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Palavra do presidente
A esperança de que dias melhores estão por vir
é um acalento para os gestores municipais que
veem os números de doentes e mortes crescerem a cada dia. No mês em que o Brasil
ultrapassou a triste marca de 20 mil pessoas mortas pelo novo coronavírus (Covid-19), a demora na sanção do projeto
que destina R$ 23 bilhões aos Municípios
acarretou uma série de dificuldades aos
prefeitos. Muitos deles sem dinheiro suficiente em caixa atrasaram os pagamentos
da folha de funcionários de suas prefeituras. O
movimento municipalista, liderado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), comemorou muito
a aprovação pelo Congresso Nacional, mas destaca que o valor
representa cerca de 30% das perdas nas arrecadações de impostos e tributos municipais – que de acordo com estudos da
entidade devem ultrapassar os R$ 74 bilhões.
Para explicar à população que esse recurso não é um acréscimo de receita, e sim uma recomposição de apenas parte das
quedas de recursos, a CNM enviou a todos os prefeitos uma nota de esclarecimento e um vídeo que mostra a real situação dos
Municípios brasileiros e como muitos ainda enfrentaram uma
crise severa até o final deste ano de 2020. Nos noticiários, a CNM
emplacou várias vezes o posicionamento quanto à importância
do recurso, mas sempre ressaltou que muito ainda deveria ser
feito pelas autoridades federais para garantir que vidas fossem
salvas. Um estudo, divulgado pela entidade, sobre o número de
leitos de UTI para adultos nas redes pública e privada mostrou
a defasagem no país; além disso, o documento destacou a urgência de uma gestão integrada e tripartite para salvar vidas.
E o coronavírus não é nosso único problema. Até maio,
mais de 600 mil pessoas registraram casos de dengue. O Aedes
aegypti foi responsável por quase 1.050 mortes do ano passado pra cá, sem considerar as notificações e os óbitos por zika,
por chikungunya e por febre amarela. Todas essas doenças são
transmitidas pelo mosquito.
Outra preocupação que tem cercado os atuais prefeitos são
as Eleições 2020. Com a interiorização da Covid-19, os gestores

já preveem dificuldade em cumpir os prazos da Justiça Eleitoral e temem como será a campanha
eleitoral nos mais de 80% dos Municípios,
que têm menos de 20 habitantes e dependem exclusivamente de uma campanha
corpo a corpo (o que neste momento de
isolamento social não é recomendado
pelas autoridades mundiais de saúde).
Adiar o pleito é uma vertente quase que
indiscutível. Além disso, a maioria dos possíveis candidatos compõe o chamado grupo
de risco com idade acima de 60 anos e doenças
preexistentes e que podem agravar os sintomas
dessa nova doença. Essa discussão precisará ser realizada
pelo Congresso Nacional, onde já tramitam diversas propostas
sobre o tema.
A Câmara e o Senado têm papel importante nesse período
em que enfrentamos essa crise, e a CNM tem acompanhado de
perto a tramitação de projetos que de alguma forma podem
levar melhorias para a vida das pessoas nos Municípios. Além
do socorro a Estados e Municípios, a Confederação, com apoio
das entidades estaduais, articulou com parlamentares e com
o governo por mais recursos e regras flexíveis que garantissem
a celeridade nas contratações de insumos e serviços emergenciais. A entidade tem trabalhado ainda para garantir que nenhum Município seja penalizado; e, com a sanção do projeto
do auxílio financeiro, os Entes locais ficaram dispensados dos
limites e das condições do Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc). O mesmo projeto também
possibilitou mais de R$ 27 bi em suspensão e renegociação de
dívidas de Estados e Municípios com a União, bancos públicos
e organismos internacionais.
Muito ainda precisa ser feito, mas acreditamos que com a
união e força do movimento municipalista vamos conseguir
superar essa crise e sair dessa pandemia mais fortalecidos. Municipalismo forte, se faz com a participação de todos!
Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Em tempos de quarententa, é mais importante do que nunca que
você esteja conectado com as nossas redes sociais
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Entrevista

Durante votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2019, o senador Alvaro
Dias (Podemos-PR) defendeu os Entes com
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e
a manutenção dos 50% para Municípios – percentual que acabou em 40%. “São questões
fundamentais para os sacrificados Municípios
brasileiros”, afirmou. No quarto mandato como senador, ele tem contribuído para o avanço da pauta municipalista no Congresso. Sua
trajetória começa como vereador, passando
pelos cargos de deputado estadual, deputado
federal e governador do Paraná. Diante de um
cenário inédito no país, ele reforça o papel dos
Municípios. Confira:
A mais recente conquista do movimento municipalista foi a sanção do PLP
39/2020. Como os senadores atuaram para a aprovação?
Essa matéria foi criada dentro do próprio
Legislativo. Em sentido contrário ao que é tradicional no nosso modelo político, o governo infelizmente tem sido incapaz de liderar
iniciativas desse tipo. Não apenas atuamos
na aprovação da matéria, somos os autores.
E, mais que o Congresso como um todo, o Senado em particular. Isso porque, infelizmente,
a proposta desenhada pela Câmara não era
politicamente aceitável, incentivava comportamentos fiscalmente irresponsáveis e previa recursos sem limitações claras. Destaco
especialmente, da parte do nosso mandato,
a defesa dos Municípios na questão da partilha dos recursos com os Estados e, ao final,
a dispensa do pagamento até o fim do ano
da participação patronal dos Municípios com
regimes próprios de previdência. Isso representa cerca de 3 mil Municípios beneficiados.
Quais projetos em tramitação com impactos na gestão local estão sendo considerados prioritários pelas lideranças da
Casa?
O federalismo brasileiro, que é extremamente desigual e complexo, tem se acentuado ainda mais em virtude das divergências
em função do enfrentamento da epidemia
da Covid-19. Em geral, Municípios têm capacidade de arrecadação e gastos diferenciados entre si, mas têm se esforçado bastante
no enfrentamento da pandemia. Temos trabalhado em medidas para mitigar os efeitos
catastróficos e ajudar a pauta municipalista.

Pedro França / Ag. Câmara

As conquistas recentes e os
desafios para o municipalismo

Aprovamos a Medida Provisória 909/2020,
que extinguiu o fundo de reservas monetárias e destinamos R$ 8,6 bilhões, que iriam
para pagamento da dívida, para os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios para a compra de equipamentos e materiais de combate
à Covid-19. Foi aprovado e sancionado como Lei Complementar 172/2020, projeto que
permite a Estados e Municípios usar saldos
de repasses do Ministério da Saúde de anos
anteriores em serviços de saúde diversos dos
previstos originalmente. A aprovação da MP
906/2019 também foi importante ao estender
o prazo para os planos de mobilidade urbana.
Outra demanda foi o PLN 2/2020, que altera
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) atual
para regulamentar a execução obrigatória de
emendas parlamentares e que ampliará o limite de operações de crédito disponíveis aos
Municípios em 2020. O próprio auxílio-emergencial tem impacto direto nas economias
municipais, principalmente as menores, ajudando a movimentar/fomentar a economia
local e manter os empregos.
Outras medidas importantes estão sendo
discutidas pelas lideranças e, em breve, entrarão em votação no Senado. O PL 1.389/2020,
por exemplo, resgata recursos dos fundos de
assistência social de exercícios anteriores e os

repassa para o Distrito Federal, os Estados e
os Municípios para ações de enfrentamento
da crise. Trata-se de mais R$ 1,5 bilhão. E o PL
985/2020, que suspende por até três meses
o pagamento da contribuição previdenciária
patronal e proíbe a aplicação de multa pela
falta de entrega de declarações e documentos fiscais.
A PEC 188/2019, do pacto federativo,
deve avançar ainda neste ano, principalmente com acordo sobre a Lei Kandir. Como o senhor avalia a extinção de Municípios prevista na proposta?
Vemos com preocupação a proposta de
extinção de Municípios. Isso significa abandonar as pessoas, levando o Estado para mais
longe delas. Um Município não pode ser visto
como um simples gasto, muito pelo contrário, ele é um centro irradiador de civilização e
acervo histórico vivo. Sabemos que é preciso
ter responsabilidade fiscal e é preciso conter
gastos irresponsáveis, inclusive porque, quando há excesso de dinheiro, a corrupção e os
desvios se disseminam. Nesse sentido, levamos ao relator, senador Márcio Bittar, como
fruto de elaboração dos prefeitos do Paraná,
emenda que faz uma drástica e corajosa redução dos gastos municipais de todo o país.
Não faz sentido usar como bode expiatório
os pequenos Municípios, que mais aproximam o poder e os serviços públicos daqueles cidadãos distantes dos grandes centros,
ameaçando-lhes a própria existência, quando
podemos como alternativa reduzir um pouco
as estruturas, evitando abusos sem medidas
extremas e radicais.
Como o senhor avalia a contribuição
do municipalismo à democracia e à Federação?
Os Municípios estão para a Federação
como os ramos para a árvore. Ali que verdadeiramente nascem as folhas, que respiram;
as flores, que embelezam, e os frutos, que
alimentam. Os Municípios estão na ponta e
sem eles para estabelecer o contato imediato
com o cidadão, com suas necessidades e aspirações, a Federação não passa de estrutura
triste e seca. O Municipalismo tem sido fundamental para a conexão com o tronco central
e distribuir pela árvore a seiva, os recursos, a
manutenção. A luta do Municipalismo é a luta
do cidadão. É a luta pelo Brasil.
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Fila única para UTI pode aumentar
em 86% o acesso a leitos
Estudo da Confederação sobre o número
de leitos de UTI para adultos nas redes pública e privada mostra que, se houvesse uma
fila única em cada Estado, o acesso aumentaria em 86% no Brasil – passando do atual
1,52 leito de UTI do Sistema Único de Saúde
(SUS) a cada 10 mil habitantes para uma taxa
de 2,84 em um sistema unificado de acesso público e privado. Diante da pandemia
do novo coronavírus, o documento destaca a urgência de uma gestão integrada para salvar vidas de brasileiros e a previsão já
existente em lei para esse tipo de regulação.
Atualmente, considerando exclusivamente a oferta do SUS, somente o Paraná
(PR) tem uma proporção de leitos de UTI
para adultos acima de 1 por cada 10 mil habitantes, com uma taxa de 1,07. No entanto, se houvesse regulação e fila única para
acesso a esse tipo de leito, 16 Estados do
país também estariam acima dessa faixa.
A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 1 a 3 leitos de
UTI para cada 10 mil pessoas. No estudo,
a CNM considerou as UTIs para adultos pelo
indicativo de que representam uma demanda maior para internação por coronavírus
– portanto, não contabilizou unidades pediátricas.
A pesquisa ainda demonstra que, em
todos os Estados, a propensão de acesso

a leitos de UTIs Adultas é significantemente maior, uma vez que o SUS está disponível a toda a população e os demais apenas
aos que possuem planos de saúde ou, em
um cenário ainda mais reduzido, recursos
financeiros para arcar com os custos de forma particular. Enquanto, em nível nacional,
há 1,52 leito de UTI adulta no SUS para
cada 10 mil habitantes, no âmbito privado
são 5,89 leitos de UTI adulta para cada 10 mil
pessoas com acesso à rede privada. Ou seja,
uma oferta quatro vezes maior.
Em alguns locais, a diferença entre as
duas redes é mais discrepante: no Amapá
(AP), por exemplo, o acesso a leitos privados
de UTI é 37 vezes maior do que pelo SUS
(taxa de 0,14 no SUS e de 5,23 no privado).
Mesmo na capital do país, há uma grande
disparidade. No Distrito Federal (DF), identificou-se 0,60 leito de UTI adulta para cada 10
mil habitantes. Na rede privada do DF, no entanto, a proporção é de 8,34 para cada 10 mil
usuários – uma intercalação de suas redes
representaria uma taxa
de 3,04, o que significa
um aumento de 406%
no acesso via SUS.
Falando das regiões
com o sistema de saúde
mais comprometido no
atual cenário de pande-

Leitos de UTIs para adultos
a cada 10 mil usuários
6

5,89

4

2,84

2

1,52
0

SUS

SUS +
rede privada

Rede Privada

mia, no Pará (PA) e no Rio de Janeiro (RJ) o
acesso a UTIs adultas é oito vezes maior no
privado; no Maranhão (MA) e no Ceará (CE),
seis vezes; e no Amazonas (AM) e em São
Paulo (SP), quatro vezes maior.
Com os dados, a CNM avalia que a possibilidade de regulação única dos leitos de
UTI precisa ser discutida e deliberada pelos colegiados de gestão da política de saúde. Ignorar essa necessidade no contexto
de emergência de saúde e no limite da capacidade instalada de leitos SUS, ainda segundo o estudo, pode significar a perda de
vidas. A pesquisa também pontua que a Lei
8.080/1990, que criou o SUS, prevê em situação de epidemia, entre outros cenários,
a requisição de bens e serviços assegurada
justa indenização.

Acesse aqui o
estudo na íntegra

Estados com mais de 1 leito
por 10 mil habitantes

1

16

Só SUS

SUS + Privado

Paraná

DF, ES, GO, MG, MS, MT, PB, PR,
PE, RJ RN, RO, RS, SC, SE e SP

* OMS recomenda de 1 a 3 leitos por 10 mil habitantes.
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E como fica o turismo
nos Municípios?
Divulgação

O turismo, como atividade econômica,
é um importante vetor transformador, gera empregos e aumento de renda, uma vez
que promove constante fluxo de pessoas
nas localidades e com isso cria oportunidades de negócio tanto para grandes empresas quanto para pequenos empreendimentos, produtores rurais ou guias de
turismo, dentre outros.
No mundo o turismo é considerado
como importante segmento gerador de
riquezas e capaz de mudar rapidamente o
panorama econômico nas localidades. Segundo uma pesquisa anual realizada pelo
Conselho Mundial de Viagens e Turismo
(WTTC, na sigla em inglês) em parceria
com a Oxford Economics, ligada à tradicional universidade inglesa, o setor de turismo respondeu, em 2018, por 10,4% de
toda a atividade econômica do planeta,
gerando 319 milhões de novos empregos
(um em cada cinco dos que foram criados
desde 2014). O valor total movimentado
por essa indústria no mundo é calculado em US$ 8,8 trilhões ao ano — quase
o dobro do PIB japonês, que é o quarto
do mundo (US$ 4,9 trilhões em 2018). Se
fosse um país, o turismo só ficaria atrás
dos Estados Unidos (US$ 20,6 trilhões) e
da China (US$ 11,5 trilhões).
Segundo o Ministério do Turismo, no
Brasil, são 2.694 Municípios e 333 regiões
turísticas e a atividade impacta mais de 52
segmentos da economia. Esse setor, que
foi o primeiro a sofrer grandes percalços,
do qual fazem parte não apenas destinos
de férias, como também destinos de eventos de lazer e de negócios, tem sido o mais
afetado, e a consequência da interrupção
das atividades turísticas nos Municípios e
na vida da população que depende dessa
atividade é devastador.
Além disso, o caso do Turismo é peculiar, pois depende de investimentos municipais, estaduais e federais, em especial
em infraestrutura, acessos e segurança,
que não são possíveis no momento. Depende também da iniciativa privada que
compõe a cadeia produtiva do turismo, a
qual está bem mal neste momento. Mas
além de tudo dependemos do nosso ator

principal, o turista. Sem ele não existe turismo como atividade econômica.
O momento é de preservar a saúde,
mas também é fundamental zelar pelo
Município que tem o turismo como atividade principal. Construir políticas públicas, protocolos sanitários, buscar estratégias integradas e regionalizadas, fortalecer
a competitividade e divulgação do Município como produto turístico no mercado
nacional e internacional de forma sustentável e responsável são ações imprescindíveis para a retomada das atividades.
Práticas inovadoras, criativas e integradas devem nortear a gestão turística
do Município. O lema é : “planejar o futuro
de forma responsável para sair da crise o
mais rápido possível”. É estarem preparados para a retomada do turismo nos Municípios, planejando cada etapa dessa crise.
Isso vai passar. E quem estiver preparado,
com ações concretas, vai conseguir superar com mais facilidade.
O turismo foi uma vítima colateral das
assertivas e necessárias medidas de combate ao coronavírus. Mas acreditamos que
ele também seja a grande “vacina” para o
reaquecimento da economia, pois, quando esse momento passar, a sociedade estará ávida pelo “contato humano”, pelo sair
de casa, por conhecer novos lugares, visitar parentes e amigos, participar de eventos de negócios ou entretenimento; enfim,
sentir a felicidade que só uma viagem pode proporcionar.
Pensando nisso e se preparando pa-

ra a volta da normalidade após a pandemia, a CNM lançou a campanha “Municípios juntos pelo turismo” com o objetivo
de construir uma pauta estratégica para
a retomada do turismo nos Municípios e
com a intenção de também apoiar na divulgação de destinos turísticos. Para tanto,
criou um espaço de divulgação de vídeos
promocionais de diversos destinos e realiza todas as quintas-feiras, às 16h, a Hora do
Turismo CNM, programa que traz práticas
exitosas e inovadoras de gestão turística
adequadas ao momento atual. As lives são
transmitidas nos canais da CNM. O objetivo é cativar o interesse gestor para as inovações e convidar o público a concretizar,
passada a crise, o desejo de desfrutar dos
inúmeros atrativos que fazem a fama do
Brasil mundo afora.
A CNM aposta no potencial do turismo
para fazer frente aos desafios do pós-pandemia. Acreditamos que o turismo será a
força motriz para a retomada da normalidade e um propulsor do desenvolvimento
no Brasil.
---------------------------------------------------------------Marta Feitosa é especialista em Gestão
Pública e Marketing de Destinos. Atualmente é analista técnica responsável pela
área de Turismo na CNM, conselheira do
Conselho Nacional de Turismo do Ministério do Turismo, conselheira do Conselho
Consultivo da Embratur. Atua há mais de
20 anos na área e ocupou cargos estratégicos no Ministério do Turismo.
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Aulas suspensas, algumas sendo aplicadas
por videoconferência. O cenário educacional
em todo o país trouxe mudanças significativas
no modo de ensinar durante a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19). Diante desse cenário, o principal questionamento levantado
foi com relação ao calendário escolar de 2020.
De olho nisso, no dia 1º de abril o governo federal editou a Medida Provisória (MP)
934/2020, com normas excepcionais para o
ano letivo decorrentes da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei
13.979/2020. Ainda em tramitação no Congresso Nacional, essa MP dispensa estabelecimentos de ensino do cumprimento mínimo
de 200 dias letivos, desde que se atinja a carga
horária mínima anual de 800 horas.
Na sequência, no dia 28 de abril, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou o
Parecer 5/2020, homologado pelo MEC, sobre
a “Reorganização do Calendário Escolar e da
possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19”.
Porém, a CNM reforça que, por estarem
lidando com a pandemia, os gestores enfrentam dificuldades para replanejar o calendário
escolar de 2020, já que há imprevisão sobre a
duração da suspensão das aulas presenciais.
Sobre o retorno às aulas presenciais, a entidade reforça a importância de se fazer levantamento sobre as condições físicas e pedagógicas para a retomada das atividades
escolares. Por exemplo, as escolas deverão
observar uma série de critérios para garantir
o retorno dos alunos. Entre elas, a segurança
sanitária nas escolas de acordo com as orientações das autoridades de saúde.

ú Programas Federais
Importante conquista neste período de
pandemia foi a prorrogação dos prazos de
prestação de contas de todos os programas
federais da educação. Após o fim da atual situação de calamidade, os Municípios terão
60 dias para apresentarem as contas, entre
outras, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Programa de Transporte
do Escolar (Pnate) e Programa Dinheiro Direto
na Escola (PDDE).

Pedro França / Ag. Câmara

Carga horária e recursos:
entenda as mudanças na Educação

As informações, principais
conquistas e orientações
podem ser conferidas na
área da Educação no site
da CNM. O portal traz
notícias, notas técnicas
e publicações que visam
a auxiliar o gestor
municipal, especialmente
diante da pandemia
do novo coronavírus.
A alimentação escolar tem sido um dos
pontos preocupantes. Isso porque são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos gestores
para garantir a alimentação dos alunos nesse
período de suspensão das aulas presenciais.
Por isso, a CNM encaminhou ofício em que
reivindica apoio financeiro extraordinário à
conta do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (Pnae).
Durante o período de calamidade, os gestores municipais foram autorizados a distribuir, excepcionalmente, gêneros alimentícios
adquiridos com recursos federais do Pnae às
famílias dos estudantes. Porém, a Confederação calcula que o investimento federal do
Pnae não chega a 10% do custo médio que
efetivamente as prefeituras assumem. Apenas com a alimentação dos alunos do ensino
fundamental, o valor do Pnae é de R$ 0,36, e
o custo é, em média, R$ 4,50 ao dia.

ú Plano de Ações
Articuladas
Apesar das dificuldades enfrentadas
na distribuição da alimentação escolar
às famílias dos alunos e na preparação
de atividades pedagógicas não presenciais, os gestores municipais precisam ficar atentos em relação aos novos critérios
para o Plano de Ações Articuladas (PAR).
As mudanças foram divulgadas pelas Resoluções 3/2020 e 4/2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), respectivamente para o terceiro
ciclo (2016-2020) e quarto ciclo (20212014) do PAR.
As Resoluções trazem orientações e
diretrizes para transferências de recursos pela União, em caráter suplementar
e voluntário, a Estados e Municípios, cujo
apoio técnico e financeiro deve ser feito
mediante pactuação de Termos de Compromisso. A CNM reforça que, antes de
assinar o termo de compromisso, o gestor deve avaliar com cautela a adesão ao
plano, visto que a prestação de contas da
aplicação desses recursos federais tem
implicações na gestão educacional dos
Municípios.

Confira todo o conteúdo
da área de Educação
no site da área
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Saúde

Pelas redes sociais, muitos brasileiros tiveram acesso ao áudio de uma senhora dizendo
o diagnóstico de alguém próximo: “graças a
Deus, não é coronavírus. É dengue hemorrágica”. Longe da intenção de comprovar ou não
a veracidade do caso exposto, a mensagem
tendencia reflexão sobre o fato de o combate
das duas doenças estarem também nas mãos
de cada pessoa, e a conscientização é a chave.
Na contramão do coronavírus, a dengue
não é contagiosa, o vírus não passa de pessoa
para pessoa. Em humanos, o contágio ocorre
através da picada da fêmea do Aedes aegypti
ou Aedes albopictus – ambos da família dos
pernilongos – infectados com o vírus transmissor da doença. Nos mosquitos, a transmissão ocorre quando sugam o sangue de
pessoas infectadas.
Além dos assustadores números de casos,
nas devidas proporções, a dengue e o coronavírus exigem uma mudança de comportamento da sociedade e educação voltada à higiene
e à limpeza. No geral, desde a primeira campanha de combate à dengue, as orientações
são as mesmas: limpeza e não deixar água em
pneus, vasos de plantas, garrafas ou outros
recipientes que possam servir de reprodução
para o mosquito.
Limpar os reservatórios de água; lavar com
sabão os tanques utilizados para armazenar
água; e manter caixas d’água fechadas também fazem parte das recomendações. Não
deixar água acumulada em laje; colocar lixos
em sacos plásticos e/ou em lixeiras fechadas;
manter garrafas e latinhas de boca para baixo; tampar ralos; limpar a bandeja do ar-condicionado; e fazer a manutenção de piscinas,
frequentemente, também.

Até o início de maio, 676.928 casos de
dengue foram notificados, sendo 332.397 nas
dez primeiras semanas de 2020. Durante todo
o ano passado, foram 1.544.987 registros
de dengue; 10.708 casos de zika; e 132.205
ocorrências de chikungunya. O aumento foi
de 248%, juntando as três principais doenças
transmitidas pelo inseto, menor que os mosquitos comuns, de listras brancas na cabeça
e nas pernas e asas translúcidas. Mas isso foi
em 2019, e a estimativa do governo era de
números ainda maiores neste ano.

ú De coçar a cabeça
Boletim epidemiológico de abril mostrou
crescimento de 45%, em relação a 2019. Ano
do segundo maior número de casos de dengue desde 1990. A Organização Mundial de
Saúde (OMS) sugere que a chegada do coronavírus afastou a atenção e os recursos da luta contra a doença e teme duas epidemias ao
mesmo tempo na América Latina.
Lembrando que são quatro tipos de vírus
de dengue – sorotipos 1, 2, 3 e 4 – e os sintomas são febre alta, dores musculares e articulares, dor ao movimentar os olhos, falta de
apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas
no corpo. Em casos graves, hemorragia intensa
e choque hemorrágico fazem com que o coração perca capacidade de bombear o sangue
para todo o corpo, o que pode ser fatal.

ú Tratamento
Sem tratamento específico, a assistência
em saúde é feita apenas para aliviar os sintomas, o que faz as medidas de conscientização
serem pra lá de importantes. Essenciais. Além

ú Mortes
Até o início de maio, 676.928 casos de dengue foram notificados, sendo 332.397
nas dez primeiras semanas de 2020. O Aedes aegypti foi responsável por quase 1.050
mortes do ano passado pra cá, sem considerar as notificações e os óbitos por Zika, por
Chikungunya e por Febre Amarela. Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito.
Durante todo o ano passado, foram 1.544.987 registros de dengue; 10.708 casos de
zika; e 132.205 ocorrências de chikungunya. O aumento foi de 248%, juntando as três
principais doenças transmitidas pelo inseto, menor que os mosquitos comuns, de listras
brancas na cabeça e nas pernas e asas translúcidas. Mas isso foi em 2019, e a estimativa
do governo era de números ainda maiores neste ano.

EBC

“Graças a Deus, não é
coronavírus. É dengue”

de eliminar criadouros, o uso de roupas claras
minimizam a exposição da pele durante o dia
– quando os mosquitos são mais ativos. Repelentes, inseticidas e mosquiteiros também
são indicados.
Para ajudar os gestores locais na conscientização e nas ações preventivas, a CNM
mantém a campanha Municípios contra
o Aedes Aegypti durante todo o ano. No
hotsite – www.aedes.cnm.org.br –, lançado
em 2015, é possívem acessar todo material
de apoio, dicas adaptáveis à realidade local
e recomendações, como por exemplo: ações
conjuntas das secretarias de educação, de assistência social e de saúde, além do envolvimento dos agentes comunitários para eliminação de criadouros.

ú O que fazer
Para ajudar os gestores locais na
conscientização e nas ações preventivas, a CNM mantém a campanha
Municípios contra o Aedes Aegypti durante todo o ano. No hotsite –
www.aedes.cnm.org.br –, lançado em
2015, a CNM disponibiliza material de
apoio e dicas de medidas adaptáveis
à realidade local. Em cartilha, a entidade esclarece, detalhadamente,
sobre a vida do mosquito. (leia aqui)
A entidade recomenda ações conjuntas das secretarias de educação, de
envolvimento dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias
para atuarem na eliminação de criadouros. Em relação às gestantes, que
entram no grupo de risco por conta
da microcefalia causada em bebês
cujas mães foram contaminadas pela
chikungunya, é necessário viabilizar o
uso de repelente adequado.
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Mais de R$ 27 bilhões para Municípios
contornarem efeitos do coronavírus
Em maio, passados dois meses do decreto de calamidade federal em decorrência da
pandemia, os gestores municipais viram o
número de casos do novo coronavírus e de
mortes crescer. A CNM, com apoio das entidades estaduais, articulou com parlamentares
e o governo por mais recursos e regras flexíveis que garantissem a celeridade nas contratações de insumos e serviços emergenciais.
Aporte financeiro significativo veio com a Lei
Complementar 173/2020, do Projeto de Lei
Complementar (PLP) 39/2020, aprovado na
Câmara e no Senado na primeira semana de
maio e sancionado pelo presidente da República no dia 27 de maio. Inicialmente previsto
para compensar as perdas na arrecadação do
Imposto Sobre Serviços (ISS) e do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) como PLP 149/2019, o Programa Federativo de Enfrentamento do Coronavírus acabou com um valor fixo de repasse a Estados e
Municípios. Teve também a Medida Provisória
(MP) 909/2019, que destina os R$ 8,6 bilhões
do extinto Fundo de Reserva Monetária para
Estados, Municípios e Distrito Federal. A matéria aguarda sanção. Essas e outras medidas
aprovadas irão reforçar o caixa dos Entes e
garantir o atendimento à população.

Municípios receberão

R$ 23 bilhões
da LC 173/2020

+ R$ 4,3 bilhões
da MP 909/2019

ú Auxílio financeiro
Os recursos deverão ser utilizados em
ações relacionadas à Covid-19 ou para mitigar impacto orçamentário em razão da pandemia. Assim como a complementação do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
a verba consta como repasse AFM, mas entra na conta do fundo. Aos Entes municipais,
serão quatro parcelas mensais e iguais que
totalizam:

A arrecadação será menor neste ano, e as despesas
se manterão elevadas. Há grande chance de uma
segunda, terceira onda de contágio. Então esses
recursos dão um fôlego, mas as prefeituras
vão continuar com muitas dificuldades.
Glademir Aroldi
• R$ 3 bilhões para ações de saúde e assistência social, distribuídos por critério
populacional. Valor pode ser utilizado na
contratação e no pagamento de pessoal
ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS)
e ao Sistema Único de Assistência Social
(Suas);
• R$ 20 bilhões para uso definido pela gestão local. Primeiro, serão divididos os R$
30 bilhões aos Estados considerando arrecadação do ICMS, população, cota no
Fundo de Participação dos Estados (FPE)
e contrapartida paga pela União por isenções fiscais de exportação. A partir dessa divisão, serão distribuídos os R$ 20 bi
entre os Municípios de cada Estado por
critério populacional.

ú Contrapartidas
Os Entes que, após 20 de março, entraram
com ação contra a União tendo como causa,
direta ou indiretamente, a Covid-19 terão até 7
de junho para renunciar aos processos e receber o auxílio financeiro. Além disso, os governos estaduais e municipais deverão cumprir
medidas de controle dos gastos públicos, como o congelamento de salários dos servidores
públicos até dezembro de 2021. Fica proibido
reestruturar carreira, contratar pessoal (exceto para repor vagas abertas) e conceder progressões a funcionários públicos pelo mesmo
período.

ú Dívida previdenciária
Entre 1º de março e 31 de dezembro deste ano, podem ser suspensos os pagamentos
da dívida previdenciária dos Municípios que
estão no Regime Geral. O Ministério da Economia está responsável pela regulamentação.

Neste período, não haverá inclusão do Ente em
cadastro de inadimplentes.

ú Contribuição patronal
Lei municipal poderá autorizar a suspensão dos pagamentos da contribuição previdenciária patronal dos Municípios com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
também até dezembro. A CNM alerta que a
gestão local precisa se planejar, calculando
os impactos atuais e futuros nos RPPS, ou seja,
não pode ocorrer prejuízo ao equilíbrio financeiro e atuarial.

ú Calamidade
Estender o decreto de calamidade pública
federal a todos os Entes da Federação era um
pleito da CNM. Além de agilizar processos, a
medida garante acesso a recursos extraordinários da União.

ú Cauc
Enquanto durar a calamidade, ficam dispensados limites e condições do Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc) para acesso a transferências
voluntárias e operações de crédito. Dessa forma, é garantido a todos os Entes o direito de
receber transferências voluntárias mesmo que
estejam inscritos em cadastro de inadimplência ou não atendam a critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

ú Renegociação e
securitização
Estão previstos R$ 27,59 bi em suspensão
e renegociação de dívidas de Estados e Municípios com a União e instituições financeiras.
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O texto também possibilita a securitização.
Como as dívidas antigas junto a instituições
financeiras foram contratadas com taxas de
juros mais altas que as atuais, há possibilidade
de reduzir o custo total do endividamento por
meio da securitização.

ú Perda na arrecadação

compõem apenas parte das perdas na arrecadação de tributos durante a pandemia. Para
se ter uma ideia:
• o ICMS já caiu 24% em abril e poderá
ter uma queda de R$ 22,2 bi até o final
do ano;
• o Fundeb deve ter uma redução próxima
a 30%, o que representa R$ 16,3 bilhões
a menos;
• o FPM terá recomposição para o mesmo
patamar de 2019 nos meses de março a

junho. Contudo, entre julho e dezembro,
a estimativa de perda gira em torno de
R$ 5,89 bilhões;
• o ISS deve cair R$ 20 bilhões;
• e o IPTU e o ITBI sofrerão queda de, em
média, 25%, o que configura perda superior a R$ 10,1 bilhões.
O impacto total aos Municípios chega a R$
74,49 bilhões, portanto, os R$ 23 bi repõem
apenas 30% e as prefeituras permanecerão
com dificuldades.

Jefferson Rudy / Ag. Senado

Ilha de Marajó / Divulgação

Edu Andrade / Ascom ME

Logo após aprovação do PLP 39/2020, a
Confederação divulgou nota ressaltando que
os R$ 60 bilhões a Estados e Municípios re-

junho de 2020

MP 909/2019
Aprovada na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 10/2020,
a MP 909/2019 estabelece que os R$ 8,6 bilhões do Fundo de Reserva Monetária servirão para compra de equipamentos e materiais de
combate à Covid-19. Metade do valor vai para os Municípios e a outra metade para os Estados, e os critérios estão sendo definidos pelo
governo federal. Pela proposta, deve-se levar em conta o número de
infectados pela doença. Após reunião do Conselho Político, em 18 de
maio, a CNM passou a articular com o Executivo um critério que considerasse população, FPM e casos do coronavírus.
O fundo, considerado irregular pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) em 2016, não recebe recursos desde 1988. Para uma solução
definitiva, o Executivo encaminhou a MP no fim do ano passado, destinando a verba para o pagamento de dívidas públicas, mas, com a
crise de saúde e econômica, os parlamentares alteraram o texto. Para
o repasse, os Entes terão de apresentar protocolos de atendimento
com base nas regras determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o combate à pandemia. Também haverá normas sobre
transparência e regras para a prestação de contas.

úContratações e orçamento
Para diminuir a burocracia e deixar os processos de compra
e contratação mais rápidos, o governo federal apresentou a MP
961/2020, e deputados e senadores aprovaram a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 10/2020, do orçamento de guerra.
A MP autoriza o uso do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (RDC) em todas as licitações durante o período de calamidade – regra que vale para obras, serviços, compras, alienações e locações. Com a intenção de orientar os gestores sobre as
normas e a transparência dos procedimentos, a CNM publicou
Nota Técnica.
Já a PEC institui, temporariamente, regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. As despesas para controle da
pandemia serão separadas do Orçamento Geral da União (OGU),
a fim de permitir o acompanhamento e a fiscalização. A União terá permissão para descumprir a regra de ouro e o teto de gastos
nesse período. A proposta foi promulgada em 7 de maio.
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Webconferências norteiam
trabalhos dos Municípios
Com o intuito de auxiliar os Municípios a
lidarem com o cenário originado pela pandemia do coronavírus, a CNM tem promovido,
em parceria com as entidades estaduais e microrregionais, webconferências. As reuniões
contam com participações de técnicos das
entidades, representantes da gestão municipal, parlamentares e representantes dos governos estaduais.
Um dos questionamentos mais comuns
tem sido com relação às finanças municipais.
Isso porque muitos pleitos de auxílio financeiro aos Municípios têm sido atendidos pelo governo federal e acabam gerando dúvidas na
administração municipal. Com essa temática,
gestores do Espírito Santo e Santa Catarina
puderam compartilhar dúvidas e se atualizarem sobre as questões financeiras com a
equipe econômica da CNM.
Entre os pontos levantados durante o
encontro virtual estiveram a importância e o
cuidado que o gestor municipal deve ter no
uso dos recursos, especialmente os que são
de livre destinação. “Não faça nada que já não
esteja previsto. Se o Município, por exemplo,
não tiver caso de coronavírus, haverá algum
impacto na receita e na arrecadação. O recurso pode ser utilizado por isso, desde que haja
justificativa”, aconselha o consultor da CNM,
Eduardo Stranz, lembrando que as prestações
de conta seguirão normalmente.
Para tanto, uma das alternativas apresentadas foi a de se fazer um controle contábil
por fonte de recursos, além de seguir os dis-

positivos do Tribunal de Contas. “O mecanismo de controle por conta bancária garante
que não vai usar errado”, exemplificou o analista técnico em contabilidade da entidade,
Marcus Cunha.

ú Troca de Experiências
Além do cuidado em administrar as contas municipais, os gestores têm buscado trocar experiências sobre iniciativas adotadas.
Com esse objetivo, representantes dos setores
culturais promoveram webconferência para
partilhar iniciativas implementadas no Município para auxiliar artistas e manter atividades
a distância.
Um dos itens que o gestor municipal deve estar atento é buscar levar cultura a todos,
sem exceção. Para tanto, segundo a analista
técnica em cultura da CNM, Ana Clarissa Fernandes, o uso das mais diversas plataformas
de comunicação se torna essencial. “Há muitos Municípios onde boa parte da população
e até a própria prefeitura não têm acesso à
internet. Então, podem usar rádio e TV comunitária, carro de som. Devemos pensar em
outros meios não presenciais que podem ser
usados para transferir a programação, com as
devidas adaptações”, explicou.
O secretário de Cultura de Bento Gonçalves (RS) e presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande
do Sul, Evandro Soares, apresentou alternativas implementadas pelo Município. Entre

elas estão o Festival de Cultura em Casa Bento
Gonçalves e a Semana do Livro on-line. “Também temos uma campanha solidária para
identificar os artistas com mais necessidade
de apoio emergencial. Teremos ainda o cuidado de priorizá-los quando os eventos culturais puderem ser remarcados”, acrescentou.

ú Turismo
Além da apresentação de boas práticas, as
webconferências voltadas para o setor turístico buscam alternativas para promover o setor
turístico pós-pandemia. O consultor da CNM,
Mário Nascimento, reforça que os Municípios
podem aproveitar o momento da pandemia
para trabalhar internamente. “Nós temos que
trabalhar com a base. Qualificar os gestores,
secretários e levar a informação completa.
Qualificar também o design, a gastronomia,
a promoção e a marca. Precisamos trabalhar
essas capacitações nas regiões turísticas”, defendeu Nascimento.
Recentemente, a CNM disponibilizou campanha para ajudar os gestores municipais a
organizar a casa e preparar o setor para a retomada. Além disso, toda semana, a entidade
tem promovido nas redes sociais encontros
virtuais para trazer exemplos implementados
em Municípios do que tem sido feito.

 Confira aqui na TV CNM

11

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

junho de 2020
Jurídico

Suspensão de dívida de precatórios:
veja as orientações da CNM
economia com o possível atendimento do pleito
vai contribuir para o Município promover mais
ações no combate à propagação do coronavírus
e no atendimento aos cidadãos. “É muito importante suspender esses pagamentos para que os
recursos sejam destinados à saúde”, alerta o presidente da CNM.

ú Executivo e Legislativo
Ao mesmo tempo em que sugere aos gestores seguir orientações dos Tribunais de Justiça, a
CNM trabalha a possibilidade de suspensão dos
precatórios junto ao Congresso Nacional e ao governo federal. No Legislativo, a intenção é solicitar
que a reivindicação seja atendida por meio de
uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC),
enquanto no Ministério da Economia a manifestação ocorreu em reuniões semanais da Confederação com representantes da Pasta.
“Nós estamos também insistindo muito com
o Ministério da Economia a abertura de uma linha de crédito. Se isso ocorresse, pagaríamos os
precatórios e injetaríamos dinheiro na economia
e, com prazo adequado, a gente pagaria o empréstimo. No Congresso, a intenção é ingressar
com uma PEC que suspenderia o pagamento até
dezembro. Vamos trabalhar intensamente essa
proposta”, explica Glademir Aroldi. De acordo
com a Emenda Constitucional 99/2017, o prazo
final para pagamento dos precatórios encerra
em 31 de dezembro de 2024.

ú Royalties:
espera continua
A esperança de recurso
adicional para os Municípios
enfrentarem a Covid-19 foi novamente adiada. Desde 2012, o
movimento municipalista espera por uma definição do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
a partilha dos royalties de petróleo. O julgamento da constitucionalidade da Lei 12.734/2012,
que estabelece critérios mais
justos de distribuição dos royalties, estava pautado para o
dia 29 de abril.
Contudo, com a pandemia do novo coronavírus, o STF
adiou novamente a decisão.
A CNM lamenta a postergação
desse importante pleito municipalista e lembra que os recursos
dos royalties poderiam ajudar os
Municípios em ações emergenciais de saúde. O municipalismo
continua mobilizado para que
a matéria seja apreciada pelos
ministros.

Arquivo

A crise na saúde pública e o sufocamento das
finanças das municipais têm preocupado cada
vez mais prefeitos de todo o país que, diante da
escassez de receitas, precisam equilibrar gastos
com os poucos recursos disponíveis para atender
à população. Uma alternativa encontrada é a suspensão do pagamento de dívidas de precatórios
enquanto durar a pandemia, que está estimada
em R$ 40,5 bilhões. Considerada prioridade pela Confederação, a pauta tem sido articulada no
Congresso Nacional, no governo federal, e a entidade orienta gestores a entrarem com o pedido
de suspensão em tribunais e órgãos de controle.
Recentemente, a Justiça estadual deferiu o
pedido de algumas prefeituras. Em resposta aos
ofícios com o pedido de suspensão enviados pela entidade ao Conselho Nacional de Justiça e
aos Tribunais de Justiça Estaduais, a orientação
dada pelos Tribunais foi no sentido de que o pedido de suspensão seja feito pelo próprio Município, e não pelas entidades estaduais. Alguns
Municípios tiveram a solicitação atendida, como
foram os casos do Rio de Janeiro e de Maceió.
Com isso, essas prefeituras poderão concentrar
recursos em ações de atendimento à população
e ao combate à Covid-19.
A CNM reforça a orientação dos tribunais
e aconselha cada gestor municipal a solicitar
a interrupção temporária do pagamento dos
precatórios à Justiça estadual. O presidente
tem reiterado a urgência dessa demanda para
os Municípios. Segundo o líder municipalista, a
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Câmara aprova R$ 1,5 bi para
socorrer o setor cultural
Em tempo de pandemia, as prefeituras
precisam encontrar alternativas que possam
contribuir com a população durante o isolamento social. Algumas delas visam a atender
necessidades de cidadãos e de profissionais
da área da Cultura, bastante impactada com
a proliferação do novo coronavírus. Como forma de auxiliar as administrações locais neste
momento crítico e de viabilizar o acesso a recursos emergenciais, a CNM tem atuado no
Congresso para aprovar projetos que possam
socorrer o setor cultural e ampliado parcerias
com administrações locais em ações virtuais
que promovam o trabalho da gestão pública
municipal de cultura.
Com contribuições da Confederação, o
Projeto de Lei (PL) 1.075/2020 foi aprovado
pelo plenário da Câmara dos Deputados,
no dia 26 de maio. A proposta destina R$
3 bilhões, sendo 50% desse montante aos
Estados e a outra metade, R$ 1,5 bilhão, aos
Municípios, que deverão utilizar os recursos
em ações emergenciais de apoio ao setor
cultural por meio de pagamento de auxílio

aos trabalhadores, subsídios para manutenção de espaços e em instrumentos como
editais e prêmios. O texto segue para o Senado Federal.
A CNM e gestores municipais de cultura de todas as regiões do país apresentaram
contribuições que foram encaminhadas à Câmara dos Deputados com o objetivo de serem incorporadas ao texto do substitutivo.
As primeiras contribuições da Confederação
foram construídas conjuntamente em videoconferência, no dia 8 de maio, e, depois de
consolidadas, entregues à relatora do projeto, deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ), e à
presidente da Comissão de Cultura, deputada
Benedita da Silva (PT/RJ). A entidade ainda
participou de diversas reuniões e colaborou
na construção do substitutivo.

ú Articulações nas cidades
Em paralelo à atuação no Legislativo,
a área técnica de Cultura da Confederação
trabalha com as prefeituras e os gestores lo-

cais de cultura com orientações e divulgação de boas práticas municipais que possam
ser adotadas durante o distanciamento para
minimizar as adversidades enfrentadas no
âmbito da cadeia produtiva da cultura. Para
isso, a entidade promoveu videoconferências
em que foram apresentadas alternativas e sugestões criativas como forma de lidar com as
dificuldades enfrentadas principalmente por
agentes culturais.
Os participantes conheceram materiais
produzidos pela área técnica de Cultura da
CNM, os quais podem auxiliar gestores e
funcionários do setor a estruturar a política
cultural tanto no momento atual quanto a
longo prazo, como a Nota Técnica 13/2020 –
Orientações aos gestores municipais de cultura para combater o novo coronavírus (Covid-19) e a cartilha Como elaborar um plano
de cultura. Iniciativas que ampliem a atuação
dos gestores de cultura, além do ambiente
virtual como opção à impossibilidade de atividades presenciais, são outras recomendações da CNM.

22 de abril

30 de abril

8 de maio

15 de maio

CNM e Famurs – Cultura
no Combate ao Novo
Coronavírus

CNM e Fecam – Troca de
Ideias sobre Ações On-line
em Tempos de Isolamento
Social: o Impacto da
Covid-19

CNM – Gestores
municipais e profissionais
de cultura de todo o país

Bate-papo com a CNM –
Ações da Cultura no
Combate ao Novo
Coronavírus

Gestores de cultura
trocaram experiências
inovadoras adotadas
no isolamento social
e conheceram mais
orientações e materiais
técnicos da CNM e da
Famurs.

A CNM debateu alternativas
que visam a atender
necessidades de cidadãos
e de profissionais da área
da Cultura durante o
distanciamento.

Debate sobre os Projetos
de Lei (PL) 1.075/2020 e
1.089/2020, que pretendem
socorrer o setor cultural.

Orientações aos gestores
municipais de cultura
e atualização sobre a
tramitação dos Projetos
de Lei (PL) 1.075/2020 e
1.089/2020.

13

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

junho de 2020
Assistência Social

Entenda o recurso e as
ações socioassistenciais
trador titular e/o administrador adjunto do
órgão gestor definidos no Sistema de Autenticação e Autorização (SAA).

ú Proteção Social
Já a Portaria 378/2020 considerou a confirmação da regularidade da
oferta dos serviços pelo preenchimento do Relatório Mensal de Atendimento (RMA), por exemplo. A verba é para
incremento temporário na execução
de ações no âmbito da Proteção Social
Básica e Especial, considerando os serviços socioassistenciais ofertados nos
Centros de Referência da Assistência
e Especializado da Assistência Social
(Cras e Creas).
O dinheiro deve fortalecer o trabalho no âmbito da Proteção Social
Básica e Especial, como aumentar a
capacidade de atendimento e de pagamento e contratação de pessoal,
e realizar campanhas para informar
os usuários a respeito das medidas
de proteção contra o novo coronavírus. Esse recurso entrará nas contas já
existentes, de modo a identificar sua
origem e finalidade, como: Incremento Temporário ao Bloco da Proteção –
Ações de Combate à Covid-19. Não há
aceite eletrônico.

Pref. de Cachoeiro/ES

Das inúmeras dúvidas apresentadas à
Como nem todos são elegíveis aos três
CNM, como aplicar o recurso extraordinário
créditos, o conselho é o diálogo do poder púsocioassistencial para as ações do Sistema
blico com os envolvidos no setor para identifiÚnico de Assistência Social (Suas) no combacar as demandas, mapear as áreas prioritárias,
te ao coronavírus, como incluir a verba no ordefinir as medidas emergenciais e estabelecer
çamento e como fazer a prestação de contas
ações que garantam o acesso a serviços, prosão unânimes entre quase todos os gestores
gramas e projetos socioassistenciais.
municipais.
Trata-se do crédito extraordinário de R$
ú Atenção
2,55 bilhões, liberados pelo Ministério da CiÉ importante preencher termo de aceite
dadania, por meio da MP 953/2020 para aquino sistema de Assistência Social; fazer o aceisição de Equipamentos de Proteção Individual
te eletrônico e informar o Cmas para receber
(EPI), alimentos e acolhimento. Deles, R$ 899
as duas parcelas nas contas extraordinárias,
milhões serão destinados conforme a Portaria
correspondente ao total de seis meses; e apro369/2020; R$ 600 milhões
var resolução do conselho,
pela Portaria 378/2020;
comprovando a real necessendo assim, ainda resMunicípios e Estados sidade de uso para receber
ta pouco mais de R$ 1 bia segunda parcela dos relhão para investimento
que não enviarem o cursos liberados para EPI.
em ações do Suas para o
Plano de Ação serão A aquisição de alimentos
enfrentamento do vírus.
obrigados a devolver vincula a compra de proteíUm gestor disse à CNM
na – carne, o peixe, ovo, leio valor integral do
não solicitar o recurso libete, queijo e outros produtos
rado para seu Município
recurso recebido
de origem animal.
por não ter condições de
ao Fundo Nacional
O sistema nacional de
fornecer a quantidade de
preenhimento do Plano de
de Assistência
vagas indicada para acoAção referente aos recursos
Social (Fnas)
lhimento de pessoas em
aceitos para a execução de
situação de vulnerabilidaações socioassistenciais já
de, prioritariamente idosos
está disponível para preene população de rua. Apesar da distribuição da
chimento, e o prazo para cumprir com a obriverba ter sido feita com base no número de
gatoriedade é de 60 dias corridos, contados a
pessoas, o recurso não é só para isso, pois muipartir da data de sua disponibilização. O catas outras questões envolvem o acolhimento.
dastrado deve ser preenchido pelo adminisA confusão é causada não só pela forma
de acesso ao recurso, mas, principalmente, pelas mais de 20 portarias, medidas provisórias,
instruções e/ou resoluções publicadas. São
tantas regulamentações, conforme identificou a CNM, que muitos gestores não sabem
como proceder.
A Nota Técnica (NT) 29/2020 (https://
tinyurl.com/ybgun2kq) traz todas as orientações para assegurar que os recursos cheguem na ponta. O documento explica a
Portaria 369 e o valor que cada Município
vai receber; e sugere a abertura de créditos
adicionais por conta de despesas urgentes
e imprevistas, em observância às seguintes
exigências apontadas no documento. É preciso atender às regras de alteração orçamentária vigente na Lei 4.320/1964.
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Boas práticas

Prefeituras instalam pias nas
ruas para higiene das mãos

Pref. de Cuiabá

nicípios de Vitória da Conquista e Alagoinhas
ganharam o apoio da iniciativa privada para distribuir os equipamentos pelas cidades.
No Estado de São Paulo (SP), a prefeitura de
Cotia visa à instalação das pias em pontos com
presença de pessoas em situação de rua e também distribui kits de higiene pessoal. As ações
se repetem por todo o país – em Cuiabá (MT),
Teresina (PI), Tefé (AM), Manaus (AM), Linhares
(ES) e outros.
Sobre a estratégia, a CNM reforça que os
gestores públicos podem articular a implementação das pias junto às companhias estaduais ou privadas de saneamento. Um outro
caminho é atuar em parceria com os Serviços
Autônomos de Água e Esgoto (Saaes), unindo, assim, esforços contra a disseminação do
coronavírus.

Pref. de Teresina

Pref. de Ceará Mirim

Esgoto (Saae) da cidade os custos de instalação. O governo local também arca com a maior
parte dos gastos com a água, já que as estruturas estão, principalmente, próximas a órgãos
públicos – mas lotéricas e bancos beneficiados
com a iniciativa pagam pela sua parte.
A iniciativa teve repercussão tão positiva
que a população passou a ajudar na manutenção. “Temos uma equipe de higienização
e desinfecção de lugares com maior fluxo de
pessoas. Essa equipe realiza a limpeza diária
e até por turno das pias instaladas. Contamos
também com o apoio de alguns moradores
que, por livre e espontânea vontade, colaboram na reposição do sabão”, explica o servidor
da prefeitura Gilvan Neto.
A medida já está espalhada em diversas
regiões. Na Bahia (BA), por exemplo, os Mu-

Pref. de São Caetano do Sul

Com a pandemia do novo coronavírus, todos têm sido frequentemente lembrados de
um ato simples e já bem conhecido, mas muito
importante para reduzir contaminações: lavar
as mãos com água e sabão. Ao lado das máscaras e do distanciamento social, a medida é
uma recomendação de saúde pública neste
período. Para ajudar os que precisam sair às
ruas a manter o hábito – que é até mais eficaz
do que o álcool em gel –, prefeituras de várias
partes do Brasil instalaram estruturas com pias
em locais com acesso público nos Municípios.
Em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte
(RN), por exemplo, ao menos 10 pias foram
instaladas em pontos estratégicos com grande fluxo de pessoas, como em feiras livres e
na entrada de instituições bancárias. Coube à
prefeitura e ao Serviço Autônomo de Água e
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Na Mídia

Articulação para garantir auxílio
ganha destaque na mídia
Em busca de recursos que possam socorrer as prefeituras em ações na saúde pública, a atuação da Confederação liderada pelo presidente Aroldi para que os Municípios
possam receber o auxílio emergencial repercutiu nos principais veículos de comunicação
do país. A aprovação, em apenas uma semana, na Câmara e no Senado do PLP 39/2020,
que prevê auxílio emergencial de R$ 23 bi
aos Municípios no combate à Covid-19, contou com intensa articulação municipalista. O
apoio ao veto que previa reajuste a servidores públicos e a suspensão de pagamentos
previdenciários enquanto durar a pandemia
do coronavírus foram outros pontos que estiveram na pauta da mídia.
A aprovação do PLP 39/2020 foi destaque nos principais veículos de todo o país. Na
GloboNews, Aroldi detalhou a importância
de mais recursos para a Saúde e Assistência
Social, ressaltou outros pleitos emergenciais

como, por exemplo, a suspensão de dívidas
e alertou a defasagem na arrecadação do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Depois
de o projeto ser aprovado na Câmara e no
Senado, o líder municipalista concedeu entrevistas à CNN e novamente à GloboNews
para reforçar a urgência de sancionar o auxílio emergencial.
Apesar de considerar extremamente importante o socorro financeiro, o presidente da CNM informou que os recursos
de R$ 23 bi não atenderão a todas as necessidades dos Municípios. Ele apresentou
cálculos da entidade em que aponta déficit de R$ 74 bi com a pandemia. “O auxílio emergencial representa um valor significativo, mas muito longe de recompor
as perdas de arrecadação”, disse Aroldi.
A importância do auxílio emergencial

também foi destaque em veículos como UOL,
Jovem Pan, IstoÉ, Correio Braziliense, Agência Brasil e em periódicos de circulação nos
Estados.

ú Outros pleitos
Estudo da CNM que defende a implementação da fila única de leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) ganhou espaço em
uma publicação do Estadão. O levantamento
da entidade justifica que, se isso ocorresse,
o acesso aos leitos aumentaria em 86%. Por
isso, a Confederação sugere discussão sobre
a possibilidade de regulação única pelos colegiados da gestão pública de saúde. Outro
ponto que teve visibilidade na TV Record, na
CNN e em O Globo foi o apoio da Confederação à possibilidade de veto presidencial
ao reajuste salarial dos servidores públicos.
Na Folha de S.Paulo, o destaque foi a suspensão do pagamento da previdência.
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Chamamento Público

Edital busca soluções digitais para

mapear Covid-19 nos Municípios

Créditos

A CNM abriu edital, sem prazo determinado, para selecionar iniciativas na área de
inovação digital que ajudem a mapear e a
monitorar os casos do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. O Chamamento Público Covid-19 – que está disponível no site da entidade – receberá inscrições de empresas que
queiram compartilhar plataformas digitais
para uso nas gestões municipais (clique aqui).
Todas as soluções tecnológicas selecionadas devem ter cessão de uso gratuita para
os Municípios brasileiros que optarem por
utilizá-las. Segundo o certame, a solução
proposta deverá contemplar licenciamento,
instalação, customização, serviços técnicos
de automação ou robotização de coleta e
suporte técnico.
Com a iniciativa, a CNM visa a ajudar os
Entes locais por meio da divulgação de plataformas digitais colaborativas para monitoramento de dados sobre a pandemia. A
proposta do edital é que ferramentas contribuam com os processos digitais de monitoramento e planejamento, aumento dos mecanismos de participação e controle social e

com a melhoria da qualidade dos serviços
públicos para enfrentamento da Covid-19.
Após análise da comissão de seleção, as
propostas aprovadas serão divulgadas na
página do chamamento no portal da Confederação. O edital é exclusivo para pessoas
jurídicas e para o setor de tecnologia. Cada
empresa pode participar com apenas uma
inscrição, e nenhum participante terá direito a qualquer valor. As que tiverem soluções
aprovadas e selecionadas pela CNM vão firmar termos de cooperação técnica com a entidade e de cessão de uso com os Entes locais
interessados. Já os Municípios terão de firmar
termo de adesão com a Confederação.
Edital 1/2020
Chamamento Público Covid-19
Plataforma de monitoramento

ú Regras do edital
• uma proposta por CNPJ;
• iniciativa colaborativa: empresas
selecionadas não recebem valores;
• inscrições pelo e-mail chamamentopublico@cnm.org.br com:
» dados completos;
» nome de identificação da solução;
» resumo sobre a solução (até 600
caracteres);
» justificativa da viabilidade técnica;
» descrição completa da solução;
» link, software ou aplicativo para teste;

Clique e acesse o
Edital 1/2020

» descrição das temáticas contempladas, de acordo com o mapa
da Covid-19, e suas interfaces.
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