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• Votação dos royalties transferida para 2012
• Observatório do Crack mostra mapeamento da droga
• Mais de 100 Municípios mudam de coeficiente em 2012
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ignoram crise
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Mensagens, telefonemas e a constatação da 

triste realidade da saúde pública não foram sufi-

cientes para sensibilizar a maioria dos senadores 

da necessidade de votar por mais recursos para a 

Saúde. Foram mais de 5 horas de discussão sobre 

a regulamentação da Emenda 29 no Plenário do 

Senado, luta de mais de 10 anos da Confedera-

ção Nacional de Municípios (CNM) e dos gestores 

municipais. Foi um dos quóruns mais altos das 

últimas sessões, pois estavam presentes 71 dos 

81 senadores. 

Ao final, prevaleceu o que queriam o Palácio 

do Planalto e a sua base parlamentar: aprovação 

do projeto com pequenas alterações no texto vo-

tado pela Câmara, mas sem incluir a participação 

da União, vinculando 10% de sua receita corrente 

bruta como investimento obrigatório em Saúde.

De acordo com o texto aprovado e que vai à 

sanção presidencial, a União destinará à Saúde o 

valor aplicado no ano anterior acrescido da variação 

nominal do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois 

anos anteriores ao que se referir a lei orçamentária. 

O substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto 

de Lei do Senado 121/2007 – Complementar – 

regulamenta a Emenda Constitucional 29/2000 

e foi um dos grandes embates, neste ano, entre 

a base do governo e a oposição.

Na prática, em 2012, a União aplicará o 

empenhado em 2011 mais a variação do PIB de 

2010 para 2011, somando cerca de R$ 86 bilhões. 

A medida equivale ao que já é feito atualmente 

pelo governo federal. Para os Estados e Muni-

cípios permanecem os porcentuais de 12% e 

15%, respectivamente. No texto original, estava 

a definição dos 10% para a União, que acabaram 

sendo retirados pelo substitutivo da Câmara dos 

Deputados e reiterado pelo Senado.

Destaques – Algumas “pegadinhas” foram 

armadas na proposta do relator, ex-ministro da 

Saúde e atual senador, Humberto Costa (PT-PE). 

Uma delas pretendia manter no texto a possibili-

dade de criação de uma nova contribuição para 

a Saúde (imposto do cheque). 

Destaque de autoria do senador Demóstenes 

Torres (DEM-GO) e defendido pelo senador Fran-

cisco Dorneles (PP-RJ), foi aprovado por 62 votos 

a 9 e retirou do texto os dispositivos relativos à 

possibilidade de criação de uma contribuição 

social destinada à Saúde, a chamada CSS, in-

terpretada pela oposição como a recriação da 

Contribuição Provisória sobre a Movimentação 

Financeira (CPMF). 

Igualmente por destaque, foi retirada do 

texto a vinculação de 10% das receitas brutas da 

União para a Saúde, prevista no projeto original 

de autoria do ex-senador e atual governador do 

Acre, Tião Viana (PT). A proposta não contou com o 

apoio nem mesmo de seu irmão, o senador Jorge 

Viana, que também seguiu a orientação do Pa-

lácio do Planalto. A votação final apresentou 45 

Saúde 

e a maioria dos senadores não ouviu os apelos da sociedade e dos prefeitos 

Relação dos 45 senadores que votaram contra a vinculação dos 10% da receita bruta 
da união para a saúde retirando mais de R$ 14 bi do setor só em 2012

Nome/Partido Partido/estado
1 Ana Rita PT/ES
2 Ângela Portela PT/RS
3 Anibal Diniz PT/AC
4 Antônio Carlos Valadares PSB/SE
5 Antônio Russo PR/MS
6 Armando Monteiro PTB/PE
7 Benedito de Lira PP/AL
8 Blairo Maggi PR/MT
9 Casildo Maldaner PMDB/SC

10 Ciro Nogueira PP/PI
11 Cristovam Buarque PDT/DF
12 Delcídio Amaral PT/MS
13 Eduardo Braga PMDB/AM
14 Eduardo Suplicy PT/SP
15 Eunício Oliveira PMDB/CE

Nome/Partido Partido/estado
16 Fernando Collor PTB/AL
17 Francisco Dorneles PP/RJ
18 Gim Argelo PTB/DF
19 Humberto Costa PT/PE
20 Inácio Arruda PCdoB/CE
21 Ivo Cassol PP/RO
22 João Capiberibe PSB/AP
23 João Durval PDT/BA
24 João Ribeiro PR/TO
25 João Vicente Claudino PTB/PI
26 Jorge Viana PT/AC
27 José Pimentel PT/CE
28 Kátia Abreu PSD/TO
29 Lídice da Mata PSB/BA
30 Lindberg Farias PT/RJ

Nome/Partido Partido/estado
31 Luiz Henrique PMDB/SC
32 Magno Malta PR/ES
33 Marcelo Crivella PRB/RJ
34 Marta Suplicy PT/SP
35 Renan Calheiros PMDB/AL
36 Ricardo Ferraço PMDB/ES
37 Rodrigo Rollemberg PSB/DF
38 Romero Jucá PMDB/RR
39 Sérgio Petecão PSD/AC
40 Valdir Raupp PMDB/RO
41 Vicentinho Alves PR/TO
42 Vital do Rego PMDB/PB
43 Walter Pinheiro PT/BA
44 Wellington Dias PT/PI
45 Acir Gurgacz PDT/RO
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A proposta aprovada, que será encaminhada para sansão presidencial, 

define quais despesas podem ser consideradas gastos com Saúde para 

que cada ente federativo possa atingir os patamares mínimos definidos 

pela Emenda Constitucional 29/2000.

De acordo com o projeto, são despesas de Saúde, por exemplo, a vi-

gilância em Saúde (inclusive epidemiológica e sanitária); a capacitação 

do pessoal do Sistema Único de Saúde (SUS); a produção, a compra e a 

distribuição de medicamentos, sangue e derivados; a gestão do sistema 

público de Saúde; as obras na rede física do SUS e a remuneração de 

pessoal em exercício na área.

Por outro lado, União, Estados e Municípios não poderão considerar 

como de Saúde as despesas com o pagamento de inativos e pensionistas; 

a merenda escolar; a limpeza urbana e a remoção de resíduos; as ações 

de assistência social; e as obras de infraestrutura.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, considera que esses itens po-

dem impedir, se houver fiscalização, a atual maquiagem que a maioria 

dos Estados tem feito em relação aos gastos, incluindo despesas com 

a folha de servidores. “A CNM não vai abandonar a luta, e, no próximo 

ano, vamos retomar o tema com o firme propósito de acordar a parte do 

Plenário do Senado que não quer reconhecer a grave situação da Saúde 

pública. Os Municípios não podem continuar investindo mais de 20% de 

seus orçamentos em programas e ações de Saúde como tem acontecido 

nos últimos anos”, antecipa Ziulkoski.

Valores para a saúde conforme 
regra aprovada no senado

Orçamento 2011 – Ações de Saúde 72,6 bilhões

Variação nominal do PIB 2010 8,4%  

Orçamento 2012 pela regra aprovada  78,7 bilhões

Crescimento R$ 2011/2012 – regra aprovada  6,1 bilhões

Orçamento aprovado na Câmara – 2012 83,0 bilhões

Diferença entre orçamento Câmara e regra 4,3 bilhão

Se aprovado mínimo de 10% RCB p/ União 93,3 bilhões

Diferença 10% e regra aprovada* -14,6 bilhões

* Valor real perdido em 2012

 

A proposta aprovada não significa nenhum acréscimo de recursos da 

União para a Saúde, visto que é a mesma regra transitória estabelecida 

pela Emenda 29, em vigor a partir de 2005. Isso é comprovado pelo or-

çamento aprovado na Câmara para 2012, que é de R$ 83 bi, enquanto a 

regra prevê um mínimo de 78,7 bi.

Se a regra proposta pelo Senado em 2008 fosse aprovada, com a 

definição de no mínimo 10% da receita corrente bruta da União, a Saúde 

teria para 2012 um orçamento estimado em R$ 93,3 bilhões, esse valor 

mínimo já seria R$ 10,3 bi maior que o orçado atualmente pela Câmara.

Saúde 

e a maioria dos senadores não ouviu os apelos da sociedade e dos prefeitos 

GaStoS com Saúde 

votos contra a inclusão dos 10% e 26 favoráveis. 

Já a quarta votação nominal da noite de 

quarta-feira, 7 de dezembro, tratou do destaque 

para retirar a criação do novo imposto do subs-

titutivo aprovado pela Câmara e mantido pelo 

relator, senador Humberto Costa. Um total de 

65 senadores votou pela retirada da criação da 

nova contribuição e apenas 4 foram favoráveis. 

Na última votação nominal da noite, foi 

aprovada, por 70 votos favoráveis e um contra, 

a exclusão do Fundo de Manutenção e Desenvol-

vimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) da base de 

cálculo do montante de recursos que os Estados 

e os Municípios aplicarão em Saúde, no valor de 

R$ 7 bilhões. Este valor não está sendo acres-

centado à Saúde, e sim devolvido, corrigindo 

a alteração feita pelo substitutivo aprovado na 

Câmara. A aprovação da redação final foi feita 

por votação simbólica.

açãO Da CNM – Em contato com a Agência 

CNM, os senadores relataram que ao longo da 

quarta-feira receberam dezenas de telefonemas 

e mensagens de prefeitos e demais gestores mu-

nicipais pedindo pela aprovação da vinculação de 

10% da receita da União em programas e ações 

de Saúde. Dois exemplos: Paulo Paim (PT-RS) 

contou ter recebido mais de 500 telefonemas e 

mensagens, e o senador Waldir Raupp (PMDB-RO) 

e atual presidente do partido falou em mais de 

300 ligações. O senador Ivo Cassol (PP-RO) tam-

bém registrou na tribuna as dezenas de ligações 

que recebeu. Os gestores atenderam à orientação 

da CNM e fizeram contato com os parlamentares 

de seus Estados.
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Essa é uma questão ainda polêmica e tramita no Congresso Nacional. A Comis-

são Especial da Câmara aprovou seu relatório com a indicação de um piso salarial 

nacional inicial de R$ 750,00 para os agentes comunitários de Saúde e agentes de 

combate às endemias. A CNM posiciona-se contrária à criação do piso, uma vez que 

99% dos agentes são servidores municipais, pelo regime jurídico único ou celetista, 

e considera a proposta inconstitucional por ferir a autonomia do ente Município. 

O estabelecimento do piso salarial nacional de agente comunitário e agente 

de combate às endemias vai gerar um impacto financeiro de mais de R$ 1,6 bi-

lhão ao ano. A compensação do impacto pela União não resolverá os problemas 

da atenção básica de Saúde e deve gerar impactos administrativos, financeiros e 

organizacionais à gestão municipal do SUS e à administração pública municipal.

CNM OfeReCe ORieNtações PaRa PRefeituRas

Como forma de estimular a gestão municipal na realização de suas confe-

rências de Saúde, possibilitando o debate com a sociedade, sobre a organização 

e as necessidades do Sistema Único de Saúde Municipal, a CNM lançou o Portal 

das Conferências. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, explica que o portal é 

uma ferramenta que orienta o gestor municipal na organização e na realiza-

ção de sua conferência de Saúde. “O portal ainda deve avaliar a participação 

dos Municípios nas etapas seguintes, estimular a participação dos Municípios 

nas etapas estaduais e nacional da conferência de Saúde e permitir a inclu-

são de pautas municipalistas nas diretrizes políticas do SUS”, conta Ziulkoski. 

exPeCtatiVas PaRa 2012

O ano de 2012 será um ano de muitas expectativas, pois várias pautas devem 

ser decididas no Congresso Nacional a favor dos Municípios. Para Ziulkoski, “a 

população deve exigir seus direitos se aliando à luta dos Municípios e cobrando 

dos governos estaduais e federais que invistam no que determina a legislação e 

façam o que for necessário para garantir atenção integral à Saúde. Precisamos 

unir esforços para que o governo entenda que o SUS precisa de mais recursos para 

oferecer uma Saúde digna; por isso, o movimento municipalista vai às ruas para 

clamar pela Saúde dos mais de 190 milhões de brasileiros”, finaliza Ziulkoski. 

Saúde 

Piso de agente comunitário,
é preciso cautela
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

e os prefeitos e gestores municipais acreditaram 

que o acordo que nasceu no gabinete do presiden-

te do Senado, José Sarney, do qual participaram 

o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, 

e os líderes dos partidos das duas Casas, seria 

cumprido. A reunião foi nos primeiros dias do 

mês de outubro de 2011. 

O acordo garantia a votação do projeto de 

distribuição dos royalties ainda em outubro. 

O Senado cumpriu, votou e aprovou o projeto de 

autoria do senador Wellington Dias com subs-

titutivo do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). 

O passo seguinte seria a imediata discussão pelos 

deputados. O que não aconteceu até agora, e a 

matéria sequer foi colocada em pauta. 

Ao invés de colocar na pauta, Marco Maia 

anunciou a criação de uma Comissão Especial para 

analisar o projeto dos royalties. Como não existe 

mais tempo para sua instalação, a primeira reu-

nião só deve acontecer em 2012. E terá um total 

de 40 sessões para discutir a matéria o que, na 

prática, pode significar 90 dias. 

Mais uM –  O vai-e-vem do presidente 

da Câmara foi constante. Na quarta-feira, 16 de 

novembro, o deputado Marco Maia assumiu um 

novo compromisso. Em audiência concedida ao 

presidente da Confederação Nacional de Muni-

cípios (CNM), Paulo Ziulkoski, e a dirigentes de 

entidades estaduais, garantiu que o projeto que 

tratava da partilha dos royalties do petróleo seria 

apreciado ainda neste ano. 

O substitutivo do relator, senador Vital do 

Rêgo (PMDB-PB), foi aprovado pelo plenário no 

dia 19 de outubro e enviado à Mesa da Câmara. 

A responsabilidade foi transferida para os líderes 

partidários da Casa, pois, segundo o presidente 

da Câmara, a matéria só poderia ser colocada 

em pauta com o voto favorável de todos eles. 

Mais uma vez, a CNM e os prefeitos acreditaram 

e promoveram novas mobilizações e ações junto 

aos deputados, confiando na votação.

Embora conhecendo a dramática situação da 

grande maioria dos Municípios brasileiros, mano-

bras feitas por parte dos deputados da base do 

governo somadas à posição do presidente Marco 

Maia, que confirmou a criação da Comissão Espe-

cial, o projeto não foi incluído na pauta. 

Como iniciativa final, a CNM, os prefeitos e o 

deputado Júlio César (PSD-PI) colheram assinaturas 

para, em requerimento, solicitar urgência para o 

projeto dos royalties. No documento, estavam 288 

assinaturas, enquanto o mínimo exigido era de 

257. A Secretaria da Mesa da Câmara argumen-

tou que muitas assinaturas estavam repetidas, 

e a matéria não poderia tramitar em regime de 

urgência, uma vez que poderia ser editada por 

meio de Medida Provisória. 

A posição final foi manifestada pelo presi-

dente da Câmara ao anunciar que a discussão e 

a votação do projeto de distribuição dos royalties 

ficariam para 2012.  

Saúde 

sobrou confiança, mas faltou
honrar com o compromisso 
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Em 2007, antes mesmo da criação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-

ção Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb), a Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) já batia na tecla da falta de 

recursos dos Municípios para investimentos em 

educação básica. Hoje, a distribuição dos recursos 

do Fundo é feita a partir do número de matrículas 

como critério para a repartição do montante, o 

que, de acordo com o presidente da CNM, Paulo 

Ziulkoski, não resolve a problemática dos Muni-

cípios. “O Fundeb nada mais é que um rearranjo 

das receitas. Mas ele favorece apenas os Estados 

e os Municípios que possuem um número maior 

de matrículas”, afirma Ziulkoski.

O presidente da CNM reitera que tem cobrado 

do Ministério da Educação (MEC) o cumprimento 

da Lei do Fundeb quanto à realização de estudos 

sobre custo-aluno. Ziulkoski cita como exemplo 

a educação infantil: a creche é o segmento mais 

caro de toda a educação básica, e ela possui o 

menor fator de ponderação no Fundo. O Brasil 

soma 4,9 milhões de alunos na educação infan-

til, que são de responsabilidade dos Municípios, 

e 7,2 milhões de alunos no ensino médio, cuja 

responsabilidade seria dos Estados.

“Nessa balança, quem acaba levando maior 

vantagem são os governos estaduais, pois o peso 

da etapa por eles oferecida é maior, acarretando 

a cada ano uma transferência de recursos; e aos 

Municípios, cada vez menor [o peso de etapa]”, 

analisa o líder municipalista.

PlaNo NaCioNal de eduCação

As definições abusivas do novo Plano Nacional 

de Educação (PNE), que tramita na Câmara dos 

Deputados desde 2010, também estão incluídas 

nas reivindicações da CNM. O Plano estabelece 

20 metas ambiciosas a serem cumpridas em um 

prazo de 10 anos, e, a princípio, sem financia-

mento extra.

Uma das metas do PNE é atender 50% da 

população de 0 a 3 anos. Para isso, os Municípios 

terão de incrementar seus investimentos em torno 

de R$ 9,2 milhões. “Se vamos colocar três milhões 

de crianças nas creches, temos de pensar no custo 

desse atendimento, especialmente em relação à 

qualidade dos serviços oferecidos”, diz Ziulkoski.

Outras metas do PNE abrangem temas como 

a oferta de ensino em tempo integral em 50% 

das escolas, a duplicação das matrículas do en-

sino profissional, o alcance de índices mínimos 

de qualidade da educação básica e a melhoria do 

salário dos professores.

Em junho deste ano, a CNM divulgou um 

estudo para mostrar a inviabilidade do Plano. 

“As metas do Plano Nacional de Educação em relação 

às creches e à educação básica são ilusórias e fora 

da realidade dos Municípios brasileiros”, afirma 

Ziulkoski. “Não somos contra as metas, elas são 

necessárias, mas não há como alcançá-las sem 

dinheiro novo, não há como conciliar as novas 

responsabilidades com os recursos recebidos”, 

relata o presidente da CNM.

Piso do Magistério

O Piso do Magistério é uma das principais 

preocupações dos gestores municipais na atua-

lidade. O piso salarial, que começou a valer em 

2009, tem sido extremamente discutido e foi, 

inclusive, tema do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4.167 pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) referente à Lei do Piso Sa-

larial dos Professores neste ano. Em dezembro de 

2008, por medida cautelar, o STF considerou o 

piso como remuneração. Em abril deste ano, com 

o julgamento final da ação, ficou decidido que 

o valor do piso refere-se ao vencimento básico, 

além do limite máximo de 2/3 da carga horária 

do professor de interação com os alunos.

A decisão final do STF teve um impacto mui-

to significativo nas finanças municipais. Estudo 

elaborado pela CNM revela que esse impacto é de 

educação 

“faltam recursos para os Municípios investirem em educação básica”, diz Ziulkoski
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“faltam recursos para os Municípios investirem em educação básica”, diz Ziulkoski
R$ 5,4 bilhões – a entidade considerou a atuali-

zação do valor do piso e a contratação de novos 

profissionais decorrentes das horas-atividade.

“Para cumprir o piso sem desequilibrar as 

contas municipais, são necessários recursos adi-

cionais da União”, afirma Ziulkoski. A CNM es-

clarece que, de acordo com a legislação, a União 

complementará a integralização do valor do piso 

nos casos em que Estados e Municípios não te-

nham disponibilidade financeira para cumprir o 

valor fixado. “A complementação federal que este 

ano é de R$ 866,8 milhões, a exemplo de 2010, 

não beneficiou até agora nenhum Município”, 

analisa o presidente da CNM.

Porém, esse apoio federal é somente para 

os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Pará e Rio 

Grande do Norte – Estados que recebem comple-

mentação da União no Fundeb. Caso a assistência 

financeira da União fosse destinada para todos 

os dez Estados que recebem a complementação 

no Fundeb, ainda assim seriam 16 Estados sem 

esse aporte de recursos. 

“Os Municípios enfrentam dificuldades para 

pagar o piso, mas estão se esforçando para honrar 

seus compromissos. Essa situação demonstra a 

omissão do MEC [Ministério da Educação] quan-

to à complementação do piso do magistério”, 

lembra Ziulkoski. Ele ressalta que a União deve 

fazer sua parte, cumprindo a Lei e repassando os 

recursos federais, já retirados do Fundeb, para 

ajudar financeiramente os entes federados no 

pagamento do piso. 

Em 2012, estima-se que piso salarial dos 

professores suba para R$ 1.450,53, em razão 

do crescimento de 22,2% do valor aluno/ano 

do Fundeb de 2010 para 2011. Portanto, a CNM 

conta com o apoio de todos os gestores munici-

pais do País para continuar a reivindicação por 

maior aporte de recursos financeiros federais na 

complementação do piso. 

DiaNte Desse CONtextO, a CNM 
aPReseNtOu 12 eMeNDas aO 
PL 8.035/2010, que CONsiDeRaM:
•	 o aumento da participação da União no financiamento da educação básica, inclusive na com-

plementação do piso do magistério;

•	 assegurar a participação da representação dos prefeitos nos fóruns que discutem a Educação;

•	 adequação dos planos de Educação de Estados e Municípios à realidade local e à capacidade 

financeira de cada ente;

•	 realização de estudos sobre o custo-aluno para definição de pesos de ponderação que conside-

rem os investimentos necessários em cada etapa de ensino;

•	 realização de estudos sobre o custo-aluno do transporte escolar e garantia de que os Estados 

assumam as responsabilidades com o transporte de seus alunos;

•	 definição em lei da atualização anual dos valores per capita dos programas federais de merenda 

e transporte escolar. 
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Brigas nas escolas e nas proximidades, aumen-

to da violência urbana e um caso de assassinato 

dentro do ambiente escolar ocorrido há anos atrás 

são problemas enfrentados por Santaluz (BA). 

Os registros causados pela circulação de drogas 

não são exclusividade do Município, pois milhares 

de gestores relatam à Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) dificuldades comuns quando 

o assunto é a presença do crack.

É o que registra o novo levantamento da 

CNM, que comprovou: de Norte a Sul do Brasil, 

Municípios enfrentam graves problemas sociais e 

econômicos com o consumo e o tráfico de crack e 

outras drogas. A nova pesquisa feita pela entida-

de, com mais de quatro mil prefeituras, mostra 

situações similares, principalmente nas áreas de 

Educação, Segurança, Saúde e Assistência Social.

A pesquisa pioneira divulgada pelo presidente 

da CNM, Paulo Ziulkoski, em novembro de 2010, 

revelou que o crack já havia se espalhado pelo País, 

e 98% dos Municípios pesquisados confirmaram 

a presença da droga em sua região. A base de 

dados foi expandida e problemas comuns foram 

relatados. Entre eles, o aumento da violência, a 

falta de estrutura para atendimento de usuários 

e a, quase unânime, falta de recursos financeiros 

para aplicar em políticas de prevenção tratamento, 

reinserção social e combate ao tráfico.

A Saúde local é a mais afetada, seguida da 

segurança pública. Quase 65% e 60%, respecti-

vamente, dos entrevistados listaram vulnerabili-

dades nessas duas áreas de atuação. Não ter para 

onde enviar os usuários é uma triste realidade em 

Canudos (BA), e incluir os menores no mesmo 

sistema de adultos por falta de tratamento de 

recuperação diferenciado é a situação enfrentada 

em Rio Grande (RS). 

iMPaCtO Na saúDe 

Fragilidade da rede de atendimento de atenção 

básica, falta de leitos, ausência de profissionais 

especializados na área de dependência química e 

precariedade da estrutura para internação. Estes 

são os problemas mais citados pelos Municípios 

em relação às dificuldades na Saúde. Falta de 

recursos financeiros, ou a insuficiência deles, 

também está entre os primeiros da lista acima, 

apesar de não ser um agravante apenas na Saúde 

e incluir as outras áreas. 

Para ter acesso a recursos federais destina-

dos à implantação e à manutenção de políticas 

públicas de tratamento a usuários, o governo 

federal dispõe de alguns meios como o Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e o Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD). 

No entanto, diversos Municípios são barrados 

no primeiro critério, a quantidade populacional: 

os com menos de 10 mil habitantes ficam de fora 

do Nasf e os com menos de 70 mil ficam fora do 

Caps-AD. Outros entraves são: a elaboração de 

projeto, a contratação de equipe, as insuficiências 

dos recursos para manutenção da estrutura e do 

pagamento de profissionais e a carga horária a 

ser cumprida pelos profissionais.

De acordo com Ziulkoski, não há como manter 

a estrutura dos centros de atendimento e a folha 

de pagamento do Nasf e do Caps com o valor re-

passado pelo governo. O financiamento da União 

para uma equipe com quatro profissionais – três 

de nível superior e um de nível médio – com car-

ga horária de 40h semanais é de R$ 6 mil ou R$ 

20 mil de acordo com a modalidade implantada. 

“É impossível pagar um médico psiquiatra, o 

restante da equipe, comprar material para atendi-

mento, remédios e ainda fazer a manutenção do 

local com este valor”, ressalta o presidente da CNM. 

No caso do Caps AD tipo três, que o atendi-

combate às drogas 

Novo mapeamento da CNM sobre crack nos 
Municípios brasileiros mostra problemas parecidos 
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mento é 24h todos os dias da semana, inclusive 

fins de semana e feriados, o financiamento pro-

posto pelo governo federal é de R$ 60 mil para 

o custeio da equipe, manutenção e medicação. 

A equipe diurna deve ser constituída por médico 

clínico, médico psiquiatra ou psicólogo, terapeuta 

ocupacional, assistente social, enfermeiros com 

formação em saúde mental, técnicos de enfer-

magem e profissionais de nível médio. Além da 

equipe de plantão noturna.

O País tem, hoje, registrado no banco de 

dados do Sistema Único de Saúde (SUS), pouco 

mais de seis mil médicos psiquiatras, e a maior 

parte concentrada no Centro-Oeste. O que, segun-

do Ziulkoski, dificulta ainda mais a contratação 

deste tipo de profissional para os centros na carga 

horária exigida.  

“Como disponibilizar atendimento aos 

usuários se não há um comprometimento do 

governo com as ações. Desde que a epidemia do 

crack foi reconhecida em 2010, o que 

se vê é um jogo de empurra-empurra, 

e os Municípios são os mais afetados”, 

desabafa o líder municipalista. “Ter 

de lidar com a falta de profissionais 

para atendimento de dependentes, 

procedimentos inadequados e des-

conhecimento de medicação ideal 

é uma realidade para a maioria dos 

Municípios”, informa.

eLeVaDOs RegistROs De

atOs ViOLeNtOs 

A Saúde não é a única afetada com a circula-

ção e o crescimento do uso de drogas no território 

brasileiro. E a relação entre o uso e tráfico de drogas 

e o crescimento da violência urbana e doméstica 

volta a ser confirmada no levantamento da CNM. 

Nas respostas dos Municípios, mais de 63,7% 

apontam o problema como grave ou gravíssimo. 

Entre os casos mais citados estão: aumento 

de furtos e roubos, falta de policiamento em áre-

as de vulnerabilidade e crescimento da violência 

intrafamiliar, doméstica e rural. Outro agravante 

pode ser percebido no novo levantamento: tem 

havido na zona agrícola uma substituição do álcool 

combate às drogas 

Novo mapeamento da CNM sobre crack nos 
Municípios brasileiros mostra problemas parecidos 
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pelo crack, o que tem refletido em um aumento 

de casos violentos no campo.

A Constituição Federal estabelece a Segurança 

como um dever da União e responsabilidade de 

todos. E os Municípios podem constituir guardas 

municipais destinados à proteção de seus bens, 

serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

No entanto, a situação tem ficado fora do 

controle, conforme relatos de diversos Municí-

pios. E, nesse aspecto, Beberibe (CE) e Algodão de 

Jandaíra (PB) demonstram enorme preocupação 

com as ocorrências. “Temos todos os problemas 

nesta área”, diz o relato da prefeitura paraibana.  

assistêNCia sOCiaL

Em terceiro lugar, em registro de casos, a As-

sistência Social tem 44,6% dos apontamentos de 

problemas causados pelas drogas. O envolvimento 

com o mal causa abandono familiar, abandono 

da vida social e, consequentemente, aumento 

da chamada população de rua – mendigos –, 

que nos grandes centros se reúne nas chamadas 

cracolândias.

Como lidar com o problema que acaba acor-

rentando diversas outras situações e envolvendo 

outras áreas da administração pública?  Essa res-

posta ainda é um grande desafio para a maioria 

dos Municípios brasileiros, e o que 

o levantamento da CNM mostra é: 

falta de serviços da Proteção Social 

Básica prestados pelo Centro de Re-

ferência da Assistência Social (Cras) e 

fragilidade da rede de Proteção Social 

Especial, nas modalidades da média e 

alta complexidade, no Centro de Re-

ferência Especializado da Assistência 

Social (Creas).

O Cras trabalha na perspectiva 

do fortalecimento dos vínculos fa-

miliares e comunitários que desenvolvem ações 

de prevenção ao uso de drogas, e o Creas tem o 

objetivo de trabalhar as demandas das famílias 

e dos indivíduos que estejam em situação de 

vulnerabilidade social, risco pessoal e social, que 
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é a demanda trazida pelos usuários de drogas.  

No mesmo modelo, existe o Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social para a Popula-

ção de Rua (Creas-POP), que é o serviço voltado 

também para atender à população em situação 

de rua e usuários de drogas.

Assim como na Saúde, o acesso dos Municípios 

aos repasse de verba do governo para assistência 

social é feito principalmente por meio de programas 

ou ações de programas. Para implantação deles, 

o Município também deve atender a critérios bu-

rocráticos como: população superior a nove mil 

habitantes, disponibilizar a estrutura física, ter 

capacidade de pessoal para a equipe – ter no 

mínimo cinco profissionais, entre eles médico e 

terapeuta. Para o financiamento desses Centros, 

o governo repassa de R$ 4,5 mil a R$ 12 mil, de 

acordo com a quantidade populacional.

Em Chaqueada (SP) e Três Marias (MG), entre 

os principais problemas está a falta de políticas 

públicas de acompanhamento familiar e os pro-

gramas de reinserção social. A prefeitura mineira 

tem um grave quadro de abandono de incapaz, 

em que os usuários de drogas deixam os filhos 

desamparados, além de casos de prostituição 

de adultos e adolescentes e diversos jovens com 

problemas com a Justiça. 

eDuCaçãO

É sabido que o futuro da nação brasileira 

depende dos investimentos feitos em Educação. 

E essa é outra área bastante afetada por causa do 

crack e outras drogas. Dos problemas relatados, 

37,9% estão relacionados à Educação. Os desafios 

de enfrentar a problemática da droga nas esco-

las e lidar com o tema no ambiente educacional 

também não ficaram de fora das problemáticas 

relatadas pelas prefeituras.

Um exemplo de queixa frequente é quando 

os jovens começam a entrar para o universo do 

tráfico e, em decorrência disso, começam a eva-

são escolar, o baixo rendimento, o envolvimento 

com gangues, o vandalismo. O Município goiano 

de Águas Formosas conhece bem esta situação, 

e Santa Cruz (RN) também.

De acordo com o estudo da CNM, a falta 

de capacitação para os profissionais da rede de 

Educação para que possam identificar sinais 

de consumo de drogas ou envolvimento com o 

tráfico agrava ainda mais a situação. Além disso, 

ainda faltam ações de prevenção e maior segurança 

nas redondezas dos centros de ensino.

Desde 2010, a Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) tem mostrado a gravidade do 

problema causado pelo crack e outras drogas. 

O presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, tem 

mostrado a morosidade do governo em assumir 

o quadro de epidemia, a não efetividade das po-

líticas públicas anunciadas e a falta de aplicação 

financeira em ações voltadas à problemática.

No dia 7 de dezembro, o governo federal lan-

çou o plano Crack, é possível vencer, estruturado 

em três eixos: cuidado, autoridade e prevenção. 

A CNM acompanhou a cerimônia de lançamento 

das ações. A expectativa do movimento munici-

palista é de que os R$ 4 bilhões previstos como 

fonte de financiamento sejam aplicados e que as 

medidas cheguem aos Municípios. 

De acordo com o anúncio do governo, a 

intenção do plano é investir em medidas que 

aumentem a oferta de tratamento de Saúde a 

usuários de drogas, enfrente o tráfico e as orga-

nizações criminosas e amplie ações de preven-

ção. No entanto, há especialistas que duvidam 

da concretização das metas. 

Cuidado: entre outras ações, o plano prevê 

ampliar e qualificar a rede de atenção à Saúde 

voltada aos usuários; e a criação de enfermarias 

especializadas nos hospitais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para atendimentos e internações de 

curta duração durante crises de abstinência e em 

casos de intoxicações graves. 

Autoridade: o projeto é intensificar as ações 

policiais na fronteira; implementar policiamento 

ostensivo nas áreas de concentração de uso de 

drogas; instalar câmeras de videomonitoramento 

fixas para inibir a prática de crimes, principalmente 

o tráfico de drogas; e encaminhar ao Congresso 

um projeto de lei que altere o Código de Processo 

Penal e a Lei de Drogas para acelerar a destrui-

ção de entorpecentes apreendidos pela polícia e 

agilizar o leilão de bens utilizados para o tráfico. 

Prevenção: além de campanhas para in-

formar, orientar e prevenir a população sobre 

o uso do crack e de outras drogas, também está 

prevista a capacitação de 210 mil educadores 

e 3,3 mil policiais militares para prevenção do 

uso de drogas em 42 mil escolas públicas, no 

Programa de Prevenção do Uso de Drogas na 

Escola. E, por meio do Programa de Prevenção 

na Comunidade, há a intenção, também, de ca-

pacitar 170 mil líderes comunitários até 2014. 

O serviço de atendimento telefônico gratuito de 

orientação e informação sobre drogas VivaVoz 

passará para o número 132 a fim de facilitar o 

acesso ao cidadão.

governo lança plano de enfrentamento,
CNM espera que chegue aos Municípios
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Em novembro, o Tribunal de Contas do Estado do 

Rio Grande do Sul (TCE – RS) promoveu a 6a edição 

do encontro Múltiplos Olhares, na capital gaúcha. 

O presidente da entidade promotora do encontro, 

César Miola, mediou o encontro, que teve a par-

ticipação especial do presidente da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

O objetivo da reunião, de acordo com Miola, 

seria estabelecer um diálogo entre o Tribunal de 

Contas e os atores sociais, no caso, o líder municipa-

lista. “Não sou nenhum acadêmico, mas posso, pela 

minha experiência, mostrar o olhar dos Municípios”, 

disse Paulo Ziulkoski, ao iniciar sua apresentação. 

O encontro foi direcionado aos servidores da Casa.

Ziulkoski discorreu sobre diversos assuntos 

da administração municipal. Falou sobre o Pacto 

Federativo Brasileiro e a distribuição desigual do 

bolo tributário e suas implicações na gestão dos 

Municípios; programas federais como o Saúde da 

Família e outros que impactam negativamente 

os entes locais; o Plano Nacional de Educação 

e suas “metas absurdas”; a Lei de Responsabilida-

de Fiscal (LRF); as vantagens do Regime Próprio 

de Previdência Social, entre outros assuntos.

“Os senhores sabem quantos programas 

têm o governo federal”, indagou. “É um absurdo. 

Os Municípios são atraídos por 393 programas. São 

induzidos a assumir compromissos sem o menor 

planejamento e sem atender à LRF. A casa dos 

horrores se chama Brasília”, afirma.

Sobre as competências dos entes federados, 

Ziulkoski criticou a postura da União e dos Estados. 

“Temos [os Municípios] as mesmas responsabilida-

des dos demais entes, temos bem menos recursos 

financeiros e mesmo assim somos os únicos que 

cumprem os percentuais estipulados. O financia-

mento das políticas públicas é o maior drama dos 

Municípios”, analisa, referindo-se à promulgação 

da Constituição Federal (CF) de 1988, quando os 

governos da União e dos Estados começaram, pau-

latinamente, a municipalizar as políticas públicas.

Cento e oito Municípios terão alteração no 

coeficiente do Fundo de Participação dos Municí-

pios (FPM) em 2012. Os novos indicadores foram 

divulgados pelo Tribunal de Contas da União, em 

novembro, por meio da Decisão Normativa 118/2011.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

fez um levantamento que mostra: dos Municípios 

do interior, 5.429 – ou 98,2% – permanecerão 

com o mesmo coeficiente em 2012. Dos que vão 

ter alteração, 72 terão aumento e 32 terão queda, 

em relação a 2011. Isso representa 1,3% e 0,5%, 

respectivamente. Pelos dados, em 10 capitais, os 

coeficientes modificaram – cinco perderam e cinco 

ganharam. Os outros 17 mantêm o mesmo índice.  

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, ava-

lia que apesar de somente 32 cidades perderem 

coeficiente, isso representa grandes prejuízos e 

impacto nas comunidades. “Cada queda de faixa é 

em média menos de R$ 1,5 milhão ao ano para a 

prefeitura, isso interfere na administração pública e 

nos investimentos que são necessários para aquela 

comunidade”, disse Ziulkoski.

O cálculo dos coeficientes do FPM leva em conta 

três critérios: o FPM-Interior, que utiliza somente 

a população; o FPM-Capitais, que utiliza popula-

ção e o inverso da renda per capita do Estado; e o 

FPM-Reserva, que utiliza somente a população dos 

Municípios acima de 142.633 habitantes.

uF
Municípios interior

Ganha Perde Mantém
AC       21 
AL 1 5   95 
AM 4   57 
AP 2   13 
BA 9 9  398 

CE 3  180 
DF  
ES 1   76 
GO 1 1  243 
MA 5 4  207 
MG 5 2  845 
MS 1   76 
MT 1  139 
PA 14 3  125 
PB 1 1  220 
PE 4  179 
PI 1  222 
PR 2 1  395 
RJ 2   89 
RN 2  164 
RO   2   49 
RR     14 
RS   3  492 
SC 3  289 
SE 5 1   68 
SP 9  635 
TO    138 

Total 76 32  5.429

Institucional 

Ziulkoski faz palestra no tCe/Rs

Finanças 

fPM será alterado em mais de 100 Municípios

TC
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