestores e também da sociedade civil.

Com o objetivo de propiciar um ambiente 

informativo e de fácil acesso à população, o 

portal disponibilizou mais essa ferramenta. 

Na página on-line, estarão disponíveis infor-

mações dos Centros de Atenção Psicossocial 

(Caps), Conselho Municipal Antidrogas (Comad), 

Centro de Referência da Assistência Social (Cras), 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social para população em Situação de 

Rua (Creas-Pop), Núcleo de apoio à saúde da família (Nasf) e Conselho tutelar. 

O acesso: ao clicar no Estado desejado e selecionar o Município, estarão 

à disposição do cidadão informações sobre essa rede, além de um mapa 

explicativo em relação ao nível de consumo de drogas e toda a rede de as-

sistência que os gestores nos informaram.

A chamada rede de assistência ao usuário foi cria-

da pelo Observatório, a partir dos dados fornecidos 

pelos gestores municipais durante a pesquisa feita 

pela CNM. Por meio dela, as redes de atenção a 

usuário e familiares, que auxiliam no processo de 

prevenção ao uso de drogas, no tratamento e no 

acompanhamento de usuários, estão disponíveis 

nos Municípios.

O objetivo da Confederação Nacional de Municípios é tornar públicas essas 

informações e assim auxiliar os munícipes no processo de desenvolvimento 

e fortalecimento de sua rede de atenção ao usuário de drogas e familiares.
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Está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) do Senado 

o Projeto de Lei Complementar (PLC) 306/2008 (regulamentação da Emenda 

29 da Saúde). Agora tramita como Substitutivo da Câmara dos Deputados 

(SCD) 121/2007, por se tratar de proposta original e aprovada pela Casa, a 

qual foi alterada pelos deputados. 

A Emenda Constitucional 29, aprovada em 13 de setembro de 2000, 

vinculou recursos da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios para o financiamento da Saúde e definiu porcentuais 

mínimos de investimentos financeiros para os Estados (12%) e para os Muni-

cípios (15%). Para a União, estabeleceu uma forma transitória diferenciada 

de investimento em Saúde com base no valor financeiro executado no ano 

anterior adicionado da variação do Produto Interno Bruto (PIB).

Essa foi a grande conquista para a Saúde pública brasileira, que a partir 

de então contava com a garantia constitucional de investimentos triparti-

tes no setor. Porém, decorridos mais de 11 anos, somente os Municípios se 

empenharam em manter o Sistema Único de Saúde (SUS), investindo em 

média 23% de suas receitas nesse período.

A Emenda 29, porém, deixou uma tarefa para o Congresso Nacional, que 

foi a de rever esses valores por meio de Lei Complementar a cada cinco anos. 

E, a partir daí, começou o Movimento Municipalista, quando os Municípios 

entenderam que é necessário cumprir o que está previsto na Constituição 

Federal e, da mesma forma, que Estados e Municípios possuem um porcen-

tual mínimo constitucional para investimento em Saúde e que a União não 

pode, de forma alguma, ficar de fora desse compromisso. 

Em 2008, o Senado Federal, sob forte pressão da XI Marcha a Brasília 

em Defesa dos Municípios aprovou o Projeto de Lei do Senado 121/2007, o 

qual estabeleceu que a União deveria investir 10% de sua receita corrente, 

considerados despesas com Saúde, e encaminhou a proposta à Câmara dos 

Deputados.

Passados 1.219 dias ou mais de 3 anos em votação no Plenário da Câ-

mara, o Projeto de Lei Complementar 306/2008 foi aprovado com a maioria 

dos deputados presentes, momento em que a base de cálculo da nova Con-

tribuição Social para a Saúde (CSS) foi rejeitada.

Seguindo os trâmites legais, a proposta foi devolvida para o Senado, que 

é a Casa originária do projeto. Para a votação de aprovação ou rejeição da 

proposta, existem dois caminhos a serem definidos pelos senadores – votar 

em sua integralidade ou avaliar todas as alterações realizadas pela Câmara 

e votá-las individualmente.

Este último deve ser o caminho tomado em virtude da complexidade da 

matéria e das várias pegadinhas deixadas pela Câmara quando da finalização 

do “presente de grego” devolvido aos senadores.

PEGADINhAS

Em relação às pegadinhas elaboradas pela Câmara dos Deputados e 

submetidas à avaliação do Senado, a CNM destaca as três principais:

Porcentual mínimo para a União

O art. 1o da proposta do Senado atende ao texto constitucional e define 

o porcentual mínimo que a União deverá investir em Saúde. Diferente disso, 

a proposta da Câmara fez a alteração do texto e foi mais uma vez omissa, 

retornando inclusive com a mesma regra atualmente em vigor, trazida pela 

Emenda 29 como regra provisória.

Assim, para adequar o texto constitucionalmente, o Senado deverá re-

jeitar essa proposta e retornar com a sua, aprovada em 2008, que definiu o 

porcentual mínimo de 10% da receita corrente bruta da União para inves-

timento em Saúde.

 Porcentual mínimo dos Estados

Existe uma contradição na redação do texto da Câmara (PLP 306/2008), 

quando em seu art. 6o exclui da base de cálculo do porcentual mínimo 

(12%) dos Estados e do Distrito Federal as transferências anuais ao Fundo 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e no art. 45 veda aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “excluir da base de cálculo das 

receitas de que trata esta Lei Complementar quaisquer parcelas de impostos 

ou transferências constitucionais vinculadas a fundos ou despesas, quando 

da apuração do porcentual ou montante mínimo a ser aplicado em ações e 

serviços públicos de Saúde”.

Aqui são duas mudanças importantes para as quais os senadores pre-

cisam atentar, e cabe aos prefeitos cobrar essas alterações para posterior 

aprovação do projeto. Anote e exija do seu parlamentar:

1. A dedução dos recursos destinados ao Fundeb por Estados e Distrito 

Federal, com base nas estimativas de 2011, acarretará prejuízo para 

o SUS de mais de R$ 7,1 bilhões ao ano. Esse é um benefício exclusivo 

para os Estados e poderá refletir diretamente nas finanças municipais, 

já que estes últimos são diretamente cobrados por mais investimentos.

2. A alteração proposta pela Câmara também tenta beneficiar a União, 

excluindo-a do texto original encaminhado pelo Senado. O artigo 12 

do Projeto de Lei do Senado (PLS) 121/2007 (original) definia que 

Saúde 

CNM esclarece sobre a regulamentação da Emenda 29
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“é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios excluir da base de cálculo 

das receitas de que trata esta Lei quaisquer parcelas [...]”.

Para evitar mais uma vez o protecionismo à União, aos Estados e ao Distrito Federal, 

isentando-os das responsabilidades que lhes foi imputada pela Constituição brasileira, é 

necessário que o Senado rejeite o § 2o do art. 6o da proposta da Câmara e 

corrija a alteração sofrida no texto do artigo 45, incluindo a 

União dentre os entes ali relacionados.

Nova contribuição para a Saúde

Sem a base de cálculo da CSS, o Senado, de acordo com 

as pesquisas que vem realizando, nas quais publicou que mais 

de 91% da população entrevistada é contrária à criação de 

novos impostos, deverá rejeitar todo o texto que cria a nova 

contribuição dos cheques, além de verificar a redação que dará 

a outros dispositivos que mencionam a CSS.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, chama 

a atenção para essa pauta Munici-

palista que ainda não foi concluída 

e alerta os prefeitos para buscarem 

mais informações junto à área técnica 

de Saúde da CNM (por meio do telefone 

61 2101-6000) para contatarem seus 

senadores e reafirmarem o apoio que 

foi estabelecido desde 2008 às reivindi-

cações municipalistas.

No caso da proposta aprovada na Câmara, a CNM ressalta a impor-

tância de se definir o que são considerados gastos em Saúde com base 

em diretrizes legais e constitucionais, conforme art. 2o, PLP 308/2006.

“[...] considerar-se-ão como despesas com ações e serviços 

públicos de Saúde aquelas voltadas para a promoção, a proteção 

e a recuperação da Saúde que atendam, simultaneamente, 

aos princípios estatuídos no art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:

I – sejam destinadas às ações e serviços públicos de Saúde 

de acesso universal, igualitário e gratuito;

II – estejam em conformidade com objetivos e metas expli-

citados nos Planos de Saúde de cada ente da Federação: e

III – sejam de responsabilidade específica do setor Saúde, não 

se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas 

que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda 

que incidentes sobre as condições de Saúde da população.

Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos 

no caput, as despesas com ações e serviços públicos de Saú-

de, realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 

e pelos Municípios, deverão ser financiadas com recursos 

movimentados por meio dos respectivos fundos de Saúde.”
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No Município de Estrela, no Rio Grande do Sul, com mais de 30 mil 

habitantes, os pequenos têm mostrado a importância de preservar o Meio 

Ambiente. Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profa Ruth 

Markus Huber, liderados pela professora Bárbara Dornelles, estudam educação 

ambiental e ainda ajudam a espalhar dicas na comunidade. 

Entre as ações, os alunos fizeram uma visitação às famílias do Loteamento 

Popular IV e do Bairro Boa União. Acompanhados da professora e da diretora 

da escola, Neide Steiger Woiciechowski, ofereceram aos moradores algumas 

dicas sobre a separação do lixo e a preservação da natureza. 

A diretora Neide afirma que a receptividade da comunidade foi essencial 

para o projeto, pois todos receberam bem os alunos. Estes distribuíram pan-

fletos com dicas sobre a separação do lixo e ímãs de geladeira com os dias 

da coleta seletiva de resíduos úmidos e secos no bairro. “Os 16 alunos que 

participaram da visita tinham de 8 a 12 anos. Todos se divertiram e aprende-

ram muito. O melhor é que os pais adoraram, pois fomos ao bairro próximo 

à escola, onde as famílias dos alunos moram”, conta a diretora. 

A escola municipal com 170 estudantes começou o projeto de preser-

vação ambiental neste ano, mas pretende expandir. Neide Steiger explica 

que os alunos aprendem preservando, pois os professores explicam química 

ao fazer sabão com óleo de cozinha reciclado e ensinam a fazer detergente 

com azeite de oliva velho. “Além disso, as próximas turmas agendaram uma 

visita à usina de reciclagem do Município”, conta.

A aluna Yasmin da Rosa de Oliveira, de nove anos, adorou a iniciativa e a 

oportunidade de levar informação aos moradores do bairro. “Passamos nas 

casas, entregamos os recadinhos e explicamos aos moradores que estamos 

fazendo isso para ajudar o Meio Ambiente”, explicou.

“Os ímãs foram o melhor presente que demos, pois mostram quando o 

caminhão de lixo vai passar na rua deles. Minha mãe colocou na geladeira 

de casa”, conta Thaís Huning, de nove anos, que está na 3a série. 

A pequena Thamires Huning, também de nove anos, e irmã de Thaís, acha 

importante deixar tudo limpo para o Município continuar bonito. “Temos 

muitas árvores e natureza. Na escola colocamos plaquinhas no lixo seco e 

no lixo orgânico, fica mais bonito quando fica limpo, né”, confirma Thamires.

Árvores amigas –  Em Estrela, a preocupação com o Meio Ambiente 

contagiou até os pequeninos do maternal e do Jardim de Infância da Escola 

Municipal de Educação Infantil Paraíso. A coordenadora do projeto, Regia-

ne Mallmann, acredita que não existe idade para exercer a cidadania. Com 

o lema: “Verde que te quero Verde”, os alunos plantaram mudas de árvores 

nas praças do Município.

A coordenadora acompanhou o plantio e explicou aos alunos a impor-

tância das árvores para o Meio Ambiente, os seres vivos e as pessoas. Ela 

conta que assim como as crianças necessitam de amor, carinho e cuidados 

para crescer, as plantas também necessitam desse cuidado. “Com certeza 

foi um aprendizado muito significativo na vida desses pequenos soldados 

protetores da natureza”, enfatizou.

Sustentabilidade 

Educação ambiental: alunos
orientam população com dicas
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