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• O Brasil exige: Saúde e royalties para todos
• No segundo tempo da regulamentação da Emenda 29
• A luta pela aprovação dos royalties na Câmara

Nesta edição:

A convocação é para todos: prefeitos, secretários municipais, vereadores, 

integrantes de conselhos municipais e comunidade. Em dois momentos deste 

mês de novembro, a luta será por mudanças e conquistas para todos os nossos 

Municípios. Vamos batalhar por melhor saúde e distribuição democrática dos 

royalties do petróleo para todos. 

No dia 25 de novembro, a mobilização é no seu Município. Todos os gestores 

devem mobilizar suas comunidades e informar sobre a questão dos royalties 

e da Saúde. A ação deve incluir reuniões com lideranças religiosas, comunitá-

rias, empresariais e de sindicatos; juiz, promotor e outras autoridades locais. 

Promova palestras e outros eventos em locais públicos, divulgue a mobi-

lização por meio de faixas e cartazes. No dia 25 de novembro, é fundamental 

convocar a imprensa e ocupar espaço nos diversos meios de comunicação de 

seu Município, participar de programas de rádio ou televisão e publicar ma-

téria em jornais locais ou regionais. 

No dia 25 de novembro, é necessário também que a mensagem em de-

fesa da regulamentação da Emenda 29 da Saúde e da aprovação do projeto 

que distribui os royalties chegue a todos os senadores e deputados federais. 

Confira no site da CNM os e-mails e números de telefone e fax de todos os 

parlamentares. Todos os parlamentares precisam se comprometer com a 

nossa causa. 

Dia 30

No dia 30 de novembro, a CNM reunirá todas as lideranças municipalis-

tas, prefeitos, vereadores e demais agentes públicos para um grande ato de 

mobilização no Congresso Nacional, em Brasília. 

Vamos em conjunto neste evento, pressionar os deputados para que seja 

cumprido o acordo que foi celebrado com as lideranças partidárias em relação 

à imediata votação, na Câmara dos Deputados, do PL 448/2011, referente à 

redistribuição dos royalties. Caso isso não ocorra, exigiremos do presidente do 

Congresso Nacional, senador José Sarney, que seja imediatamente convoca-

da sessão para apreciação do veto do ex-presidente Lula ao PL 5.940/2009.

No Senado, o trabalho será feito junto aos senadores para que votem o 

projeto SCD 121/2007, que regulamenta a Emenda Constitucional 29. Mas 

queremos que os senadores restabeleçam o texto original, aprovado pelo 

próprio Senado e alterado pela Câmara, a fim de garantir a vinculação de 

10% do orçamento da União para o financiamento da Saúde, sem a criação 

de uma nova contribuição. 

Essa pressão democrática é o instrumento mais legítimo e eficiente que 

dispomos, neste momento, para incluir na pauta do Congresso Nacional, ainda 

neste ano, a votação dessas duas matérias. No dia 30 de novembro, sua sua 

presença em Brasília é imprescindível.
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) e os Municípios brasileiros 

preparam manifestações em defesa de propostas históricas do Movimento 

Municipalista junto ao Congresso Nacional: mais recursos para a Saúde e a 

distribuição de royalties para todos.  

A discussão do veto do ex-presidente Lula ao projeto de distribuição dos 

royalties e a definição de uma data para a votação da proposta motivaram a 

negociação e a elaboração de um projeto no Senado, de autoria do senador 

Wellington Dias (PT-PI), relatado pelo senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). 

Concluídos a proposta e o substitutivo, os presidentes do Senado, José 

Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, Marco Maia (PT-RS), convocaram os líderes 

partidários das duas Casas para uma reunião. O objetivo: estabelecer uma 

estratégia comum para apressar a discussão e a votação da matéria.

Da reunião nasceu um compromisso dos dois presidentes e dos líderes 

dos partidos: a proposta seria votada e aprovada pelo Plenário do Senado 

e, imediatamente, encaminhada ao Plenário da Câmara. Os senadores cum-

priram o acordo e, após debate que se prolongou por 7 horas, o substitutivo, 

garantindo a distribuição democrática dos royalties para todos os Estados e 

Municípios, foi aprovado na noite de 19 de outubro.

Deputados esqueceram – Na Câmara, o compromisso público ainda 

não foi cumprido pelo Plenário. E o substitutivo de autoria do senador Vital 

do Rêgo (PMDB-PB) ainda não foi votado. 

Essa falta de vontade política deixa frustrados milhares de prefeitos e 

comunidades de Municípios. Todos aguardavam a votação da proposta de 

acordo com o compromisso firmado como forma de garantir a distribuição 

democrática dos royalties já em 2012.

O movimento municipalista não quer que a Câmara repita o comporta-

mento adotado em 2008, quando recebeu o texto aprovado pelo Senado, 

da Emenda Constitucional 29 da Saúde, e deixou a proposta dormindo nas 

gavetas da Casa por três anos.

Os prefeitos, secretários municipais, vereadores e a sociedade esperam 

uma atitude forte da Câmara, superando reações emocionais de quem, ao 

longo dos últimos anos, tem recebido, “com exclusividade”, um bem que é da 

Nação, de todos os brasileiros, o que contribui para acelerar desigualdades. 

Emenda 29 – Dos senadores, a CNM e o Movimento Municipalista pedem 

a mesma vontade política até aqui demonstrada na discussão e na votação de 

projetos de interesse da grande maioria dos Municípios: a correção do texto 

que a Câmara aprovou e referente à regulamentação da Emenda 29 da Saúde.

No substitutivo aprovado pelos deputados, foi suprimido da proposta 

original do Senado o porcentual mínimo de 10% da receita corrente líquida 

da União para investimento em Saúde. “É preciso restabelecer o que deter-

minava o texto original do Senado”, defende Ziulkoski. “Essa garantia cons-

titucional precisa permanecer para o cidadão brasileiro receber a atenção e 

o direito à Saúde, determinados pala Constituição”, conclui.

Mobilização 

O Brasil exige:
Saúde e royalties para todos
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A Emenda Constitucional 29, aprovada em 13 

de setembro de 2000, definiu porcentuais mínimos 

de investimentos financeiros em Saúde para os Es-

tados (12%) e para os Municípios (15%). Agora é 

a hora de discutir e aprovar o porcentual mínimo 

para a União.

Desde a publicação da Emenda 29, a União vem 

aplicando recursos com base na variação do Produto 

Interno Bruto (PIB), o que se tornou insuficiente, 

onerando principalmente os Municípios, que são 

os responsáveis pela execução e pela manutenção 

das ações e dos serviços de Saúde.

Agora o projeto tramita no Senado, que na 

condição de Casa de origem da proposta deve 

reavaliar as alterações sugeridas pela Câmara dos 

Deputados e, após aprovação no Plenário, enca-

minhar para sanção presidencial. É a reta final da 

regulamentação e é preciso nos mobilizar para 

socorrer o SUS.

 

Por que a regulamentação é tão importan-

te para os Municípios brasileiros?

Desde 2001, a União tem gasto sempre abaixo 

do que a Constituição determina. A União vem cal-

culando de forma equivocada o porcentual mínimo 

que deve investir, além de realizar algumas despe-

sas com programas que não são da Saúde, como os 

gastos com o Bolsa Família. Com isso, no período de 

2000 a 2010, a União deixou de aplicar na Saúde 

da população brasileira mais de R$ 22,5 bilhões.

Os Estados seguiram impunemente os mesmos 

caminhos da União e, sem cumprir o mínimo cons-

titucional de 12%, deixaram de aplicar na Saúde 

pública mais R$ 18,1 bilhões nos últimos 11 anos. 

Quando somado somente o déficit acumulado a 

cada ano, a dívida dos Estados com a Saúde da 

população brasileira ultrapassa os R$ 37 bilhões 

no mesmo período. 

Não bastam mais recursos financeiros, tam-

bém é necessário melhorar a gestão dos recursos 

materiais, humanos e financeiros do SUS. Por isso, 

a regulamentação da Emenda 29 traz regras mais 

claras do que é gasto em Saúde e o que não é 

considerado gasto em Saúde. Dessa forma, União, 

Estados e Distrito Federal também terão seus in-

vestimentos em Saúde fiscalizados e, em caso de 

descumprimento, deverão ter suas contas rejeitadas 

pelos órgãos de fiscalização, a exemplo do que já 

ocorre com os Municípios.

Com a definição do que são despesas em 

Saúde, direcionando os investimentos federais e 

estaduais e evitando a aplicação dos recursos em 

outras áreas, a CNM espera que os Municípios te-

nham suas finanças desoneradas, possibilitando 

novos investimentos. 

E quem paga essa conta?

Nesse mesmo período, a Saúde pública pas-

sou pelo processo de descentralização das ações e 

serviços para os Municípios, que assumiram quase 

100% das responsabilidades pela Saúde da popu-

lação. Porém, o processo não ocorreu como deveria, 

e os recursos financeiros não acompanharam a 

descentralização das responsabilidades.

Com recursos federais e estaduais sempre 

insuficientes, os Municípios foram obrigados a 

investir em média 23% de suas receitas próprias 

para manter as ações básicas com qualidade. São 

mais de 32 equipes de Saúde da Família implan-

tadas e mais de 230 mil agentes comunitários de 

saúde contratados e, mais, saúde bucal, imuni-

zação, saúde da mulher, do idoso e da criança, 

academias da saúde, Caps e Nasf. Ações e serviços 

que não param de crescer, responsabilidades que 

se somam a cada ano.

No cumprimento de seus compromissos, os 

Municípios brasileiros chegam nesses 11 anos de 

aplicação da Emenda 29 com cerca de R$ 130 bi-

lhões investidos acima do mínimo constitucional 

– 15% de suas receitas.

Por que a população deve participar dessa 

luta? O SUS não é de grAÇA.

É a população que fica com a atenção integral 

prejudicada. Filas intermináveis e a esperança de 

um dia receber de volta o que já pagou anteci-

padamente. Dizer que o SUS atende de GRAÇA é 

um grande equívoco e uma forma de convencer a 

população que o governo já faz muito, por isso, é 

melhor não reclamar.

A CNM lembra que todos os serviços e ações 

de Saúde pública são realizados com recursos fi-

nanceiros oriundos da arrecadação dos impostos 

que o cidadão brasileiro paga, como o IPTU, o 

IPVA, imposto de renda etc. Dessa forma, nada é 

de graça no SUS.

Por isso, a população deve exigir seus direitos 

se aliando a essa luta dos Municípios e cobrar dos 

governos estaduais e federal que invistam no que 

determina a legislação e façam o que for necessário 

para garantir atenção integral à sua saúde.

Movimento Municipalista

“Estamos na reta final e precisamos unir esforços 

para que o governo federal e o Senado entendam 

e se sensibilizem que o SUS precisa de mais recur-

sos financeiros para se manter funcionando. Essa 

é a realidade do financiamento da Saúde pública 

brasileira e o Movimento Municipalista vai às ruas 

para clamar pela Saúde dos mais de 190 milhões de 

brasileiros. É necessário que o Congresso e o governo 

federal aprovem com urgência a regulamentação 

da Emenda 29 e defina como porcentual mínimo 

de investimento para a União 10% de suas receitas.”

 

(Paulo Ziulkoski – Presidente da CNM)

Mobilização 

No segundo tempo da
regulamentação da Emenda 29
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O Senado Federal aprovou, no dia 19 outubro, nova regra de distribui-

ção dos royalties de petróleo, elaborada com a participação da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM). A consumação deste novo repasse agora está 

em risco porque o referido Projeto de Lei pode ficar paralisado na Câmara dos 

Deputados caso não haja pressão política suficiente para forçar os deputados 

a cumprirem com os prazos definidos pelo acordo realizado entre as duas 

Casas do Congresso em outubro passado. 

É por esta razão que a CNM convoca mobilizações nos próximos dias 25 

e 30 de novembro a pressionarem os deputados a reivindicar, junto às lide-

ranças da Câmara Federal, a apreciação imediata do projeto encaminhado 

pelo Senado Federal.

Em 2012, o montante de royalties distribuído para todos os Municípios do 

Brasil pelo critério de participação do FPM será equivalente a 5,3% do FPM, 

com um crescimento de 370% em relação a seu nível atual (2011). Pela regra 

vigente, o valor do Fundo Especial não chega a representar 1,3% do FPM. 

É importante ressaltar ainda que a regra aprovada no Senado prevê um 

crescimento acelerado destes valores ao longo dos próximos anos, uma vez 

que estabelece uma participação progressiva do Fundo Especial (distribuí-

do pelo Fundo de Participação dos Municípios – FPM ) na repartição desse 

recurso. Esse crescimento pode ser observado na tabela abaixo, onde já, em 

2015, o total distribuído deverá corresponder a 7% do FPM.

Mobilização 

A luta pela aprovação
dos royalties na Câmara
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