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– Conheça os projetos que pretendem dar mais mobilidade ao trânsito

– Municípios apelam para STF decidir sobre a distribuição dos royalties

– Liberação da maconha no Uruguai preocupa áreas da fronteira
Nesta edição:
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) acompanha de perto a 

realidade dos Municípios brasileiros e destaca que esta é a pior crise finan-

ceira já enfrentada por esses Entes. Em 2013, a mobilização dos gestores, 

liderada pela entidade, trouxe bons re-

sultados, como o Auxílio Financeiro aos 

Municípios (AFM), no valor de R$ 3 bi-

lhões. O presidente da entidade, Paulo 

Ziulkoski, destaca, entretanto, que ainda 

há muito a ser feito.

Tendo em vista essa realidade, o ano 

de 2014 deverá ser marcado pela luta da 

Confederação em busca de melhorias e 

de um pacto federativo mais equilibrado. Ziulkoski destaca a importância 

de todos se unirem. “A arrecadação cada vez menor deixa os cofres munici-

pais estagnados e, como consequência, coloca os gestores em uma situa-

ção de vulnerabilidade. Há muito a ser feito e poucos recursos na prefeitura. 

É o momento de buscarmos mudanças”, destaca.

Para possibilitar a reflexão acerca das dificuldades enfrentadas, 

a entidade lançou a campanha Viva o seu Município. A iniciativa visa 

a esclarecer os munícipes sobre os atuais problemas vivenciados e, 

principalmente, a chamá-los à batalha, na medida em que são os ci-

dadãos os mais afetados pela falta de investimento do governo federal.

Tomando como base a frase de consagração do movimento – 

Municipalismo forte se faz com a participação de todos –, gestores mu-

nicipais de todo o país vão se reunir em Brasília no dia 25 de março 

para discutir as pautas municipalistas e buscar alternativas que pos-

sibilitem aos Entes enfrentarem a pior crise financeira que já atingiu 

os Municípios. A oportunidade também permitirá aos gestores orga-

nização para os eventos seguintes.

No dia 11 de abril, as prefeituras de todo o Brasil fecharão as portas, e 

os prefeitos levarão servidores e munícipes até as capitais de cada Estado. 

Caberá às entidades estaduais organizarem este movimento com o apoio 

das associações microrregionais de Municípios. A meta é levar ao menos 

um ônibus de cada região para a capital.

Em maio, entre os dias 12 e 15, a Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-

nicípios vai congregar prefeitos e vereadores e unir, em uma única voz, 

as reinvidicações dos gestores ao governo federal. A Marcha, que está em sua 

décima sétima edição, é o maior evento municipalista do país. E é, também, 

responsável pelas principais vitórias obtidas pelo movimento.

Principais conquistas
Por meio da atuação do municipalismo, muitas melhorias foram con-

quistadas para todos os Municípios. Entre elas, destaca-se o aumento em 

1% do Fundo de Participação dos Muni-

cípios (FPM), que passou de 22,5% para 

23,5% do bolo tributário. Isso significou 

mais de R$ 1,7 bilhão a mais em inves-

timentos para a população. Outras mu-

danças também promoveram avanços, 

como por exemplo: a aprovação da Lei 

da Mineração; o fim das prorrogações 

do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF); 

a Lei Kandir; a elevação da alíquota da Cofins; a elaboração da Contribuição 

sobre serviço de Iluminação Pública (CIP); o repasse direto do Salário-Educação; 

a definição das competências em relação ao Transporte Escolar; e o Imposto 

Territorial Rural (ITR).

Principais reivindicações

Este ano, o movimento deverá buscar o aumento no Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); uma decisão sobre a liberação 

dos royalties; a reformulação da Lei Complementar 116/2003, que 

trata do Imposto sobre Serviços (ISS); o encontro de contas das dívi-

das previdenciárias; e uma política de desonerações fiscais que não 

impacte nas finanças municipais. Além disso, os gestores deverão 

debater os pisos salariais em tramitação no Congresso Nacional, 

com destaque ao reajuste do piso dos professores. 

Mobilizações 

Agenda de mobilizações da CNM para 2014 

A
g.

 L
ar



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

3
fevereiro de 2014

Mobilizações 

Agenda de mobilizações da CNM para 2014 
Confira a agenda:

• 23 de fevereiro – Dia do Municipalismo
A data inaugura a campanha “Viva o seu Município”. Portanto, aproveite o dia para enaltecer 

o seu Município.

• 25 de março – Mobilização em Brasília
Nesta data, os gestores municipais se reunirão na capital federal para discutir as pautas mu-

nicipalistas e se organizar para os eventos seguintes.

• 11 de abril – Paralisação nas capitais
As prefeituras fecharão as portas em sinal de protesto à atual situação de crise dos Municípios 

brasileiros. Participe das mobilizações e ajude a somar esforços nessa luta.

• 12, 13, 14 e 15 de maio – XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
Prefeitos de todo o Brasil se reunirão na capital federal para o maior evento municipalista do 

país. A Marcha é a soma da voz dos gestores municipais para reivindicar ao governo federal as pautas municipalistas.

Marketing social: a ferramenta que 
pode ajudar na gestão municipal

A luta dos Municípios brasileiros por auto-

nomia financeira e reconhecimento é histórica. 

Todavia, esta não é a única a qual enfrentam. 

Em um contexto cada vez mais marcante de 

falência financeira, os prefeitos encontram 

dificuldades em mostrar para a população 

as verdadeiras causas da crise. A informação 

que chega até a comunidade muitas vezes é 

distorcida e coloca sobre os ombros do gestor 

municipal a responsabilidade pela estagna-

ção econômica do Município. 

A grande questão é: como fazer com que 

a informação correta chegue à comunidade? 

E, principalmente, como sensibilizá-la para 

compreender a causa? A resposta pode estar 

no marketing social. 

Área do marketing que se dedica a estudar 

questões que requerem a atenção pública, o 

marketing social lida com temáticas como o 

uso e abuso de drogas, a violência contra as 

mulheres, o uso de métodos contraceptivos, 

dentre várias outras. Seu grande diferencial 

está no fato de que o marketing social visa a 

promover uma mudança de comportamento 

do público-alvo. 

Por meio de sua metodologia, é possí-

vel desenvolver ações e programas efetivos 

em nível municipal, com foco no bem estar 

das pessoas. Dessa forma, há como trabalhar 

questões sensíveis, como o crack, por exem-

plo, lado a lado da população. 

Ag. CNM
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Promover a inclusão social e apoiar o segmento de cultura do Município. 

Esses são os principais objetivos do Sistema Municipal de Cultura de Triunfo (SMC). 

Localizado no sertão pernambucano, o Município – famoso por ser a terra dos 

Caretas – é o primeiro do interior do Estado a criar e implementar um sistema 

de incentivo ao setor. Recife e o governo estadual de Pernambuco são os outros.

“Nós temos vários grupos culturais em nosso Município que não possuem 

apoio nenhum. Então, chamamos representantes de todos os segmentos pa-

ra debater estratégias de valorização e possibilitar, também, a divulgação da 

cultura de Triunfo para o Estado e todo o Brasil”, destacou 

o prefeito, Luciano Bonfim. 

Após dois anos de implantação do 

Sistema, Triunfo lançou o primeiro 

edital no dia 28 de janeiro deste 

ano. A iniciativa, batizada de 

Pipa 2014, destina um total de 

R$ 60 mil para o financiamento 

de projetos em 35 segmentos 

de quatro áreas determina-

das: Arte, Patrimônio Cultural, 

Esportes e Lazer e Turismo.

Segundo o diretor de Cultura do Município, Jean Carlos Marinf, o processo 

de implantação do SMC começou em 2009, com a realização de uma confe-

rência municipal envolvendo representantes do setor. A iniciativa passou a ser 

realizada a cada dois anos e levou à implantação do Sistema no final de 2012. 

Após esse período, o Município buscou a aprovação de projetos junto à Câmara 

Municipal para viabilizar a manutenção do projeto.

“Nós temos um prefeito aberto ao diálogo e que compreende a importân-

cia da cultura para o Município. Mas e se próximo não tiver esse mesmo pen-

samento? O Sistema veio para possibilitar ao Município manter esse incentivo, 

pois é um investimento que agora estará sempre disponível”, ressaltou Marinf.

Para o presidente da Fundação Cultural Ambrosino Martins – entida-

de criada em 2010 com o objetivo de disseminar a cultura local e regional –, 

Paulo Henquique de Morais, “a iniciativa representa uma vitória da classe de 

artistas de Triunfo”. Ele ressaltou que as expectativas em relação aos resultados 

são as “melhores possíveis”.

“Essa ação é o resultado de propostas recebidas da comunidade. Estamos 

atendendo à nossa população em um segmento que tem uma grande expres-

sividade em nosso Município, que é a cultura”, afirmou o prefeito.

Ferramenta prevista na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o uso do 
poder de compras como estímulo aos pequenos negócios está avançando no 
país. Seja em pequenas cidades, como Presidente Nereu (SC), seja em capitais 
como Recife (PE), cresce a adoção de iniciativas que usam as compras conec-
tadas com uma estratégia de desenvolvimento local. 

Tuparetama (PE), por exemplo, abriu licitação exclusiva para microem-
presas e empresas de pequeno porte. O edital, resultado de um trabalho sob 
orientação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) em convênio com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), foi 
publicado em 11 de fevereiro. A agente de desenvolvimento Paula Renata 
de Vasconcelos conta que um passo fundamental foi o diálogo a fim de que a 
Comissão de Licitação entendesse os benefícios aos pequenos negócios am-
parados na legislação e compreendesse a importância de pôr em prática esse 
tratamento diferenciado. 

Com a mesma motivação, a Prefeitura do Recife promoveu um evento 
direcionado a microempreendedores individuais, microempresas e empre-
sas de pequeno porte interessados em serem fornecedores do Município. O 

Recife Compra, realizado em parceria com o Sebrae/PE em 28 e 29 de janeiro 
– aberto pelo prefeito Geraldo Julio, com inauguração da Sala do Empreen-
dedor –, transmitiu orientações que permitirão aos empreendedores estarem 
aptos a participar das concorrências municipais. 

Com o Recife Compra, a prefeitura oportunizará aos participantes o acesso 
à informação sobre as diferenças entre os tipos de modalidades de compras 
(direta, pregão presencial e pregão eletrônico). A ideia é tirar toda e qualquer 
dúvida de como participar das compras governamentais e o que é preciso para 
fazer parte das concorrências públicas. 

Na outra ponta do país, em Presidente Nereu (SC), um dos principais ob-
jetivos da agente de desenvolvimento Adriana Pedroni de Melo é facilitar aos 
empreendedores rurais e comerciantes a produção e venda de seus produtos 
no próprio Município, bem como sua transformação em fornecedores da ad-
ministração pública, para, dessa forma, dinamizar a economia de Presidente 
Nereu. Com o auxílio da agente, hoje, os empreendedores desse Município 
de 2,3 mil habitantes organizam campanhas para incentivar a população a 
comprar no comércio local. 

Cultura 

Município cria sistema de incentivo à Cultura

Convênio CNM/Sebrae 

O poder de compras em favor 
do desenvolvimento local
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A partir de 2014, os sistemas de ensino devem exigir a presença míni-

ma de 60% das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Esta obrigatoriedade 

foi introduzida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) pela 

Lei 12.796/2013. 

A Lei incluiu no art. 31 da LDB regras comuns de organização da edu-

cação infantil, entre as quais está o “controle de frequência pela instituição 

de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por 

cento) do total de horas”.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta que os gestores 

municipais devem passar a orientar e a supervisionar as escolas municipais 

e privadas com oferta de pré-escola para esse controle da frequência das 

crianças às aulas a partir deste ano de 2014.

Faltas – Portanto, a criança não pode faltar mais do que 80 dias leti-

vos anuais ou 320 horas de aulas por ano. Essa alteração da LDB decorre da 

Emenda Constitucional 59/2009, que estendeu a obrigatoriedade do ensino, 

antes somente do nível fundamental, para a educação básica dos 4 aos 17 

anos, faixa etária correspondente à pré-escola e aos ensinos fundamental e 

médio. Essa mudança deve ser implementada até 2016.

Se passa a ser obrigatória, a pré-escola tem de ter frequência mínima. 

Ao contrário, a obrigatoriedade poderia não ter consequências efetivas na 

escolarização das crianças. A mesma exigência não se faz para a frequência 

à creche, pois esta não passará a ser obrigatória.

Segundo a LDB, na educação infantil, a avaliação do desenvolvimento 

da criança não tem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental (LDB, art. 31, inc. I). Assim, enquanto no ensino fundamen-

tal e médio, o mínimo de 75% de frequência é condição para aprovação do 

aluno (LDB, art. 24, inc. VI), na pré-escola, a criança não pode ser reprovada 

por faltas. Portanto, o não cumprimento da presença mínima de 60% deve 

ter consequências para pais e escolas, mas não para o aluno. 

Responsabilidades – As unidades escolares devem acompanhar a fre-

quência na pré-escola, como já fazem no ensino fundamental e médio, e, 

quando as faltas ultrapassarem o limite da Lei, devem tomar providências 

junto às famílias e comunicar aos conselhos tutelares ou ao Ministério Público.

Por sua vez, os pais, responsáveis pela matrícula e frequência de seus 

filhos à escola durante o ensino obrigatório (LDB, art. 6o, e ECA, art. 55), po-

derão ser punidos com base no crime de abandono intelectual previsto no 

art. 249 do Código Penal ou no art. 129 do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, por descumprimento de dever inerente ao poder familiar. 

Quatro Municípios gaúchos cancelaram convênio 

do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Esco-

lar (Peate). Resultado de um déficit anual de R$ 100 

milhões entre o valor gasto e o montante repassado 

pelo governo estadual, a medida faz com que o go-

verno do Rio Grande do Sul tenha que transportar os 

alunos da rede estadual sem o auxílio das prefeituras. 

Os Municípios são Santa Maria, Santiago, Santo Antônio das Missões e 

São Francisco de Assis. Nessas cidades, o governo estadual passa a gastar 

pelo menos o dobro do que repassa para as prefeituras, estima a Federação 

das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Segundo os prefeitos, o governo não repassa o percentual do valor corres-

pondente ao número de alunos da rede estadual. No Município de Santiago, a 

secretária de Educação, Denise Cardoso, destaca que o déficit proveniente do 

contrato era de aproximadamente R$ 800 mil por ano. “Os Municípios aderem 

automaticamente ao programa, mas o contrato diz que qualquer uma das 

partes pode se manifestar de forma contrária sem, no entanto, prejudicar o 

ano letivo. E foi isso que nós fizemos”, explicou.

De acordo com ela, o Município informou 

com antecedência a Secretaria Estadual de Edu-

cação e também o Ministério Público acerca da 

decisão. “O governo acreditou que nós iríamos 

voltar atrás. Confesso que hoje há o desperdício 

de dinheiro público, por parte do Estado, mas a 

prefeitura não tinha condições de arcar com esses valores”. 

Denise destacou que a medida serviu apenas para amenizar a situa-

ção atual, e permitiu o investimento na educação infantil. “Com a econo-

mia, ampliamos recursos humanos, estamos construindo uma nova escola 

com recursos próprios e ampliando a estrutura de outras escolas”, afirmou.

Peate – O Programa determina a gestão compartilhada entre Estado e 

prefeituras para a realização conjunta do transporte escolar dos alunos das 

redes municipais e estadual de ensino. No entanto, os Municípios alegam 

que o governo não repassa o total correspondente ao número de alunos, 

gerando uma defasagem nas contas das prefeituras.

Educação 

Municípios devem supervisionar pré-escolas 

Educação 

Transporte escolar: déficit faz Municípios 
deixarem de transportar alunos
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Com o crescimento e desenvolvimento das cidades, as áreas de Trânsito e 

Mobilidade são objetos recorrentes de proposições sugeridas por deputados e 

senadores no Congresso Nacional. A maioria visa ao bem-estar da população, à 

diminuição de acidentes, entre outras melhorias. Alguns, apesar de terem boas 

justificativas, possuem textos construídos de maneira equivocada. A Confede-

ração Nacional de Municípios (CNM) acompanha a tramitação e avalia tecnica-

mente tais propostas. Veja algumas delas.

O trânsito, até mesmo nos Municípios de menor porte, está caótico, 

e o ar cada vez mais poluído pela quantidade de veículos automotores nas 

vias Brasil afora. Três Projetos de Lei, o PL 3.228/2008, o PL 6.474/2009 e o PL 

2.629/2011, querem mudar este cenário. O primeiro diz que Municípios com 

20 mil habitantes ou mais terão de planejar a construção de ciclovias e faixas 

exclusivas para motos. Também destina parte dos recursos da Cide-Combus-

tíveis para ações que reduzam o consumo de combustíveis. O segundo in-

centiva o uso de bicicletas como meio de transporte, não apenas como lazer. 

E o terceiro obriga a implantação de ciclovias durante construção, reforma ou 

adequação de vias federais.

Os dois primeiros projetos foram aprovados recentemente pela Comis-

são de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O Programa Bicicle-

ta Brasil (PBB), do PL 6.474/2009, quer 15% do valor arrecadado com multas 

de trânsito para financiar o programa – destinado a Municípios com mais de 

20 mil habitantes. Entre os objetivos estão: apoio a Estados e Municípios na 

instalação de bicicletários públicos e construção de ciclovias e ciclofaixas; pro-

moção à integração das bicicletas ao sistema de transporte público coletivo; e 

de campanhas de divulgação dos benefícios do uso da bicicleta como meio de 

transporte econômico, saudável e ambientalmente adequado.

Para a CNM, esses dois projetos buscam a sustentabilidade e a humani-

zação do trânsito. Além disso, valorizam o modal cicloviário de transporte. A 

entidade tem se articulado junto ao Conselho Nacional das Cidades (Contran) 

e alertado para a necessidade de a União destinar recursos mais expressivos 

para a construção de ciclovias e ciclofaixas. 

Espaço para 
biciclEtas Em vias 
fEdErais

Em relação à inclusão 

de ciclovias em rodovias fe-

derais, a CNM concorda, mas 

pede que o autor inclua esta 

obrigação também para as 

rodovias estaduais. “Elas oferecem 

os mesmos riscos aos ciclistas. As-

sim, a entidade propõe em parecer 

que as ciclovias também sejam 

instaladas obrigatoriamente nas 

rodovias dos Estados, nas mesmas 

condições propostas àquelas de 

jurisdição federal.

Esta proposta define, ainda, 

como improbidade administrativa, 

a liberação de recursos para obras 

sem ciclovia. O gestor que receber 

uma rodovia sem este espaço es-

pecial voltado aos ciclistas também será punido. 

A Confederação chama atenção para a postura contraditória do governo 

federal em estimular o uso da bicicleta e, ao mesmo tempo, incentivar a aqui-

sição de veículos automotores. Essa preocupação será levada pela entidade ao 

Comitê de Assuntos Federativos (CAF) – especialmente ao grupo criado para 

debater a Mobilidade Urbana. 

agEntEs dE trânsito: carrEira Estruturada

Para ter bons resultados na gestão nos setores em questão, os parlamen-

tares julgam necessária a valorização do trabalho feito pelos agentes de trân-

sito. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2011, aprovada pela Câ-

mara dos Deputados, estrutura a carreira desses profissionais. O texto inicial 

tratava de segurança viária, de guardas municipais e da regulamentação de 

um piso para os agentes de trânsito. Trechos retirados pela relatoria antes da 

votação em plenário. 

Para a Confederação, além de ferir a autonomia do Ente municipal, esta-

belecer um piso para os agentes municipais é inconveniente sob a alegação 

de garantir a segurança no trânsito. A CNM não é contrária à estruturação da 

carreira dos agentes, mas recomenda convênios para credenciar policiais mili-

tares a desenvolverem tal tarefa. “Não se justifica que os Municípios de peque-

no porte ampliem estruturas já que a frota a ser fiscalizada não é expressiva”, 

afirma parecer. A PEC 55/2011 ainda precisa da aprovação do Senado Federal.

transparência na aplicação da rEcEita das multas

Outra matéria colocada em evidência pela CNM é o Projeto de Lei 4.604/2009. 

Ele propõe a divulgação dos valores e da aplicação da verba arrecadada com 

multas por infração de trânsito, pelo menos a cada três meses, por parte dos 

Trânsito e Mobilidade 

Trânsito e Mobilidade: CNM avalia projetos em tramitação
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Trânsito e Mobilidade 

Trânsito e Mobilidade: CNM avalia projetos em tramitação
Entes federados. Além de apoiar a matéria, a 

Confederação apresentou sugestões de emen-

das ao texto. 

O código de Trânsito Brasileiro (CTB) de-

termina que os valores sejam investidos em 

educação e segurança do trânsito. No entanto, 

a CNM acredita que os principais arrecadadores 

– Estados e União – não cumprem com essa 

obrigatoriedade. E o controle não é tão rigo-

roso como é com os Municípios. 

Na avaliação da CNM, se o PL for aprovado, 

ele viabilizará a transparência desses números 

para que a sociedade se torne fiscalizadora do 

poder público. Entre as sugestões encaminhadas pela entidade está a ampliação 

da transparência para a receita de outras fontes importantes, como a do Fundo 

Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset) e do Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). 

Outra proposta é a de estabelecer a forma de publicidade. A entidade de-

fende o formato eletrônico. Até porque a utilização dos sites está prevista na 

legislação infraconstitucional 

como veículo de transparên-

cia da administração pública. 

Outra proposta é a de 

estabelecer a forma de pu-

blicidade. A entidade defen-

de o formato eletrônico. Até 

porque a utilização dos sites 

está prevista na legislação 

infraconstitucional como veículo de transparência da administração pública. 

ação por partE dos gEstorEs

Ao expor tais propostas no Boletim CNM, a Confederação Nacional de Mu-

nicípios não almeja apenas informar os prefeitos e secretários, mas também 

pedir que os gestores procurem os deputados e senadores e peçam a aprovação 

daqueles projetos que venham a beneficiar o Trânsito e a Mobilidade e contri-

buir para a administração municipal nessas áreas. Da mesma forma, trabalhar 

pela rejeição daquelas matérias que podem prejudicar o desenvolvimento local, 

atribuir novas obrigações e causar prejuízos aos Municípios. 
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Municípios podem concorrer a recursos do Fundo Nacional sobre Mudan-

ças Climáticas (FNMC). Em fevereiro, dois editais foram lançados, em um total 

de R$ 5,1 milhões. O primeiro é para projetos e estudos de aproveitamento 

energético do biogás (aterros sanitários ou desejos da pecuária) e de ener-

gia solar. O segundo é para financiar serviços ecossistêmicos: recuperação, 

proteção e restauração de nascentes e de ambientes naturais.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) participou de reunião, no 

dia 5 de fevereiro, sobre o Plano Anual de Aplicação de Recursos, que conta 

com R$ 17,4 milhões. Ocasião em que os Editais 1/2014, com disponibilida-

de de R$ 2,1 milhões, e 2/2014, com R$ 3 milhões, foram divulgados pelo 

Ministério do Meio Ambiente. A entidade ressalta que esta é uma grande 

oportunidade para a captação de recursos voltados ao setor. A CNM explica 

que a apresentação das propostas municipais deve vir associada a uma uni-

versidade a fim de garantir a qualidade técnica.

Em ambos os editais, o Município é o beneficiário final. Mas, além do 

Ente federado, o resultado dos projetos a serem contemplados devem pro-

porcionar melhorias a uma extensa lista. No caso do biogás: aos produtores 

rurais e à cadeia produtiva de suínos e aves. Em projetos voltados à energia 

solar, os beneficiados são: empresas de pequeno porte, instituições públicas, 

populações vulneráveis aos efeitos da mudança no clima e os segmentos so-

ciais com potencial para a melhoria de eficiência energética. 

No segundo edital, pretende-se beneficiar: produtores rurais situados 

em áreas vulneráveis a eventos naturais extremos, como inundações e secas; 

populações urbanas vulneráveis em situação de risco, como deslizamentos e 

enchentes; e provedores e beneficiários de serviços ambientais.

Universidades, institutos e fundações públicas; Municípios, Estados e o 

Distrito Federal; organizações sem fins lucrativos da sociedade civil, como 

entidades ambientalistas, associações cooperativas e sindicatos que tenham 

parceria com alguma instituição pública podem concorrer aos recursos dos 

dois editais.

Participação ativa
A CNM foi convocada a fazer parte de grupo técnico que deve capacitar 

gestores locais para que eles estejam preparados para as mudanças climáti-

cas. Além da Confederação Nacional de Municípios, este grupo será integrado 

pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas; Central única dos Trabalha-

dores (CUT); e a Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio 

Ambiente (APEDeMA). Essas instituições reunidas devem criar um projeto 

de capacitação e implementá-lo ainda em 2014.

Meio Ambiente 

Fundo sobre Mudanças
Climáticas oferece recursos 
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No dia 24 de dezembro de 2013 o Parlamento uruguaio regulamentou a 

produção, venda e consumo da maconha no país. De acordo com a nova lei, 

não haverá nenhuma restrição para a Canabis. A grande questão é: como os 12 

Municípios gaúchos que fazem fronteira com o Uruguai poderão evitar o tráfico 

e garantir que a liberação mantenha-se no país vizinho? Afinal, a droga aqui 

no Brasil ainda é considerada ilegal. 

O Boletim CNM ouviu alguns gestores desses Municípios gaúchos que fa-

zem fronteira com o Uruguai - Quaraí, Sant’Ana do Livramento, Jaguarão, Ba-

gé, Chuí, Barra do Quaraí, Uruguaiana, Santa Vitória do Palmar, Herval, Pedras 

Altas, Aceguá e Dom Pedrito. 

Quaraí é o maior Município dentre os 12 citados. Ele é cidade-gêmea de 

Rivera, no Uruguai. Os dois são separados apenas por uma rua. De um lado, o 

livre uso da maconha a ceú aberto. Do outro, a ilegalidade. O prefeito Ricardo 

Gadret diz que os efeitos dessa liberação estarão no dia a dia da sociedade e é 

inevitável não causar problemas no lado do Brasil.

“Uma disparidade legal tão grande como a que agora se estabeleceu entre 

o Brasil e o Uruguai deveria ter sido motivo de debates no âmbito do Mercosul, 

pois seus efeitos não se restringirão ao Uruguai. Penso que legalizar a maconha 

sem debater com os vizinhos que tem legislações antagônicas sobre o tema foi 

um descuido das autoridades.”, lamenta Gadret. 

O gestor diz que até o momento nada foi feito por parte da Prefeitura de 

Quaraí, pois as infomações sobre a nova lei uruguaia são escassas. “Nada de oficial 

nos foi informado, sabemos apenas o que a imprensa divulga”. O cumprimento 

da lei no lado brasileiro vai depender do policiamento, que na opinião de Ricardo 

Gradet, deixa a desejar.

“Se nada de mais con-

tundente em termos de po-

liciamento for feito no Brasil, 

teremos o inglório surgimento 

de mais uma rota de tráfico de 

maconha, não fossem suficien-

tes as já existentes”, critica.

Preocupação colocada 

em pauta – Em Dom Pedrito, 

Município de 38 mil habitan-

tes, praticamente todos dias há apreensão de drogas e armas que entram no 

Brasil pela fronteira com o Uruguai. A informação é do prefeito Lídio Bastos. 

Segundo ele, a legalização da maconha no país vizinho entrou na pauta de 

preocupações da prefeitura. 

 “Sou contrário a esta lei deles e não podemos permitir isso aqui. É peri-

goso. Com certeza teremos incidência maior de distribuição da droga. O que 

desenvolvo atualmente são seminários, organizados pelos secratarias muni-

cipais de Saúde e Assistência Social. Tentamos concientizar principalmente a 

juventude”, explica o prefeito Lídio.

O temor é unânime entre os prefeitos. Os gestores acreditam que poderá 

haver o aumento do tráfico e pedem mais atenção ao policiamento nas fron-

teiras. Acontece que essas ações dependem dos Estados e da União. São de-

terminações destes entes e não dos Municípios.

A quantidade de auxílios-doença concedidos a dependentes químicos au-

mentou 256%, em oito anos. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), o total de usuários que dependem do benefício passou de 7.296 

para 26.040. Esse número apenas acompanha o crescimento de usuários de 

álcool e drogas, principalmente de cocaína e crack. 

A ajuda financeira concedida pelo INSS a dependentes de crack e merla 

cresceu 254% nos últimos oito anos. Em 2006, eram 2.434 e, no ano passado, 

8.638. No caso de usuários de maconha e haxixe, o aumento foi de 275 para 

337. Só em 2013, foram pagos 143.451 novos benefícios. E nestes oito anos, o 

número de pessoas que recebem esse auxílio ultrapassou 1 milhão.

Só no ano passado, o INSS pagou R$ 162,5 milhões em auxílio-doença para 

usuários de vários tipos de entorpecentes e álcool. Desse total, R$ 9,1 milhões 

foram apenas para dependentes de cocaína, crack e merla. O valor médio pago 

a esse público é de R$ 1.058. Mas o benefício varia de R$ 724 a R$ 4.390,24. O 

valor é definido de acordo com o salário de contribuição do segurado.

São Paulo é o Estado com maior número de auxílios-doença pagos: 

42.649. Em seguida, estão Minas Gerais – 20.411 benefícios; Rio Grande do 

Sul – 16.632; Santa Catarina – 14.176; e Paraná – 10.369. Na contramão, 

os Estados com menor quantidade de auxílios para usuários são Alagoas, 

Roraima e Sergipe.

O auxílio-doença é pago a dependentes de álcool e drogas após uma perícia 

médica e apresentação de atestados. Exames que comprovem a dependência e 

a incapacidade para o trabalho também são exigidos. O tempo de recebimento 

do benefício é determinado pelo perito médico do INSS.

Observatório do Crack 

Maconha legalizada no Uruguai 
preocupa Municípios da fronteira

Em oito anos, auxílio-doença pago a dependentes químicos aumentou 256%
A
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Como os Municípios que não contam com agências nem postos de aten-

dimento bancário fazem para promover ações simples, como o pagamento 

em dinheiro de fornecedores e prestadores de serviços? Para buscar esta res-

posta, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) fez um levantamento 

junto ao Banco Central do Brasil (BCB) e uma pesquisa com os gestores de 

286 Municípios – inscritos na relação do BCB como se não tivessem nenhu-

ma unidade desse tipo de serviço.

De acordo com o levantamento da CNM, chama a atenção o fato de o 

Sistema Financeiro Brasileiro ser um dos mais modernos do mundo, com um 

grande grau de informatização e capilaridade, e a relação do Banco Central 

do Brasil não estar atualizada. A pesquisa feita pela Confederação mostrou 

que a listagem com os endereços e as localidades das agências bancárias e 

dos postos de atendimento bancário aponta 286 cidades sem os serviços, 

mas gestores de 182 delas afirmam ter acesso em seus Municípios. 

Os Municípios que responderam ter acesso aos serviços em suas pró-

prias localidades, mesmo inscritos na relação do Banco Central como se não 

tivessem, afirmam que ele ocorre por meio do Banco Postal (BB) – posto de 

atendimento integrado aos Correios, que era administrado pelo Bradesco e 

passará a ser pelo gerenciado pelo Banco do Brasil – ou pela agência lotérica 

administrada pela Caixa Econômica Federal (CEF). Porém, a pesquisa da Con-

federação confirma que 40 Municípios – o que representa 14% – realmente 

não têm acesso e 63 gestores não responderam ao questionário. 

Entre os que não possuem agência ou posto, os gestores indicam como 

principais dificuldades o pagamento em dinheiro a fornecedores e presta-

dores de serviço e o transporte de valores de outra cidade para seu Municí-

pio. Assim, eles fazem os pagamentos de valores mais elevados por ordens 

bancárias, por ordens de pagamento para a agência da cidade mais próxima 

e por cheque. O resultado indica que, mesmo sem agência bancária, a mo-

vimentação se dá via internet. Conforme cálculos feitos pela CNM, a média 

de gasto com as taxas bancárias nesses Municípios é de R$ 590 mensais.

Para a maioria dos Municípios, se eles tivessem essas agências ou pos-

tos, acabariam pagando mais taxas ao Banco para movimentar suas contas. 

Mesmo com essa constatação, os gestores que entraram em contato com al-

gum banco para providenciar a abertura de uma agência ou posto em sua 

cidade relataram que a principal resposta deles é que não é rentável a ins-

tituição abrir uma agência, pois o Município é muito pequeno, ou o banco 

está esperando uma nova fase de expansão de agências. 

A pesquisa da CNM também indica que os prefeitos de Municí-

pio com somente o posto de atendimento, embora ajude bastante, 

impõem algumas regras que atrapalham a população, como o limite 

de saques em dinheiro, o limite de depósitos em dinheiro e limites 

de transações bancárias por cliente.

Finanças 

Surpresa: centenas de Municípios não têm 
nenhuma unidade de serviços bancários 
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O Supremo Tribunal Federal (STF) voltou de re-

cesso no dia 3 de fevereiro. Com isso, reacenderam-

-se as expectativas para que a liminar, concedida 

pela ministra Cármen Lúcia e que impediu a nova 

distribuição dos royalties de petróleo, seja aprecia-

da logo neste início de ano. Segundo cálculos da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), os 

Entes municipais perderam, até o momento, mais 

de R$ 4 bilhões por causa dessa liminar.

A apreciação da Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade (ADI) 4.917 deve e pode ocorrer em feve-

reiro ou março. Atualmente, os autos do processo se 

encontram com a Advocacia-Geral da União (AGU). 

Eles devem ser enviados à Procuradoria-Geral da 

República (PGR) para que haja um manifesto em 

relação à ADI. A PGR tem prazo de cinco dias para 

se manifestar. Período que se encerrou na primeira 

quinzena de fevereiro.

Para a CNM, como os prazos estão estipu-

lados, não há mais justificativas para deixar de 

julgar a matéria. Os prejuízos são grandes, como 

mostrou a entidade. O cálculo foi feito pela Con-

federação, com base nos valores distribuídos pela 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), referentes à 

produção no 2o e 3o trimestres de 2013. Os mais de 

R$ 4 bilhões perdidos eram para terem sido depo-

sitados nas contas municipais nos meses de junho 

a agosto de 2013.

Entenda
A ADI 4.917, movida pelo Estado do Rio de Ja-

neiro, impediu a justa distribuição dos royalties de 

petróleo e gás natural entre todos os Municípios 

e Estados brasileiros. Essa nova distribuição foi 

votada e aprovada por unanimidade pelo Parla-

mento brasileiro e está prevista nos termos da Lei 

12.734, de 2012. A Presidência da República vetou 

alguns artigos, mas o Congresso derrubou os vetos.

O total de royalties e participação especial, 

oriundos do mar, decorrentes da produção nos 

dois trimestres citados somou aproximadamente 

R$ 15 bilhões. Mas apenas R$ 651 milhões foram 

distribuídos a todos os Estados e Municípios por 

meio do Fundo Especial. Caso não houvesse a sus-

pensão dos artigos, o montante distribuído a todos 

os Entes da Federação, por meio dos critérios dos 

fundos constitucionais, seria de R$ 4,72 bilhões.

Ganhos do Rio de Janeiro
O Estado do Rio de Janeiro, autor da ADI 

4.917, mesmo com a nova lei, continuaria a 

ser o mais beneficiado com a nova distribuição. 

O Estado receberia R$ 3,17 bilhões, mais de 21% de 

todo o montante distribuído para União, Estados 

e Municípios no período. Como o Rio de Janeiro 

recebeu R$ 3,82 bilhões em razão da liminar, ele 

teria tido uma redução de receita da ordem de 

17%. “Muito longe de inviabilizar o Estado, co-

mo foi argumentado na ADI e aceito em caráter 

liminar”, defende a CNM.

Royalties 

Royalties: expectativa é de que 
o STF aprecie este mês 
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As desonerações do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) concedidas pelos Estados devem chegar a R$ 66 bilhões, este ano. 

Desse total, 25% são destinados aos Municípios, que perderão uma receita 

na ordem de R$ 15,9 bilhões. O levantamento é da Confederação Nacional 

de Municípios (CNM), com base nas Leis de Diretrizes Orçamentárias.

A CNM alerta, também, para uma prática incorreta dos Estados. É de-

ver desses Entes publicar um anexo às LDOs com as estimativas de renún-

cia, por imposto, por um período de três anos; dever este previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Mas muitos não o cumprem e outros subes-

timam os números.

Em média, a renúncia do ICMS corresponde a 16% da arrecadação do 

tributo prevista para 2014. Valor que deve ser de R$ 390 a R$ 400 bilhões. 

Apesar de os Estados adotarem critérios diferentes para a renúncia, os nú-

meros divulgados pela CNM mostram o tamanho da perda de receita a que 

os Estados e Municípios estão submetidos por causa da guerra fiscal.

Dívidas a serem pagas
Enquanto os Estados renunciam o ICMS, maior arrecadação tributária 

deles, o Congresso Nacional discute a mudança dos índices de correção das 

dívidas de Estados e Municípios. Esses débitos surgiram após o ajuste fiscal, 

entre 1997 e 2001, quando o governo federal assumiu as dívidas para re-

gularizar as contas de Estados e, aproximadamente, 180 grandes e médios 

Municípios. Mas, agora, esses Entes pagam os débitos com juros da época 

em que firmaram os contratos, muito acima dos praticados hoje em dia. 

Finanças 

Por causa de renúncias fiscais concedidas 
pelos Estados, Municípios perderão 

R$ 15,9 bilhões, em 2014

Total da renúncia fiscal no ICMS em 2014

UF Renúncia Total Parcela Municípios UF Renúncia Total Parcela Municípios

AC  n.d. – PB  549.049  137.262 

AL  567.604  141.901 PE  2.456.241  614.060 

AM  5.798.537  1.449.634 PI  316.095  79.024 

AP  100.977  25.244 PR  4.800.000  1.200.000 

BA  2.943.130  735.783 RJ  4.995.783  1.248.946 

CE  2.000.000  500.000 RN  363.074  90.769 

*DF  2.435.544 – RO  287.742  71.936 

ES  901.778  225.445 RR  n.d. –

GO  7.676.640  1.919.160 RS  5.812.000  1.453.000 

MA  759.950  189.988 SC  5.015.498  1.253.875 

MG  4.688.929  1.172.232 SE  n.d. –

MS  1.418.726  354.682 SP  10.567.424  2.641.856 

MT  540.970  135.243 TO  n.d. –

PA  1.131.626  282.907 BR  66.127.017  15.922.943 
Fonte: LDO de cada estado - Elaboração e cálculos próprios
*DF não tem quota municipal


