
Publicação da Confederação Nacional de Municípios – Junho de 2013

– Matéria especial mostra a série de conquistas das Marchas da CNM
– Nova “Casa do Municipalismo” será construída em 15 meses
– Laboratório do crack é destaque em evento internacional na Argentina

Nesta edição:



Institucional 

Durante reunião sobre a Marcha, Ziulkoski pede
união das entidades e destaca itens da pauta

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 

convocou mais uma reunião do Conselho Político da entidade para tratar de 

detalhes da XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O encontro ocor-

reu no dia 4 de junho, na capital federal, e teve a participação de representan-

tes de 20 Estados. O objetivo: formar uma pauta única, em nível nacional, que 

atendesse às necessidades de cada região.

Para Ziulkoski, tratava-se de um encontro do Conselho “construtivo” e que 

os dirigentes deveriam buscar o melhor entendimento para conciliar a pauta. 

“Os assuntos têm de interessar do Rio Grande do Sul ao Acre e unir o movimen-

to”, alertou. Segundo o presidente da CNM, a Marcha também é uma oportu-

nidade para prestar contas aos Municípios filiados à entidade.

Durante os 15 anos em que foi promovida, a Marcha a Brasília somou 

conquistas em torno dos R$ 218 bilhões, em termos quantitativos. “E, antes 

da Marcha, não tinha espaço para os Municípios falarem. Estamos mais es-

truturados e com avanços significativos”, destacou Paulo Ziulkoski, ao mostrar 

que os efeitos políticos do maior encontro municipalista da América Latina 

também são relevantes.

Aos presidentes das entidades estaduais e demais representantes, a CNM 

apresentou uma pré-pauta, que até julho será fechada. A pauta preliminar do 

encontro busca, junto ao governo federal: um aumento de 2% no Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); o reajuste nos valores repassados para os 

programas federais – hoje comprovadamente subfinanciados –; o encontro 

de contas entre prefeituras e a Previdência e a reposição das perdas com a Con-

tribuição para a Intervenção do Domínio Econômico (Cide) e com o Imposto 

Sobre Produtos Industrializados (IPI).

A pauta da Marcha também apresenta reivindicações ao Congresso Na-

cional. Durante a reunião do Conselho, ficou acertado que as prioridades são: 

mudanças do peso do Valor Adicionado Fiscal na Constituição; regulamentação 

de Serviços na lei complementar do Imposto Sobre Serviços (ISS) e a municipa-

lização do Imposto Territorial Rural (ITR) – sistema de controle e fiscalização.

Além do conteúdo a ser debatido e apresentado na Marcha a Brasília, o 

presidente Paulo Ziulkoski indicou a promoção de um fórum especialmente 

para discutir os problemas da seca no Nordeste. O tema é relevante e de in-

teresse de mais de 1.400 Municípios, além de afetar milhões de brasileiros e 

preocupar gestores. A possibilidade de o fórum entrar na programação do 

evento ainda será analisada.

Projeto Experiências – Outra indicação do presidente da CNM é a de 

que, durante a Marcha, a entidade possa apresentar os resultados do Projeto 

Experiências. Desde o ano passado, equipes da Confederação visitam algumas 

prefeituras que se colocaram à disposição para uma espécie de diagnóstico. 

Ao analisar contas, gastos, arrecadações e transferências, a CNM aponta, por 

exemplo, qual o valor total do custo de um programa do governo federal para 

que, com o valor, possa haver a média da contrapartida municipal.

“Para mim, o Experiências mostra o principal problema, a raiz, que são as 

transferências voluntárias”, disse Ziulkoski. O objetivo da CNM é mostrar que, 

ao assinar convênios e captar recursos de emendas parlamentares, os gestores 

municipais podem colaborar para a crise nos Municípios e levá-los à falência. 

“Todo o nó da questão reside nisso. O prefeito não tem receita para sustentar 

programas subfinanciados”, completa.
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Institucional 

Durante reunião sobre a Marcha, Ziulkoski pede
união das entidades e destaca itens da pauta

Além de defender o Projeto, Ziulkoski pediu aos pre-

feitos presentes na reunião que colocassem as prefeitu-

ras à disposição para a elaboração de mais diagnósticos 

e o fortalecimento do Experiências. “Não podemos ficar 

discutindo federação na teoria. O Experiências mostra o 

desequilíbrio na prática”.

Recorde de participantes – Muito mais do que 

discutir a pauta, Ziulkoski aproveitou a oportunidade para 

convocar os líderes estaduais a trazerem o maior número 

possível de participantes para a Marcha. Ele lembrou que 

este ano será a primeira Marcha de muitos prefeitos elei-

tos em 2012, quando houve uma significante renovação. 

“Muitos ainda não conhecem o movimento e terão opor-

tunidade em julho”. 

Paulo Ziulkoski destacou também que a Marcha não 

é feita apenas para os prefeitos e as prefeitas. “Seria bom 

que viessem os secretários de Educação, Saúde e Fazenda, 

ao menos. Para eles ouvirem as dificuldades, conhecerem 

melhor a gestão”.

O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO
E A CRISE NOS MUNICÍPIOS
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Espaço no Congresso – Um dos destaques desta edição da Marcha será a re-

abertura da Subcomissão de Assuntos Municipalistas, no âmbito da Comissão de As-

suntos Econômicos (CAE) do Senado. Por intermédio de alguns senadores, e depois de 

uma reunião com o presidente do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL), em maio, este 

grupo de senadores destinados a avaliar e apresentar propostas a favor dos Municípios 

deve retomar os trabalhos. A Subcomissão existiu há alguns anos, mas está desativada.

A reinstalação da Subcomissão deve fazer parte da programação da XVI Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios. Uma vitória para o movimento, consideram Ziulkoski 

e os dirigentes estaduais. “Se tivermos competência, poderemos transitar por esta Comis-

são todos os assuntos que interessam aos Municípios”, explicou.

De acordo com o presidente da CNM, cabe às entidades estaduais o papel de incenti-

var os senadores de cada Estado a apoiarem a Subcomissão e a ajudarem na tramitação de 

projetos. “Assim, teríamos uma interlocução efetiva no Senado. Com isso, poderíamos pres-

sionar o Executivo federal”.

Ao final da reunião, Paulo Ziulkoski falou da importância da união entre as entidades 

micro e macrorregionais e do movimento como um todo. “A Confederação é de todos, e todos 

devem buscar soluções”. 

A 16a edição da Marcha está marcada para os dias 8 a 11 de julho, no Royal Tulip Brasília 

Alvorada Hotel. O tema este ano é “O desequilíbrio federativo e a crise nos Municípios”. As ins-

crições estão abertas. 

Agência CNM



Institucional 

O risco de ser prefeito 
Entregar a gestão municipal e, em contrapartida, responder por impro-

bidade, ou, até mesmo, ser preso é uma preocupação que tem tirado o sos-

sego de muitos prefeitos. Representantes e integrantes da classe abriram 

o coração, falaram sobre os temores e citaram casos de colegas que estão 

vivendo este drama. Os discursos foram feitos durante reunião do Conselho 

Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o presidente 

Paulo Ziulkoski. 

“A coisa mais perigosa hoje é ser prefeito”, sinaliza a presidente da As-

sociação de Municípios da Bacia do Médio São Francisco (Ammesf), Maria 

das Dores de Oliveira (Dorinha). “Estamos prefeitos por quatro, talvez, oito 

anos. Mas com certeza seremos para sempre ex-prefeitos”, lamenta. Dorinha 

menciona a angústia que afeta ela e os prefeitos de sua região, ao dizer: “es-

tamos vivendo uma crise muito pesada. A questão do denuncismo e da per-

seguição afeta muitos de nós. Além do despreparo de quem está prefeito”.

Dorinha contou: “estamos vendo prefeito que trabalhou lado a lado com 

a gente, que agora está preso. A gente conheceu de perto o trabalho dele, 

sabemos da seriedade, mas foi pego por falta de profissionalismo. Prefei-

to não é um profissional. A gente assume este cargo, e vários em cargos, às 

vezes, sem preparo nenhum”. 

Já o presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Pedro 

Celso Zuchi, resume a angústia com apenas uma frase: “Haja cadeia para co-

locar prefeito neste Brasil”. 

Para Zuchi, as administrações municipais enfrentam problemas para 

cumprir as leis, na mesma proporção das dificuldades financeiras. “Tem o 

tempo integral dos alunos nas escolas que nos vamos ter de implantar, por-

que agora é lei. Foi aprovado, vamos ter de cumprir”. “Eu, lá em Gaspar, vou 

ter de construir de 80 a 90 salas, e vou ter de contratar gente para trabalhar. 

Como é que eu vou dar conta disso?”, pergunta. Ele mesmo traz conclusão: 

“isso está me preocupando agora, mas eu deveria ter me preocupado lá 

atrás, quando a lei foi feita. Agora, nós [os prefeitos] estamos com mais um 

problema”, relatou.

O gestor catarinense também mencionou os gargalos da lei dos resíduos 

sólidos. “Ano que vem, ai do prefeito que jogar um caminhão de lixo em um 

aterro que não esteja da forma como a lei determina”. “Essa lei está vindo aí 

e vai colocar prefeito na cadeia”, pondera. E volta a dizer: “Nós devíamos ter 

nos preocupado quando a lei estava sendo elaborada, agora vem o Ministério 

Público, o juiz no pescoço do prefeito, e nós não podemos fazer mais nada”. 

Já o presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera 

(Asmurc), Marcelo Schresmert, classificou como ridículo o processo que o 

prefeito de Santa Maria (RS), Cezar Schirmer, está respondendo por causa 

do incêndio da Boate Kiss. A tragédia levou a óbito 242 pessoas, e Schirmer 

foi indiciado por homicídio culposo – sem intenção de matar. 

“O Schirmer está sendo a “Geni” dos prefeitos do Brasil inteiro”, disse o 

prefeito. Ele se refere à música Geni e o Zepelim, de Chico Buarque, que diz: 

“Joga pedra na Geni! Joga bosta na Geni! Ela é feita pra apanhar (...)”.

Além do quadro de dificuldades enfrentado, os prefeitos que participa-

vam da reunião também falaram sobre como e o que levar dessas preocu-

pações à Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será de 8 a 11 de 

julho, na capital federal. Também foi mencionada a importância do evento 

e as estratégias para mudar a relação dos poderes com os Municípios.  

“Eu, como prefeito de segundo mandato, comecei a cuidar de mim, porque 

sei que depois que sair eu vou responder a processos e mais processos. Tu-

do contra o Município na legislação. E nós somos culpados porque nossos 

deputados votam isso que ta aí, e o prefeito fica indo atrás de emenda. Os 

prefeitos estão indo para a cadeia porque os deputados nos dão emenda, 

mas votam tudo contra. E o governo se fazendo de surdo, como se não tives-

se nos ouvindo”. Presidente da Associação dos Municípios da Região 

Carbonífera (Asmurc), Marcelo Schresmert.

“Os prefeitos financiam uma categoria contra os prefeitos”. Vice-presiden-

te da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Eduardo 

Tabosa Minas.
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“Nós, os Municípios, temos problemas com leis na mesma esteira que o fi-

nanceiro. Temos grande chance de abrir os passos, lá no Congresso Nacio-

nal, para que essas leis, que atingem diretamente os Municípios e que vão 

influenciar no nosso dia a dia, passem pelo crivo da CNM. Nós temos de ser 

ouvidos, temos de nos preocupar com as leis quando estão sendo feitas. 

Depois não tem o que fazer, tem de colocar em prática”. Presidente da 

Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Pedro Celso Zuchi.

“Nós nos valemos muito pouco do instrumento à nossa disposição, franquea-

do pela Constituição brasileira, de utilizarmos as subscrições populares. Nós, 

todos os prefeitos, temos, aqui, condição de prover, arregimentar milhares de 

assinaturas em pouco tempo. Nós temos motivação suficiente. Temos depu-

tados e senadores amigos, mas eles, no momento de darem o voto entre a 

questão partidária e a doutrinária – o que fala a liderança do partido – e se 

lembrarem do Município pequeno, ficam com a primeira situação. Se conse-

guirmos, adequadamente, usar estes instrumentos, vamos conseguir mudar 

bastante esse Brasil”. Presidente da Associação Mineira de Municípios 

(AMM), Antônio Carlos Andrada.

“Cada Município e Estado tem suas particularidades, mas nós devemos 

convergir isso em pontos comuns e fazer uma ampla mobilização nacional. 

Envolver a população e os seguimentos organizados, pegar um projeto de 

iniciativa popular, criar esta pauta e enviar ao Congresso Nacional milhões 

de assinaturas dos nossos munícipes para dizer: “chega! Nós estamos cansa-

dos desta questão do federalismo, quebra de receita, de imposição de obri-

gações em cima dos Municípios”. Presidente da Associação Goiânia de 

Municípios (AGM), Cleudes Bernardes.

“É preciso a gente desenvolver ações eficazes junto ao Congresso Nacio-

nal preocupadas com esta situação. Com relação à Lei de Transparência, no 

meu Estado, um dia após seu vencimento, cinquenta (50) inquéritos já fo-

ram abertos para apurar o cumprimento dela nos Municípios”. Federação 

dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Benes Leocádio.

“O que está liquidando os Municípios são os programas da União e dos Esta-

dos. Quem não sabe disso? Olha o Programa Saúde da Família; recebe-se R$ 

9 mil por mês e gasta-se R$ 35 mil. Por mês, o Município investe R$ 25 mil. 

Em 12 meses, está se colocando R$ 320 mil, que não se tem”. Presidente 

da CNM, Paulo Ziulkoski.

“Eu acho que cabe às entidades, com os seus Municípios, realizar um ato de 

apoio à CNM, incondicional. Acho que, pelo momento político, isso é im-

portante à nossa entidade maior”. Representante da Associação Mato-

-grossense de Municípios (AMM/MT), Flávio Filho.
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Marcha 

Programação da Marcha 

8 dE julho dE 2013 – SEgunda-fEiRa

11h Coletiva de Imprensa

14h Credenciamento 
Abertura da V Exposição de Produtos, Serviços e Tecnologias

17h Abertura da Assembleia-Geral Ordinária da CNM

9 dE julho dE 2013 – TERça-fEiRa

8h Credenciamento

9h30 Sessão Solene de Abertura 
Presidenta da República – Dilma Rousseff 
Presidente do Senado Federal – Renan Calheiros 
Presidente da Câmara dos Deputados – Henrique Eduardo Alves 
Ministros de Estado 
Presidente da CNM – Paulo Ziulkoski 
Presidentes das entidades estaduais de Municípios 
Diretoria CNM

 O desequilíbrio federativo e a crise nos Municípios 
Paulo Ziulkoski – Presidente da CNM

 Deslocamento para o Congresso Nacional 

 Momento especial com o Senado Federal 
Instalação da Subcomissão de Assuntos Municipais

 Encontro no Salão Verde da Câmara dos Deputados

 Reuniões das bancadas estaduais com os Prefeitos

10 dE julho dE 2013 – QuaRTa-fEiRa

9h Premiação do IRFS 
Assinatura de Termo de Cooperação com o TCU 
Assinatura de Termo de Cooperação com a STN

 Lançamentos:

•  Projeto Memórias

• Publicações CNM

As propostas municipalistas e a participação popular 
Paulo Ziulkoski – Presidente da CNM

14h Plenárias Técnicas 
VIII Fórum dos Vereadores 
IV Fórum de Contadores  
Plenária-Geral 

11 dE julho dE 2013 – QuinTa-fEiRa

9h Convênio Sebrae 
Projeto Experiência Municipal 
Lançamento do Portal do Observatório do Crack 
Leitura da Carta da XVI Marcha a Brasília 
Encerramento 

Programação paralela:

10h Mobilização Nacional pelo Nordeste (Sala G) 
Informe para Municípios – Edital São Francisco (Sala I) 
Arco do desmatamento da Amazônia – estrutura e capacitação 
do Plano Diretor (Sala I)

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR(*)

Como nos encontros anteriores, a XVI Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios, além de ser um evento para reivindicações do movimento, é tam-

bém uma oportunidade de trocar experiências e capacitação. A Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), em parceria com as entidades estaduais mu-

nicipalistas, elaborou uma programação que possa garantir a importância da 

Marcha e fazer valer a vinda dos milhares de gestores a Brasília. 

O primeiro dia, 8 de julho, será reservado para o credenciamento e a di-

vulgação da Pauta da Marcha para a imprensa nacional. No dia 9, pela manhã, 

o presidente Paulo Ziulkoski fará a abertura oficial com a presença – ainda 

não confirmada – dos presidentes da República, da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal, além de outras autoridades políticas. O período da tarde 

está reservado para atividades no Congresso Nacional.

No dia 10, a Marcha será palco da entrega do Prêmio do Índice de Res-

ponsabilidade Fiscal, Social e de Gestão dos Municípios. Além disso, vai haver 

o lançamento de publicações da CNM e os Fóruns de Vereadores e de Con-

tadores. No dia seguinte, 11 de julho, o grande destaque será o lançamento 

do novo portal do Observatório do Crack e a leitura da Carta da Marcha, que 

encerrará o encontro. 

Em meio à toda a programação, há painéis paralelos que completam a 

Marcha. Os participantes vão poder assistir a palestras técnicas de Finanças, 

Previdência, Saúde, Educação, Meio Ambiente, entre outras áreas. 
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Finanças – auditório 3

9h A atual situação dos precatórios 

9h30 Precatórios – ações judiciais

10h A transferência dos ativos de iluminação pública 
(Resolução Aneel 414/2010)

• Histórico sobre o art. 218 da Resolução Normativa 
414/2010

• Atual situação dos ativos de iluminação pública em todo o 
País

• Impacto da Resolução para os Municípios que ainda não 
detêm a propriedade dos ativos de iluminação pública

• Prorrogação do prazo, conforme Resolução 479/2012 da 
Aneel

• Proposições que tramitam no Congresso Nacional

• Possibilidade de ajuizar ações judiciais e casos de êxito

• Recomendação do Ministério Público Federal no sentido 
de que o art. 218 seja revogado

10h30 Debates

10h50 O que os Municípios devem fazer quando do bloqueio dos re-
passes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

• O que bloqueia o repasse do FPM?

• Como fazer para desbloquear?

11h30 Imposto Territorial Rural (ITR)

• Adesão ao convênio

• Programa Omissos da DITR

• Treinamento ITR

• Portal ITR Municípios

• Valor da Terra Nua – Experiências no Município de São 
Desidério/BA

12h30 Almoço

14h Os Municípios e a atualização cadastral no CNPJ (IN RFB/STN 
1257/2012)

• Adequação do nome do órgão categorizado como sendo o 
“CNPJ Principal”

• Vinculação de órgãos da Administração Direta e de Enti-
dades da Administração Indireta

14h30 Receitas Municipais: Alternativas para o incremento

• ISS – Cartões de Crédito/Débito, Leasing, Cartórios, Obras, 
Simples Nacional/MEI

• Imposto Sobre a Propriedade Territorial e Predial (IPTU)

• Imposto Sobre Transmissão inter vivos de Bens Imóveis 
(ITBI)

• Taxas

• Contribuições

15h30 Alternativas para a diminuição das Execuções Fiscais

• Dívida Ativa – Serasa/SPC

• Pagamento no Cartão de crédito

16h30 Informes Gerais

• Discussões atuais sobre o ICMS

• Situação atual das ações sobre royalties

• Cfem e o Marco Regulatório

17h30 Encerramento

Educação – auditório 1

14h  Valorização do magistério

• Pagamento do piso

• Horas-atividade na jornada docente

• Comprometimento das receitas municipais x inexistência 
de complementação da União

15h15 Financiamento da educação

• Fundeb

• Pnae e Pnate

• Despesa real x repasses federais e estaduais

16h30 Expansão da educação infantil

• Meta do projeto de PNE de atendimento em creches

• Custo da creche x valor do Fundeb

• ProInfância

17h30 Encerramento

 saúdE – auditório 2
 

14h Financiamento da saúde

• Programas Federais

• Gestão Municipal

• Despesa real x repasses federais

15h Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (Coap)

• Responsabilidades dos Entes federativos

O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO
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• Pontos Positivos

• Pontos Negativos

• Municípios que assinaram o Coap – Relatos de gestores 
quanto à execução do Coap

16h Tabela SUS

• A defasagem da Tabela SUS

• Tabela dos Procedimentos na Rede Privada

• A realidade das Santas Casas no Brasil

 Gestão

 Realidade Financeira

 Soluções

17h Recursos Humanos na Saúde

• A distribuição dos profissionais no território brasileiro

• Possibilidades de contratação

• Programas Federais x contratação de profissionais

18h Encerramento

Viii Fórum dE VErEadorEs – anFitEatro

14h Infidelidade partidária e a perda do mandato

15h30 O Papel da Câmara de Vereadores na análise e votação dos pla-
nos de resíduos sólidos e de saneamento

16h30 A transparência no Poder Legislativo

17h30 Encerramento

dEsEnVolVimEnto social – sala G

14h Sistema Único de Assistência Social e a NOB/2012

• Níveis de gestão

• Níveis de proteção social

 Programas e financiamento

14h30 Fundo Nacional de Assistência Social

• Estruturação dos fundos de assistência social

• Fluxo do financiamento do Suas

15h15 Instrumentos de planejamento – ciclo de gestão

• Plano de Assistência Social

• Orientações para utilização de recursos

 Despesa de custeio e despesa de capital

 Pagamento de pessoal

• IGDs

• Saldos e prestação de contas

 Notificações dos órgãos de controle

16h30 Debates

17h Encerramento

PrEVidência – sala J

14h Endividamento previdenciário com o Regime Geral de Previdên-
cia Social – desafios e perspectivas

• Parcelamento da Lei 12.810/2013

• Endividamento

• Encontro de contas

• Procedimentos para a identificação da dívida real

15h Importância e vantagens da instituição do Regime Próprio de 
Previdência

16h Cálculo Atuarial

• A necessária realização de um completo cadastro dos ser-
vidores municipais

17h Encerramento

dEsEnVolVimEnto tErritorial – sala H

14h Habitação

• O desenho da política habitacional e sua descaracteriza-
ção com o programa Minha Casa, Minha Vida: repasses 
federais x contrapartidas municipais

• Obstáculos do marco regulatório da habitação e a efe-
tividade do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social

  Trânsito e Mobilidade

• Municipalização do trânsito: as soluções e os problemas 
após 15 anos do Código de Trânsito Brasileiro – a visão da 
União, dos Estados e dos Municípios

 

mEio ambiEntE – sala K

14h Sistema Municipal de Meio Ambiente: autonomia da gestão e 
do financiamento

15h Planos municipais que envolvem a área ambiental

• Saneamento

• Resíduos sólidos

• Preservação e recuperação da Mata Atlântica e demais 
biomas

• Mineração

• Educação ambiental

• Conferência de Meio Ambiente
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16h Código florestal

• Implantação do CAR

• Cobrança e implementação dos planos de recuperação das 
APPs em uso ou degradadas

17h Encerramento

mEio ambiEntE – sala i

10h Informe para Municípios – Edital do Rio São Francisco

 Arco do Desmatamento da Amazônia – Estrutura e capacitação 
do Plano Diretor

 

iV Fórum dE contadorEs – sala n

14h Ações visando à implantação do Pcasp municipal para 2014

15h30 Implantação do Siconfi sob a perspectiva municipal

17h Participação da CNM nos grupos técnicos da STN: Gtcon, Gtrel e 
Gtsis

18h Encerramento

 

modErnização da GEstão – sala i 
 

14h Aspectos Legais da Modernização

• Pregão Eletrônico e Presencial (diferenças e benefícios)

• Lei da Transparência (131/2009) 

• Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) 

15h Tecnologia do Conhecimento e da Informação

• Publicação CNM – Tecnologias para Modernização 
Municipal 

• Comunicação Pública (Comunicação CNM/Prefeitura)

• Soluções em Modernização da Gestão

 CidadeCompras

 Urbem

16h30 CNM e Google

• Google Apps 

• Google Conect

• Google Transit 

17h30 Parcerias Internacionais

• Smart Mobility

• Assinatura de acordo Smart Mobility 

• Pnud
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Marcha 

Marcha a Brasília: os resultados de um trabalho que completa 16 anos 

Ao longo dos mais de trinta anos de atuação da Confederação Na-

cional de Municípios (CNM), o movimento obteve importantes con-

quistas, mas as principais delas foram alcançadas nos últimos quin-

ze anos da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento que 

reúne o maior número de gestores municipais, em 2013, chega à 16a 

edição, e, assim como nos eventos anteriores, apresentará uma pau-

ta de reivindicações em busca de melhorias para os governos locais e 

consequentemente aos munícipes.

De maneira tímida, em 1998, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 

convocou os prefeitos a virem à capital federal a fim de pedir, na Praça 

dos Três Poderes, mais respeito, autonomia e recursos para os Muni-

cípios. “Eu mesmo liguei para os prefeitos. Fiz a Marcha praticamente 

sozinho naquele ano, sem equipe. Fomos escorraçados do Congresso 

e até o senador Suplicy foi mordido por um cachorro da guarda na-

cional”, conta.

Apesar das dificuldades e da recepção da tropa de choque da Po-

lícia Militar, a ideia deu certo e o movimento municipalista conseguiu, 

naquele 19 de maio, chamar a atenção da imprensa e do País para os 

problemas municipais. O espaço dado aos prefeitos naquele ano foi, 

portanto, a primeira conquista da Marcha.

adesão de prefeitos e
aceitação do Congresso

No ano seguinte, 1999, a II Marcha foi promovida com um maior número de 

gestores – aproximadamente 1,5 mil. Por causa do encontro, os governos munici-

pais conseguiram evitar que o aumento na alíquota da Contribuição para o Finan-

ciamento da Seguridade Social (Cofins), que passou de 2% para 3%, fosse com-

pensado no Imposto de Renda para o setor bancário.

No ano 2000, os parlamentares se renderam à relevância da III Marcha. Os pre-

feitos queriam auxílio para manter a iluminação pública, e, como resposta, o então 

deputado federal Juquinha de Goiás apresentou uma proposta exatamente com 

este propósito. Na oportunidade, os gestores sugeriram um novo pacto federativo.

Em 2001, não poderia ser diferente. O Congresso Nacional, enfim, abriu as por-

tas para os municipalistas durante a IV Marcha a Brasília. Houve a criação de um 

grupo misto – de Senado e Câmara – especialmente para receber as demandas 

do movimento. Naquele ano, a Proposta da iluminação pública avançou e foram 

reabertos os prazos de habilitação ao parcelamento de débitos previdenciários e 

alterada a lei de compensação financeira entre os Municípios com Regimes Próprios 

de Previdência e o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
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Marcha 

Marcha a Brasília: os resultados de um trabalho que completa 16 anos 

o crescimento do encontro
e dos resultados

No quinto ano do encontro, as conquistas 

foram consideráveis. Em 2002, o Parlamento 

aprovou a criação da fonte de custeio para a ilu-

minação pública. Na época, este serviço chega-

va a custar 1,5% da Receita Corrente Líquida dos 

Municípios. Mas as melhorias não pararam. Ain-

da na V Marcha, houve a aprovação da permissão 

para que os Entes municipais usassem o pregão 

eletrônico, o que resultou em economia de até 

30% nas compras licitadas das prefeituras, como 

a de medicamentos, por exemplo. Benefício para 

a gestão e para a população.

Na sexta edição da Marcha a Brasília, mais 

de três mil gestores municipais prestigiaram o 

evento. E o ano de 2003 foi marcado pela primei-

ra participação de um presidente da República, 

à época, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi naquele 

ano que aconteceu a criação do Comitê de Ar-

ticulação Federativa (CAF); o repasse direto dos 

recursos do salário-educação; a destinação de 

7,25% da Contribuição de Intervenção no Domí-

nio Econômico (Cide), cerca de R$ 520 milhões 

anuais para os Municípios; a garantia de manu-

tenção da arrecadação do Imposto sobre Serviços 

(ISS); a definição de competências no transpor-

te escolar, que possibilitou o ressarcimento das 

despesas com alunos das redes estaduais, e, por 

último, a instituição do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), que re-

presenta em média R$ 428 milhões por ano aos 

cofres municipais.

Em 2004, a Marcha completou sete anos e, 

mais uma vez, o resultado foi positivo. Após uma 

década de reivindicação, o governo federal au-

mentou de R$ 0,13 para R$ 0,15 o valor transferi-

do para o custeio da merenda escolar. Este valor, 

nos anos seguintes do encontro, aumentou para 

R$ 0,18, em 2005; R$ 0,25, em 2006; e R$ 0,30, 

em 2010. A CNM conseguiu um reajuste de 131% 

na merenda dos alunos em seis anos de Marcha. 

Ainda em 2004, houve o fim da compensação de 

empresas à Confins e ao Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI), o que resultou em aumento 

de R$ 900 milhões no Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM). 

Na VIII Marcha a Brasília, em 2005, graças 

às denúncias da CNM, o Tribunal de Contas da 

União (TCU) determinou a regularização dos re-

cursos arrecadados pela União com o programa 

de Parcelamento Especial de Débitos (Paes), que 

não estavam na base de cálculo do FPM. Também 

naquele ano, as prefeituras ganharam o direito de 

arrecadar 100% do Imposto Territorial Rural (ITR), 

além da correção de repasse no valor de R$ 58,9 

milhões para 1.177 Municípios. Nesta edição, 75% 

dos prefeitos eram gestores recém-empossados. 

Durante a IX Marcha, no ano de 2006, o di-

O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO
E A CRISE NOS MUNICÍPIOS

11
junho de 2013

Divulgação Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Ag. LAR



ferencial foi a presença dos principais candidatos à presidência da Repú-

blica. Os pleiteantes receberam as propostas do governo previstas em um 

documento chamado de Plano de Governo Federal Municipalista. Por causa 

daquele encontro, o movimento conseguiu a permissão para que os Muni-

cípios pudessem transferir para os bancos a cobrança da Dívida Ativa, o que 

trouxe maior agilidade ao processo de ressarcimento dos cofres públicos. 

Outro bom resultado foi o anúncio do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) sobre a criação de uma linha de financiamento 

para a aquisição de máquinas e equipamentos.

aumento no fPM e reconhecimento de 
autoridades

Nenhuma vitória alcançada nas Marchas foi tão comemorada como a 

do ano de 2007. Depois de muita luta, após a décima edição da Marcha a 

Brasília, o FPM teve aumento de 1%. Passou de 22,5% para 23,5% – um 

montante de aproximadamente R$ 1,7 bilhão aos cofres municipais a cada 

ano, repassado sempre no dia 10 de dezembro para auxiliar no pagamento 

do 13o salário dos servidores.

No ano seguinte, 2008, o encontro municipalista estava consolidado e 

contou com a presença de 27 ministros; dos presidentes do Senado Federal 

e da Câmara dos Deputados, senadores e deputados federais e estaduais; e 

quatro governadores de Estado. A conquista naquela edição foi a aprovação 

da emenda que salvou da extinção mais de 60 Municípios. 

Em 2009, a XII Marcha fez com que os prefeitos conseguissem um novo 

regime de pagamento de precatórios, onde os Municípios podiam negociar 

os débitos existentes e destinar um pequeno porcentual do orçamento para 

o cumprimento destas obrigações. No encontro, o presidente Lula assinou o 

decreto que trata da compensação financeira entre o Regime Geral de Pre-

vidência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) 

dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Ainda neste ano, houve a redução imediata de até 40% do valor das 

contrapartidas de obras do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), 

nas ações de Saneamento Ambiental e Habitação. A mobilização também 

resultou no Apoio Financeiro aos Municípios no total de R$ 2.381.018.355,00 

para complementar as receitas dos Municípios, que haviam sido reduzidas 

em razão da crise econômica e da política de desonerações adotada pelo 

governo federal e que reduziu o FPM.

Candidatos se apresentam aos prefeitos

Foi durante a XIII Marcha que mais uma vez os gestores municipais pude-

ram ouvir as propostas dos principais candidatos à Presidência da República 

e questioná-los sobre o futuro relacionamento com os Municípios. O então 
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presidente Lula participou pela última vez e assinou a lei que instituiu o CAF. 

Naquele ano, a CNM deu o pontapé inicial para a criação e o atual sucesso de 

uma plataforma com informações sobre o crack no Brasil.

O Observatório do Crack foi um dos destaques do ano de 2011 e é con-

siderado fruto da XIV Marcha, promovida de 10 a 12 de maio. A pauta desta 

edição era mais uma vez o encontro de contas entre Municípios e Previdência 

Social, além do financiamento da Saúde e a liberação dos “restos a pagar” de 

obras conveniadas com o governo federal.  

a consolidação

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios fez 15 anos em 2012. 

O enfrentamento ao crack foi mais uma vez debatido no encontro. No Con-

gresso, uma recepção especial: uma Comissão Geral no Plenário da Câmara 

para receber a pauta de reivindicações municipalistas, com destaque para 

os royalties, os restos a pagar e os pisos profissionais. Além disso, naquele 

encontro, o movimento apresentou a Carta dos Municípios Brasileiros para a 

Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. 

Graças a um trabalho de anos, os Municípios também conseguiram a 

permissão de explorar minerais a serem utilizados em obras públicas; a pos-

sibilidade de sacar até 70% dos depósitos judiciais decorrentes de tributos; 

a regulamentação dos consórcios públicos; a possibilidade de os instituir e 

manter Regimes Próprios de Previdência Social e a prorrogação dos prazos 

para a aprovação dos Planos Diretores municipais.

Durante todos esses anos e ao meio de todas estas conquistas, a Mar-

cha foi espaço também para reuniões paralelas, como o Fórum Permanente 

de Vereadores (com sete edições), o Fórum Permanente de Contadores (três 

edições) e o Fórum de Procuradores Municipais (uma edição).

Mais do que recursos financeiros e mudanças em leis, a Marcha propor-

cionou aos Municípios um reconhecimento nacional e “um importante es-

paço para o diálogo com o Executivo Federal e o Congresso”, lembra o líder 

do encontro, Paulo Ziulkoski. Sem dúvida alguma, ao se reunirem, os Mu-

nicípios lucram com o aprimoramento da gestão, na melhoria da qualidade 

de vida da população e na oferta e ampliação de serviços.

Nas últimas edições, o evento ultrapassou os 3,5 mil gestores municipais 

e figuras políticas, entre prefeitos e prefeitas, vices, primeiras-damas, verea-

dores, secretários e demais servidores. A Marcha atrai a imprensa nacional e 

regional. Rádios, TVs, revistas e jornais impressos e on-line interessados em 

noticiar o que os Municípios querem mudar.  

Em 2013, para a XVI Marcha, o objetivo principal é manter a relevância 

do encontro e melhor ainda mais a condição de gestão nos 5.568 Municí-

pios brasileiros. 
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Saúde 

Programa que reduz a
mortalidade infantil 

A Secretaria municipal de Saúde de Joinville (SC) desenvolveu 

um programa que promoveu benefícios à comunidade, reduziu 

o coeficiente de mortalidade infantil e se tornou um exemplo a 

ser seguido. O Programa Municipal Bebê Precioso levou a pre-

feitura a obter o menor índice de todo o País, com 7,4 mortes de 

recém-nascidos para cada mil nascimentos em 2012, enquanto a 

média da taxa no Brasil foi de 15,7 mortes por mil nascimentos.

Pioneiro no Brasil, a ação – parte do Programa Saúde da 

Criança – promove resultados e pode ser usada como exemplo 

pelas demais prefeituras do País. De acordo com informações da 

prefeitura, a ação surgiu da necessidade de acompanhar e abor-

dar integralmente as crianças menores de um ano em situação 

de risco que tiveram de ser internadas na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (Utin). A partir dessa necessidade, diver-

sas ações para o atendimento qualificado foram estruturadas.

As taxas elevadas de mortalidade infantil estão relacionadas 

à renda familiar, à cobertura de saneamento básico e às condições 

de higiene, ao nível de escolaridade, entre outros. Ao identificar 

esta realidade, a gestão municipal viabiliza que, recebendo alta 

da maternidade ou do hospital, o bebê seja acompanhado pela 

unidade básica de saúde, o que garante  mais qualidade de vida 

à criança e segurança à família.

Conforme a responsável técnica pelo Programa Municipal 

de Saúde da Criança, a pediatra Fátima Mucha, o primeiro passo 

para a inclusão da criança no Bebê Precioso é dado pelas equipes 

das UTI neonatais. Fátima esclareceu: “ao receber o formulário 

da criança em situação de risco ainda internada, a unidade de 

saúde da área onde mora a família é notificada. Os profissionais 

visitam o bebê internado para identificar os fatores de risco co-

mo prematuridade, desnutrição, alterações cardíacas, gástri-

cas, respiratórias e más-formações”.  Além disso, após receber 

a alta hospitalar, o bebê terá uma programação de consultas 

prioritárias por conta da necessidade de acompanhamento em 

saúde diferenciada.

A queda do índice de mortalidade infantil em Joinville tem 

sido constante desde o início do Programa, implantado em 2009. 

O Município contabilizava 10,1 mortes para cada mil nascidos 

vivos em 2008. Taxa que abaixou para 7,4 em quatro anos.

Nascida com apenas cinco meses e meio de gestação – prematuramen-

te – e com 850 gramas, a filha de Francine Cristina Valente, Rafaela, é um 

exemplo do sucesso do programa. “Era uma gravidez de risco, já que fiquei 

grávida da Rafaela poucos meses depois de ocorrer um aborto espontâneo. 

Só pude levar minha filha para casa alguns meses depois de ela ficar inter-

nada na UTI neonatal, saindo com o peso de 2,055 quilos”, conta Francine. 

Orientada pelos profissionais de saúde, a mãe, mesmo sem poder ama-

mentar durante o período da internação hospitalar da criança, era incenti-

vada a doar o leite materno. “Em casa, minha filha mamou até um ano de 

idade, apesar de todos os problemas de saúde, neurológicos e cardiológi-

cos, e das cirurgias e tratamentos pelos quais ela precisou passar para vi-

ver”, revela a mãe. 

Após a alta hospitalar, Rafaela passou a ser acompanhada periodica-

mente pela equipe de profissionais da unidade de saúde do Itaum, bairro 

onde mora. “Se não fosse o acompanhamento pelo Programa Bebê Precio-

so, não sei como teria sido o desenvolvimento da minha filha”, disse a mãe 

da menina, que está com dois anos de idade. ( Com informações da Ascom/

Prefeitura da Joinville).
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Ziulkoski apresenta novo site
do Observatório do Crack

Convênio CNM/Sebrae 

Concurso premia trabalho dos agentes
de desenvolvimento

O Observatório do Crack foi apresen-

tado na Cúpula Hemisférica de Prefeitos, 

durante o VII Congresso Latino-Americano 

de Cidades e Governos Locais, que ocorreu 

nos dias 12, 13 e 14 de junho, em Puerto 

Iguazú, na Argentina. Durante o evento 

internacional, o presidente da Confedera-

ção Nacional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, falou a respeito da plataforma 

para uma plateia formada por representantes de 24 países.

Na tarde do dia 13, a prefeitos, conselheiros, legisladores, secretários 

e demais agentes municipais, Ziulkoski apresentou as mudanças no site do 

Observatório. A página ganhou um novo desenho, está mais intuitiva e com 

mapas georeferenciados pelo Google. O chamado Mapa do Crack foi manti-

do com as cores vermelho, amarelo e verde, para classificar em alta, média 

e baixa a situação de cada Município brasileiro em relação à droga.

Uma das novidades do Observatório é 

a situação e o controle nos Municípios de 

fronteira, por onde a droga entra no Brasil. 

Ao todo, 18 entidades municipa-

listas participaram do Congresso e pu-

deram conhecer mais sobre a iniciativa 

da CNM para ajudar os governos locais 

brasileiros no enfrentamento ao crack e 

outras drogas. 

Os países participantes foram Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colôm-

bia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guate-

mala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Puerto Rico, 

Uruguai e Venezuela. 

Ainda no evento, Ziulkoski foi eleito o vice-presidente mundial da Cidades 

e Governos Locais Unidos (CGLU) e assumiu no mesmo dia. Ele representará 

a América Latina nas organizações mundiais de Municípios.

Para destacar o trabalho dos guardiães da Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, a CNM e o Sebrae vão premiar os melhores artigos sobre casos de 

sucesso na atuação dos agentes de desenvolvimento. 

Serão premiados os três primeiros colocados, nos seguintes valores: R$ 

5.000,00 para o primeiro lugar, R$ 3.000,00 para o segundo e R$ 1.000,00 pa-

ra o terceiro. Eles ainda receberão certificado e terão seus artigos publicados.

A cerimônia de premiação será em Foz do Iguaçu (PR), durante o Encontro 

Nacional de Agentes de Desenvolvimento, no dia 28 de outubro. O objetivo do 

concurso é reunir casos em que o exercício da atividade de Agente de Desenvol-

vimento se refletiu em benefícios para as micro e pequenas empresas. Poderão 

concorrer trabalhos individuais e em grupo, de agentes formalmente nomeados 

para a função em qualquer município brasileiro, independentemente do nível de 

formação. Com o artigo, será necessário o envio de cópia do ato de nomeação.

O candidato poderá apresentar apenas um artigo que retrate uma iniciativa 

colocada em prática no município do qual é agente e que resultou em benefícios 

para as micro e pequenas empresas, em questões como as de acesso a mercado, 

desburocratização, compras 

públicas e desonerações.

Saiba mais – Para 

obter mais orientações 

sobre o concurso, o Portal 

do Desenvolvimento Local, 

na internet, tem uma área especial com detalhes, regulamento e espaço para 

preencher e enviar a sua ficha de inscrição. O endereço: http://www.portal-

dodesenvolvimento.org.br/concurso.

O resultado do concurso será publicado nos sites da Confederação Nacional 

de Municípios (www.cnm.org.br) e do Sebrae (www.sebrae.com.br) a partir 

de 28 de outubro. Para que participem da cerimônia de premiação, em 28 de 

outubro, serão fornecidas diárias e passagens, em território nacional, desde 

que residentes fora de Foz do Iguaçu (PR), aos autores dos artigos premiados 

ou, no caso de trabalho em grupo, ao representante, inclusive àqueles com 

menção honrosa.
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Institucional 

Construção da sede da CNM
custará R$ 43,7 milhões

O processo de licitação para seleção da especialista em engenharia que 

irá construir a sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM) ocor-

reu na manhã do dia 10 de junho. A proposta vencedora foi a de R$ 43,7 

milhões, apresentada pela Caenge S.A. Construção Administração e Engenha-

ria. A outra empresa participante foi a Soltec Engenharia Ltda. Inicialmente, 

as duas apresentaram propostas superior ao valor máximo estipulado pela 

CNM, em R$ 45 milhões. 

Durante o período de análise da documentação, a empresa vencedora 

desistiu do projeto. Na segunda etapa do processo de licitação, ocorrida dia 

17 de junho, a Soltec Engenharia Ltda assumiu a obra, que será executada 

pelo valor definido na primeira etapa.

A conclusão desta etapa significa um passo a mais rumo à grande con-

quista do movimento municipalista de ter seu espaço na capital federal. 

A expectativa do presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, é de que, em pouco mais 

de um ano, o grande sonho esteja realizado. Ele acredita que, em breve, os 

Municípios terão sua casa em Brasília, onde se concentra os poderes do País.  

Participaram do procedimento: a Comissão de Seleção da CNM, a equi-

pe técnica da entidade e a Comissão de Apoio à Licitação. Também estavam 

presentes representantes das duas empresas, o diretor da Caenge, Mauro 

Gilberto, e o dono da Soltec, Adalberto Cleber Valadão.

Um documento com o valor a ser investido pela Confederação com a obra 

foi entregue aos representantes das empresas, e logo em seguida abertos os 

envelopes – lacrados – com as propostas de cada uma delas. Anunciados 

os valores, que estavam acima do preço estipulado pela CNM, um prazo de 

15 minutos para reavaliação das empresas foi concedido. Vencido o prazo, 

novas propostas foram apresentadas e, enfim, foi anunciado o menor pre-

ço e o vencedor.

Enquanto as equipes técnica, financeira e jurídica da CNM faziam a aná-

lise da documentação da empresa vencedora, os representantes das duas 

instituições estavam  atentos aos detalhes. 

Para o arquiteto, Luís Eduardo Menezes, vencida mais esta etapa, au-

menta o desejo de ver concluído o prédio, “até porque o processo para chegar 

neste ponto foi bastante demorado”. “A expectativa é ter uma construtora 

séria e eficiente, que vai respeitar o projeto e o cliente, que é a CNM”. Em re-

lação ao prazo de 15 meses para conclusão da obra, Menezes afirma que há 

tudo para ser atendido. “É um sistema construtivo, rápido e racional. E não 

vejo porque não atender ao prazo”, resumiu. 

A morosidade para chegar até esta etapa também foi mencionada pelo 

secretário da CNM, Jair Aguiar Souto. “A gente observa o custo da burocracia 

no Brasil refletindo no desenvolvimento”, constatou. Mas, sobre o sucesso 

da licitação, ele salienta: “a CNM, na liderança do Paulo Ziulkoski, dá mais 

um passo fundamental e importante para, muito em breve, inaugurar sua 

sede, criando todas as condições para os seus servidores e o atendimento 

dos prefeitos do Brasil inteiro”.

A equipe de apoio foi instituída com intuito de auxiliar, apoiar, orien-

tar e subsidiar, operacional e tecnicamente, todo o processo. Ela é forma-

da pelos seguintes componentes: o engenheiro civil, Humberto Canuso; o 

engenheiro civil, José Gaspar da Silva; o contador, Ivaldo de Mesquita Ve-

ras; o primeiro-secretário do Conselho Diretor da CNM, Jair Aguiar Souto; o 

arquiteto, Luís Eduardo Menezes; a advogada, Elena Pacita Lois Garrido; o 

advogado, Luiz Pedro Leite; o advogado, Mauri Heinrich; e o advogado, Ro-

naldo Mendes de Oliveira Castro Filho. Todos estavam durante o processo, 

que ocorreu em Brasília. 

Agência CNM


