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Palavra do presidente
Um fôlego em meio ao caos. Esse é o sentimento que tivemos com a aprovação da recomposição do recurso que, para a maioria dos Municípios, é a principal fonte de
receita para manter o funcionamento da
máquina pública. Não falamos em dinheiro novo, mas sim na garantia de que, em
2020, em meio a uma pandemia mundial
– provocada pela disseminação do novo
coronavírus (Covid-19) –, vamos conseguir
manter o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), pelo menos, nos mesmos patamares de
2019. Será o mesmo montante para uma quantidade maior
de despesas que teremos nesse período difícil. Diante do cenário, tratamos isso como conquista, pelo alívio que traz em
um momento crítico jamais vivido por nossos Municípios.
O movimento municipalista, liderado pela Confederação
Nacional de Municípios (CNM) - com apoio das entidades estaduais e microrregionais de Municípios e dos consórcios públicos-, se orgulha de não ter descansado um minuto sequer
na luta em prol dos Entes locais, mesmo diante desse cenário.
Em home office, nossa diretoria e colaboradores estão trabalhando incansavelmente para garantir que os Municípios
consigam passar por essa crise com as mínimas condições
de defesa. E nosso trabalho já começa a dar resultados, com
aportes financeiros de ministérios diretamente aos cofres das
prefeituras, a contratação de mais profissionais de saúde e a
flexibilização de prazos e procedimentos.
Nesta edição de maio, mês em que seria realizado evento
da maior demonstração de força e união do movimento – a
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios –, preparamos para
os gestores um apanhado das conquistas e dos avanços que
tivemos desde 11 de março, quando a Organização Mundial da
Saúde (OMS) decretou a pandemia do novo coronavírus. Nesse
mesmo dia, preparamos e oficializamos junto aos poderes da
República 17 pleitos que, naquele momento, pareciam mais
urgentes para os Entes locais. Daí em diante, outras demandas foram apresentadas por gestores do país inteiro, sendo
acrescidas em nossas pautas junto aos Poderes.

Videoconferências têm guiado e contribuído
muito para o trabalho promovido pela nossa
entidade. Diariamente, estamos nos reunindo
com as entidades estaduais e com os gestores locais de cada Estado, a fim de deixá-los
a par de toda a pauta e, principalmente, para ouvir as demandas de cada localidade.
Para nós, neste momento de distanciamento social, estar próximo dos nossos representantes municipais é primordial para que consigamos atender com mais efetividade às mazelas
e dificuldades de cada Ente.
Realizamos pesquisas e questionamentos para mostrar
aos grandes líderes, à mídia e à sociedade civil que os Municípios precisavam de apoio dos Estados e da União para
atender à população. A campanha da CNM Municípios Contra o Coronavírus continua a todo vapor e, diariamente, os
dados do levantamento, notas técnicas e notícias são inseridos na página com intuito de orientar e elucidar os prefeitos e os gestores sobre quais ações podem ser seguidas
nesse momento.
A questão das eleições também preocupa a entidade.
Neste último ano de mandato, os prefeitos estão totalmente
restritos pelas regras relativas ao controle das despesas públicas e pelos limites impostos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF). Em menos de um mês, os governos locais precisaram direcionar todos os recursos para atender e preparar
as estruturas dos instrumentos básicos de saúde para atacar
o vírus e seus efeitos.
Será justo com os atuais prefeitos e vereadores que têm
condições de concorrer à reeleição impor a participação em
campanha eleitoral, no momento em que efetivamente precisam estar ao lado do povo atendendo suas vulnerabilidades?
O adiamento das eleições programadas para 4 de outubro do
corrente ano se mostra cada vez mais necessário.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM
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Presidente da Frente Parlamentar Mista
dos Consórcios Públicos (FPMCP), o deputado Geninho Zuliani (PSDB-SP) tem contribuído
para o fortalecimento do movimento municipalista no Congresso Nacional. Além de participar das reuniões das frentes parlamentares
que vinham acontecendo quinzenalmente na
sede da CNM para discutir a pauta prioritária e
garantir votações articuladas, ele e sua equipe
tiveram uma série de encontros com os técnicos e o presidente da Confederação, Glademir
Aroldi, para tratar de projetos importantes para
os consórcios e a gestão local. Em 2019, houve
conquistas significativas que permitiram, por
exemplo: a comercialização entre os Entes consorciados de produtos de origem animal autorizados por serviço de inspeção do consórcio; e
a exigência de regularidade do consórcio, e não
dos Municípios que o compõem, para celebração de convênios. Em 2020, a votação do Novo
Marco Legal do Saneamento, do qual Geninho
é relator, é muito aguardada.
De que forma a FPMCP tem atuado?
Algum projeto em tramitação merece
destaque?
A frente tem atuado em conjunto com as
Frentes Parlamentares do Pacto Federativo e
dos Municípios nos debates da pauta prioritária do setor no âmbito do Congresso Nacional.
De igual modo, estamos trabalhando com a
CNM, a Rede Nacional dos Consórcios Públicos e a Frente Nacional dos Prefeitos para fazer um mapeamento legislativo dos principais
projetos de lei que demandam atuação dos
membros da Frente dos Consórcios Públicos.
Em razão das diversas áreas de atuação dos
consórcios, não é possível destacar um projeto
de lei específico que os afeta. Do mesmo modo, existem alguns PLs que, de forma indireta,
acabam por prejudicar a atuação dos consórcios públicos, diminuindo sua competência.
São projetos tão importantes quanto a proposição de ações positivas para o setor.
Quais aspectos do marco regulatório
dos consórcios públicos o senhor considera necessários à atualização legislativa?
Talvez seja tempo de fazer uma revisão
na Lei dos Consórcios Públicos [11.107/2005],
pois, passados 15 anos de sua promulgação,
vários projetos de lei estão fazendo alterações
específicas no marco regulatório, que, em al-

guns pontos, se mostra ultrapassado.
O PL 196/2020, de sua autoria, permite que consórcios públicos sejam utilizados para instituir fundos para programas, ações e projetos de interesse
público. Qual a importância da proposta em um momento em que se discute a extinção dos fundos públicos (PEC
187/2019)?
A proposta de extinção dos fundos públicos não se confunde com a matéria objeto
do projeto de lei. O interesse, nesse caso [PL
196/2020], é que sejam criados fundos para
permitir que os consórcios públicos possam
ter sua atividade final maximizada, podendo ser contemplados com verbas do governo federal e estadual dentro da sua área de
atuação.
A respeito do PL 5.519/2019, de sua
autoria, que institui o Sistema Integrado
Nacional de Indicadores dos Consórcios
Públicos (Sinacon), como serão criados
os indicadores?
A ideia é que os indicadores sejam criados
pelo governo federal após uma consulta aos
Ministérios, tendo por base o que já ocorre com
os utilizados nos Municípios e nos Estados.
O PL 4.162/2019, do marco do saneamento, proíbe a formalização de novos
contratos de programa para prestação de
serviços públicos de saneamento básico.
Além disso, fica admitida “a formalização
de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente compostos
de Municípios, que poderão prestar o serviço aos seus consorciados diretamente,
pela instituição de uma autarquia intermunicipal”. Qual o objetivo da proposta?
A alteração no novo marco legal do saneamento é para permitir que consórcio público
intermunicipal possa prestar os serviços de
saneamento apenas para os seus Entes consorciados, maximizando as possibilidades de
realização tal como se pretende nas formalizações em bloco. Ou seja, o caráter associativo e integrativo dos Municípios integrantes
dos consórcios permitirá que mais ações
relacionadas ao saneamento básico possam beneficiar os próprios consorciados.
Ainda sobre o novo marco, “instituição de uma autarquia intermu-

nicipal” significa o próprio consórcio público ou que o consórcio terá de constituir
outra pessoa jurídica de natureza autárquica para executar os serviços?
Após consulta a juristas e técnicos especializados, entendeu-se que a melhor formatação
para os consórcios públicos de saneamento
seria através de uma autarquia intermunicipal,
que é a própria natureza de um consórcio que
integra outros Municípios. Essa seria então apenas a nomenclatura adequada para a própria
natureza do consórcio público.
Admitida a possibilidade de os consórcios seguirem executando serviços de
saneamento, mas com a nova previsão
na lei dos consórcios vedando de maneira geral a formalização de contrato de
programa, qual instrumento contratual
deverá ser pactuado entre o consórcio e
seus consorciados?
Nesse caso, a vedação à formalização do
contrato de programa é uma regra. No entanto,
tem-se a possibilidade de contrato de programa para os consórcios públicos intermunicipais. Não há conflito, a exceção é garantir a autonomia dos consórcios públicos para esse fim.
Que outros projetos com impacto na
gestão municipal são prioritários para o
Congresso em 2020?
Não se sabe exatamente hoje, com a modificação da realidade pela pandemia, quais
são os PLs. No entanto, entende-se que o pacto federativo, a PEC do Plano Mansueto e a
PEC Emergencial são fundamentais para uma
tomada de decisão de
quais serão as próximas ações legislativas e a nova configuração das ações
do próprio Poder
Executivo.

Will Shutter / Ag. Câmara

Presidente da Frente dos Consórcios
defende novo marco regulatório
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Pesquisa sobre coronavírus nos
Municípios enaltece medidas adotadas
Até dia 31 de março, 62% das prefeituras pesquisadas pela CNM não tinham
nenhum caso confirmado de coronavírus
(Covid-19), e isso representa motivo de gratidão, pois 89,4% disseram não ter a menor
condição de atender a uma possível epidemia local em sua Rede de Atenção à Saúde.
Dos 2.601 contatados, 986 afirmaram ter
caso suspeito ou confirmado da doença,
resultado das medidas preventivas adotadas por 98,9% dos Municípios que responderam ao questionário.
A entidade de representação municipalista tem lutado para garantir recursos
e viabilizar ações de enfrentamento ao
vírus por acreditar em número infinitamente maior de afetados. Suspeita que se
ampara no fato de os pesquisados somarem 46,71% dos 5.568 Municípios do país.
A pesquisa foi aplicada entre 18 e 31 de
março, e, 15 dias depois do fechamento dos
dados, o Brasil registrou novo recorde: 204
mortes por coronavírus em 24h.
Pelos dados do Ministério da Saúde
(MS), até 14 de abril, os casos saltaram para 25.263 casos e 1.532 mortes, em todo o
país. Ao considerar a proliferação por região, o cenário não é muito diferente da
constatação feita pela CNM, quando identificou concentração dos casos no Sudeste,
com quase 60% deles, seguido do Nordeste
e do Norte, com menos de 20% e menos de
10% dos registros, respectivamente.

Casos por região

Fonte: CNM

ú O que tem sido feito
Além de campanhas de conscientização adotadas pela prefeituras, as medidas adotadas ou
programadas para impedir a disseminação da
Covid-19 foram: suspensão das aulas da rede de
ensino pública e privada; proibição de eventos
com grandes aglomerações; redução do horário
de trabalho, com adoção de sistema de escalas ou
revezamento dos servidores municipais e teletrabalho para os grupos de risco (idosos, portadores
de doenças crônicas. Em 1.842 pesquisados, o
funcionamento do comércio foi impactado; em
1.530, o uso do transporte público foi suspenso.

Medidas adotadas/programadas para impedir a disseminação da Covid-19

O estudo da CNM apresenta um mapeamento da proliferação do coronavírus pelo
território nacional, identifica as medidas adotadas pelos governos locais e os resultados
das políticas de enfrentamento da Covid-19,
verificando as localidades com casos suspeitos ou confirmados. Para subsidiar os gestores no planejamento e na operacionalização
das medidas de controle, a entidade busca
estender o Decreto de Calamidade Pública
Federal 6/2020 a Estados e Municípios. Até o
fechamento da pesquisa, 1.906 já tinham decretado emergência, ou seja, 73,6% dos Entes
pesquisados.

ú Preocupações
Para o presidente da CNM, Glademir Aroldi, a grande preocupação
é a ausência ou insuficiência de rede
de atenção à saúde aos pacientes
acometidos pela Covid-19. Apesar
de a descentralização das ações e
dos serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS) ter ocorrido há 30 anos,
não há uniformidade de estrutura e
de distribuição de recursos.
A realidade de muitos Municípios não disporem de rede hospitalar ganhou mais visibilidade,
diante da necessidade de rede de
referência de alta complexidade para o atendimento dos pacientes da
Covid-19. Segundo dados da entidade, apenas 10,6% dos entrevistados informaram possuir rede de
atenção à saúde estruturada para
enfrentar a pandemia.
“É necessário que Municípios,
Estados e a União se unam neste
momento para remediar a defasagem de leitos hospitalares e
definir os estabelecimentos de
referências de forma regionalizada, a fim de que todos os brasileiros que necessitem recebam
o atendimento adequado”, alerta
Aroldi.
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O risco à democracia em uma
eleição em meio a uma pandemia
Os atuais gestores públicos locais
estão certamente enfrentando o mais
grave desafio deste século, ao serem
instados a socorrer as populações em
estado de total insegurança social e
econômica, a trabalhar com um sistema de saúde que jamais se preparou
para o enfrentamento de uma crise
de tamanha magnitude, ao mesmo
tempo em que precisam controlar
prazos e práticas decorrentes e/ou
vedadas pela legislação eleitoral.
No exercício financeiro de 2020,
os prefeitos estão totalmente limitados pelas regras relativas ao controle
das despesas públicas e limites impostos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, o que já foi suficiente para a montagem de um orçamento adequado aos
controles e limites da legislação fiscal e,
ainda, cauteloso para atender às inúmeras
restrições que a legislação eleitoral impõe.
De um momento para o outro, os governos locais precisaram direcionar todos
os recursos para atender e preparar as estruturas dos instrumentos básicos de saúde para atacar um vírus do qual nada se
sabe, apenas que não há vacina nem remédio e que são necessários leitos de UTI
em grande quantidade para salvar a vida
dos infectados.
E o orçamento? Como será cumprido?
Deparam-se os prefeitos com a necessidade de ver paralisada a atividade econômica, o que significa imediata queda de receita em percentuais inimagináveis, e com
a obrigação de pagar servidores como se
em plena atividade estivessem, além de
alcançar socorro à população em estado
de vulnerabilidade social e merenda escolar às crianças que estão em casa. Também
é preciso oferecer medicação a quem dela
necessitar e, ainda, urgência em disponibilizar ambulâncias, postos de saúde, leitos
hospitalares, respiradores, campanhas de
vacinação, profissionais de saúde qualificados e muito mais.
Mas todos eles sabem que essas ações
e práticas serão apontadas pelos órgãos de
controle e influenciarão negativamente na
avaliação da prestação de contas de seus

mandatos, o que poderá impedi-los de
concorrer, porque elas possibilitam que a
justiça eleitoral negue registro a suas candidaturas, já que não poderiam ter sido
realizadas no último ano do mandato ou
durante o período eleitoral.
Este é o drama que os atuais prefeitos
e secretários municipais estão enfrentando. Ou atendem à população, ou abandonam seus cargos para se desincompatibilizar (4 de maio), ou, ainda, se omitem para
não correr o risco de gastar mais do que o
orçamento prevê, ou de aplicar em programas sociais (cesta básica, abrigo para
moradores de rua ou auxílio funeral) mais
do que no ano anterior, vedado pela Lei
9.504/1997.
A partir de 4 de julho, os gestores estarão impedidos de realizar nomeações,
exonerações e contratações, bem como
transferências de recursos.
Entre 20 de julho e 5 de agosto, deverão ser realizadas as convenções partidárias, pois até 14 desse mês terão de ocorrer os registros das candidaturas e, a partir
do dia 16, se inicia a propaganda eleitoral.
Que clima estaremos enfrentando para
cumprir esses prazos e realizar essas escolhas?
Que sentimento estará dominando a
população, a qual precisará contar com
todos os recursos de fundo eleitoral, de
orçamento dos Entes destinados para arcar com as despesas dos processos eleitorais para socorrê-la nas emergências, tan-

to em saúde, como em emprego, renda e
educação?
Teremos nós segurança e motivação
para levar o eleitor ao embate eleitoral
e conquistar dele a melhor escolha? Ou
corremos o risco de abrir espaços para a
aventura, a inexperiência, a inexpressividade, já que não sabemos sequer se haverá condições de possibilitar o exercício
pleno do voto?
Os cargos nos poderes públicos exigem experiência, preparo, conhecimento
e disponibilidade, qualidades que em sua
maioria são características das pessoas que
hoje obrigatoriamente estão em isolamento social por conta da pandemia.
Será justo com eles e com o povo alijar este segmento de participar do pleito
na condição de candidatos ou eleitores?
Será justo com os atuais prefeitos e vereadores que têm condições de concorrer à
reeleição a imposição da participação em
campanha eleitoral, no momento em que
efetivamente precisam estar ao lado do
povo, atendendo suas vulnerabilidades?
Por essas e outras razões, advogamos
pelo adiamento das eleições programadas
para 4 de outubro do corrente ano. Nosso entendimento é de que a realização do
pleito, em um momento de total instabilidade emocional e econômica, põe em risco
a democracia.
---------------------------------------------------------------Glademir Aroldi – Presidente da Confederação Nacional de Municípios

Ag. Brasil
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Reuniões virtuais conectaram
gestores durante crise
Com o dinamismo dos anúncios das ações emergenciais e
da liberação de recursos para o combate ao novo coronavírus, os
prefeitos precisam estar atualizados sobre todas decisões que possam auxiliar os Municípios no período de pandemia. Apesar das
restrições necessárias de isolamento social, o movimento municipalista continua conectado para que as prefeituras e a população
sejam assistidas. Para isso, toda atuação junto ao governo federal
tem sido informada aos gestores, frequentemente, por meio de
videoconferência desde o início da confirmação de casos da Covid-19 no Brasil.
Foram realizadas reuniões virtuais com gestores do país sob o

comando do presidente da Confederação, Glademir Aroldi, com a
parceria dos presidentes das entidades estaduais. Os encontros via
internet permitiram informar prefeitos sobre a pauta emergencial
tratada na reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes;
orientar os gestores quanto à utilização de recursos de conquistas
recentes, alinhar pautas nacionais e regionais, bem como definir
ações conjuntas de enfrentamento da pandemia.
Um espaço para manifestações de necessidades específicas
diretamente com o presidente Aroldi foi destinado aos gestores.
As demandas serão repassadas aos técnicos da CNM e trabalhadas
no Executivo, no Legislativo e no Judiciário.

ÔAmazonas
O primeiro encontro virtual do presidente Aroldi ocorreu com os prefeitos do Amazonas e ainda contou com a participação do presidente da
Associação Amazonense de Municípios (AAM),
Júnior Leite; do 1º tesoureiro da CNM, Jair Souto; e do vice-governador, Carlos Almeida Filho.
Nele foram debatidos os desmembramentos das
ações emergenciais de combate à pandemia.

ÔSanta Catarina
Com prefeitos catarinenses, o destaque foi
a aprovação da recomposição do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e Imposto sobre Serviços (ISS). O presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e prefeito de Caçador, Saulo
Sperotto, intermediou o encontro.

ÔRio Grande do Sul
O detalhamento do Plano de Enfrentamento da Covid-19 reuniu centenas de gestores
e secretários durante as lives com gestores
gaúchos e o presidente da Famurs, Eduardo
Freire. Aroldi explicou como ocorreriam os repasses de recursos emergenciais da Saúde e
Assistência Social, ouviu demandas regionais
e detalhou pleitos prioritários.

ÔBahia
Depois dos anúncios de repasses financeiros feitos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
municipalistas baianos e o presidente da CNM
detalharam a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e repasses da
Saúde. O 2º vice-presidente da CNM que também preside a União dos Municípios da Bahia
(UPB), Eures Ribeiro, ouviu as dificuldades dos
gestores locais.

ÔSergipe
Uma live com secretários municipais, o presidente da Federação dos Municípios do
Estado de Sergipe (Fames), Christiano Cavalcante, e o Ministério da Saúde foi promovida para orientações inerentes ao remanejamento de saldos remanescentes de fundos
municipais para saúde.

ÔCeará
Em encontro com prefeitos cearenses, foram
expostos pelo presidente da Associação dos
Municípios do Ceará (Aprece), Nilson Diniz,
pleitos da iluminação pública e recursos do
Garantia-Safra para socorrer produtores.
A merenda escolar também teve destaque.
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ÔParaíba
A flexibilização de recursos da Assistência Social, Saúde e emendas parlamentares fizeram
parte da reunião com o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba
(Famup), George Coelho, e prefeitos.
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ÔMato Grosso

ÔAmapá

Além dos repasses dos emergenciais da Assistência Social e da Saúde, gestores conheceram a pauta municipalista dos precatórios
e da previdência em uma live com a presença
do presidente da Associação Mato-grossense
de Municípios (AMM), Neurilan Fraga.

Prefeitos, o governador do Amapá, Waldez Góes; o presidente do Senado, Davi Alcolumbre;
e a CNM também alinharam medidas contra
a Covid-19.

ÔMato Grosso do Sul
ÔPernambuco
O presidente da Amupe, José Patriota, e Aroldi alinharam com gestores do Estado a pauta
emergencial para enfrentamento da Covid-19.
Educação, iluminação pública e repasses para
as câmaras municipais foram os destaques.

Esclarecimentos de dúvidas com representantes do Ministério Público e Tribunal de Contas
fizeram parte da reunião realizada em parceria com o presidente da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul),
Pedro Caravina.

ÔGoiás
Com os presidentes da Federação Goiana de
Municípios (FGM), Haroldo Naves; da Associação Goiana de Municípios (AGM), Paulo Rezende; e gestores do Estado, Aroldi também
esclareceu dúvidas acerca das ações da CNM
durante o período de combate ao novo coronavírus.

ÔTocantins
ÔParaná
Com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Darlan Scalco, as pautas foram ações adotadas no período de isolamento social e recomposição de impostos.

ÔRio Grande do Norte
Medidas da pauta municipalista durante o
período da Covid-19, ISS, FPM e Educação
foram abordados por Aroldi com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Paulo do Potengi, e
prefeitos.

ÔSão Paulo
Gestores conheceram atualizações sobre FPM,
Previdência e Assistência Social em uma live
intermediada pelo presidente da Associação
Paulista de Municípios (APM), Carlos Cruz.

Gestores expuseram suas dificuldades com a
pandemia e receberam informações sobre o
FPM, ICMS, ISS e precatórios em uma live com
Aroldi e o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Jairo Mariano.

ÔAlagoas
O auxílio de R$ 600 e a flexibilização na execução de repasses foram tratadas com a presidente da Associação de Municípios Alagoanos
(AMA), Pauline Pereira, e prefeitos. Um médico
sanitarista também esteve na live.
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Diante da crise iminente do sistema público de saúde e dos impactos em outras áreas
da gestão local, a CNM levantou os principais
questionamentos e as demandas dos gestores e reforçou a articulação com o Executivo
federal (leia mais nas páginas 10 e 11) e com
o Legislativo. Durante o mês de abril, vários
pleitos avançaram por meio de Medidas Provisórias (MPs), Projetos de Lei (PLs), leis, decretos e portarias. Além da complementação do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
merecem destaque os aportes financeiros de
ministérios diretamente aos cofres das prefeituras, a contratação de mais profissionais
de saúde e a flexibilização de prazos e procedimentos.
Com a autonomia para definir ações
emergenciais de combate ao novo coronavírus reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os municipalistas continuam na luta
por melhores condições financeiras, administrativas, técnicas e estruturais para atender à
população. “Enfrentamos um momento único

Recurso para
Gestão Municipal

Marcello Casal Jr/Ag. Brasil

Mais recursos e melhores condições para
a gestão local, a saúde e a população

na história, em que é preciso priorizar vidas.
As responsabilidades do gestor local nunca
foram tão colocadas à prova, mas temos um
histórico de subfinanciamento de políticas
que está nos custando caro neste momento.
Por isso, nossa preocupação em fazer com que

Social

Complementação FPM
A recomposição do FPM dos Municípios que sofrerem queda nos meses
de março a junho para garantir os mesmos valores de 2019 está prevista
na Medida Provisória (MP) 938/2020. No dia 14 de abril, as prefeituras
receberam o primeiro aporte, referente ao mês de março, de R$ 531 milhões. O governo estima repassar, no total, R$ 16 bilhões.
Em execução

Fundos de saúde
A Lei Complementar 172, de 15 de abril, do PLP 232/2019, autoriza o
uso de saldos financeiros de repasses do Ministério em anos anteriores
que estão parados nos Fundos de Saúde. Municípios terão cerca de
R$ 9 bilhões para utilizar até dezembro – R$ 2,1 bilhões nas contas dos
antigos blocos de financiamento e o restante do bloco de custeio.
Em execução

Recursos para saúde
No pacote anunciado pelo governo, estão previstos R$ 8 bilhões para
atenção primária de saúde – os Estados já receberam R$ 1 bilhão (en-

o recurso chegue logo na ponta e seja flexibilizado para o gestor utilizar de acordo com
a necessidade do Município”, explica o presidente, Glademir Aroldi.
Confira o que os Municípios já conseguiram para combater o coronavírus:

Saúde

Gestão

tre R$ 2 e R$ 5 por habitante) para distribuir aos Municípios. Diversas
portarias da pasta tratam do tema. Além disso, deverá ser antecipado o
pagamento das emendas impositivas da saúde de 2020.
Em execução

Recursos para assistência social
A MP 953/2020 abriu crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para a Assistência Social – R$ 550 milhões para população em situação de rua,
grupos de risco, casos suspeitos e confirmados da Covid-19 e R$ 200
milhões já liberados via Sistema Único de Assistência Social (Suas). Para
zerar fila do Bolsa Família, serão R$ 3,2 bilhões (MPs 929 e 941/2020).
Em execução

Auxílio emergencial
Estabelecido no Decreto 10.316/2020, que regulamentou a Lei
13.982/2020, o auxílio emergencial federal é concedido para trabalhadores informais, desempregados e MEIs de famílias de baixa renda. Por
três meses, mais de 24 milhões de brasileiros devem ser beneficiados
com renda básica de R$ 600 a R$ 1.200 – total R$ 45 bilhões.
Em execução
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Menos burocracia para compras
e contratações
A MP 951/2020, publicada dia 15 de abril, autoriza o uso do Sistema de
Registro de Preços (SRP) na aquisição, com dispensa de licitação, bens,
serviços e insumos para combater a disseminação da Covid-19. Há requisitos para a ação.
Aguardando votação na Câmara e no Senado

Merenda escolar

O Ministério da Saúde publicou quatro editais para reforço do Programa
Mais Médicos pelo Brasil. Das mais de 5 mil novas vagas, 3.391 estão
sendo preenchidas em 1.202 Municípios entre 15 e 24 de abril.
Em execução

Recurso do FIA
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) autorizou o uso dos recursos dos Fundos da Infância e Adolescência
(FIA) para ações de prevenção ao coronavírus enquanto durar o estado
de calamidade pública.
Em execução

Prazos de convênios e contratos
Por meio da Portaria Interministerial 134/2020, o Ministério da Economia
e a CGU flexibilizaram os prazos de convênios e contratos de repasse
firmados com a União. Ficam prorrogadas por 240 dias as datas-limites
para cumprimento das condições suspensivas.
Em execução

Complementação ISS e ICMS
Os deputados aprovaram o PLP 149/2019 para garantir recomposição
do ISS e do ICMS aos Municípios e aos Estados por seis meses – R$ 80
bilhões. O projeto ainda suspende exigências e limites da LRF e de outros requisitos do Cauc para facilitar o acesso dos Entes a transferências
voluntárias e para contratação de operações de crédito.
Aguardando votação no Senado

Contribuições previdenciárias
Os PLs 1.161/2020 e 985/2020, aprovados em 1º de abril na Câmara,
garantem, temporariamente, a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais aos RPPS e ao RGPS. O PL 1.161/2020
prevê, ainda, a complementação do FPM até o fim do decreto de calamidade e a suspensão dos bloqueios e das retenções do Fundo.
Aguardando votação no Senado

Equipamentos de saúde
O PL 668/2020 foi sancionado na forma de Lei 13.993/2020, proibindo a
exportação de equipamentos de proteção individual (EPIs), respiradores,
camas e monitores durante a pandemia. O Ministério da Economia publicou também resolução concedendo redução temporária da alíquota
do Imposto de Importação para insumos de saúde.
Em execução

Extensão do prazo do ITR
De acordo com a Instrução Normativa (IN) 1.939/2020, da Receita Federal, os Municípios que possuem convênio com a União para cobrança e
fiscalização do Imposto Territorial Rural (ITR) terão até 30 de junho para
entregar as informações do Valor da Terra Nua (VTN).
Em execução

Prorrogação Restos a Pagar
O Decreto 10.315/2020 prorroga o prazo para cancelamento dos Restos a Pagar (RAPs) da União devidos aos Municípios. As prefeituras terão até 31 de dezembro para pleitear os recursos de 2015 e 2016 junto
aos ministérios.
Em execução

Novo prazo DCTF
Os Municípios terão até o 15º dia útil de julho para entregar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). O novo prazo, até
então estipulado para os meses de abril, maio e junho, está na Instrução
Normativa 1.932/2020 da Receita Federal do Brasil (RFB).
Em execução

Pref. Lauro de Freitas/BA

Mais médicos

Resolução do FNDE regulamenta a Lei 13.987/2020 e determina como
deve ocorrer a distribuição de alimentos com recursos do Pnae durante
o período de suspensão das aulas em razão da situação de emergência
ou calamidade.
Em execução
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Com o uso da tecnologia, a equipe
da CNM reforça a atuação em prol dos
Municípios para levar demandas ao governo federal e defender medidas emergenciais de auxílio técnico e financeiro
para os Municípios e a população local.
Sempre por meio de videoconferências
e outros recursos eletrônicos, ou seja,
a distância, a entidade apresenta informações e pleitos, além de debater
propostas.
Semanalmente, a entidade se reúne com representantes da equipe econômica da União para tratar dos impactos causados pela disseminação do
novo coronavírus (Covid-19) e as ações
de combate e minimização dos danos.
Nos encontros virtuais, são debatidos
desde os pleitos apresentados pela entidade no Plano de Apoio Emergencial
aos Municípios no enfrentamento da
Covid-19 – como o adiamento do pagamento da contribuição patronal nos
dois regimes previdenciários – até atualizações e feedbacks sobre as medidas já
implementadas pela instância federal e o cenário
nos Municípios.
Sobre aportes financeiros liberados para saúde
e assistência social, por exemplo, o presidente da
Confederação, Glademir Aroldi, mantém contato
constante com gestores de todo o país, por meio
de reuniões com entidades estaduais e microrregionais (leia mais nas páginas 6 e 7), para entender
as dificuldades e apresentar a situação na esfera
federal em busca de soluções. Nesse ponto, a entidade solicitou uma alternativa para a transferência
mais ágil de recursos.
“Em alguns Estados, os Municípios estão com
dificuldade de receber repasse do governo estadual.
Como o dinheiro não está chegando como deveria,
queremos debater a possibilidade de passar os valores fundo a fundo. E que eles venham flexibilizados,
porque a necessidade de um Município é diferente
de outro”, ressaltou o presidente da CNM.
Também são reivindicações tratadas com a
equipe econômica, por exemplo, que as emendas
parlamentares individuais possam ser utilizadas para investimento e custeio, inclusive pagamento da
folha, como ocorre com as emendas de bancada, e
uma linha de financiamento para pagamento de
precatório por parte dos Entes municipais.

Bco. de imagens

Entidade busca parcerias e medidas
emergenciais de auxílio aos Municípios

úPrevidência
em pauta
Em reunião com o secretário especial de Previdência e
Trabalho da União, Bruno Bianco, o presidente da CNM adiantou a preocupação dos gestores
municipais com o pagamento
da contribuição patronal. “Suspender por dois meses agora e pagar
integralmente já nos próximos meses
[junho e julho] prejudica mais do que
ajuda”, alertou Aroldi. Como alternativa,
ele sugeriu um parcelamento para pagar a partir de 2021, quando se espera
que a economia esteja melhor.
Entres os pleitos no setor previdenciário estão a suspensão temporária da
contribuição patronal e da dívida previdenciária dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e Regime Geral
(RGPS). Outro ponto de grande aten-

ção para a entidade é o prazo para que
as gestões locais se adaptem a regras
da Reforma da Previdência – diante do
cenário atual, a proposta é prorrogar o
prazo, que se encerra em 14 de julho.
O secretário Bruno Bianco apontou
que a situação previdenciária dos Municípios é um ponto de preocupação
para o governo. “É fundamental vocês
nos trazerem essa situação; vivemos
um momento excepcional, que como
tal precisa de medidas extraordinárias.
Por isso, vou analisar esses pontos com
a equipe”, afirmou.
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ú Crédito de
R$ 2,5 bi no Suas
Em edição do Bate-Papo da CNM
com o presidente da CNM, Glademir
Aroldi, a secretária nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Mariana Neris, adiantou que
os repasses do crédito extraordinário
de R$ 2,5 bilhões aberto pela Medida Provisória 953/2020 serão feitos
em etapas. A verba é destinada para ações de enfrentamento do novo
coronavírus.
Para receber os recursos, os Municípios precisam assinar um termo de
aceite eletrônico. De acordo com a
secretária, os critérios de utilização da
verba devem ser definidos por meio
de portaria. Uma das finalidades do
aporte é prestar atendimento à população em situação de rua e ao grupo
de risco da Covid-19, principalmente
os idosos.

ú Renda básica: CNM
reúne informações
Para auxiliar gestores locais no apoio
à população, a CNM tem reunido informações sobre a renda básica emergencial em
diversos materiais – todos disponíveis no
portal da entidade. O auxílio, que é pago
pelo governo federal, atende a trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores e pessoas em situação de vulnera-

R$ 600

Valor da renda básica emergencial
por beneficiário, podendo
dobrar para mães que sustentam
a família sozinhas
Na ocasião, o presidente da Confederação, Glademir Aroldi, pontuou
a importância de um calendário de saques em dinheiro do auxílio, uma
vez que o uso de cartões e o acesso à internet não são uma realidade de
todos os Municípios nem da população mais necessitada. Até então, a
renda básica era paga apenas por transferência para contas bancárias e
poupanças. O pleito foi atendido e o cronograma de saques foi agendado
para o fim de abril e início de maio.
As dificuldades dos Municípios na assistência social, diante de cortes
no orçamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), também
foram destacadas pelo presidente da CNM, que pediu flexibilização mais
clara para remanejamento neste período de pandemia. Nesse sentido, o
secretário especial de Desenvolvimento Social reconheceu a situação e a
necessidade de recompor o orçamento, após anos seguidos de redução.
Ele ponderou, porém, que o anúncio de cerca de R$ 2,5 bilhões para a área
é uma medida que visa a essa reestruturação.

Acesse o Informe 2/2020 da CNM
sobre a renda básica emergencial:

bilidade durante a pandemia da Covid-19.
O secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania,
Sérgio Queiroz, participou de edição especial da Roda de Conhecimento da CNM
para esclarecer dúvidas sobre o apoio financeiro (assista no nosso canal no Youtube –
TV Portal CNM). Ele pediu o apoio das prefeituras para divulgar as informações oficiais de acesso ao benefício e explicou sobre o cadastro e as formas de pagamento.

úFundo para combate à
fome nas cidades

P R O J E TO

P R ATO C H E I O PA R A
O D E S E N VO LV I M E N TO
Uma ideia para minimizar as consequências sociais causadas pela pandemia de Covid-19 e o isolamento social é criar
um fundo de R$ 50 milhões para o combate à fome nos Municípios. A proposta foi tratada pelo presidente Aroldi com
o diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) Nacional, Bruno Quick, em abril.
O líder municipalista pediu apoio para captar recursos e
investi-los na compra de cestas básicas a serem distribuídas
nas cidades, especialmente as com até 50 mil habitantes.
Além do aporte financeiro por parte da própria CNM, o intuito é que o projeto seja viabilizado por meio de parceria
com o Sebrae, que ajudaria a mobilizar os empresários do
país na captação.
“O Sebrae tem sido um grande parceiro institucional da
CNM nos últimos anos e, neste momento de crise, a gente
não pode deixar de atuar juntos”, reforça Aroldi.
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Reflexos da COVID-19:

material técnico orienta como agir

Um dia, no futuro, nossos filhos, nossos
netos poderão dizer: meu pai, meu avô
trabalharam muito para salvar vidas
Glademir Aroldi

“Enquanto durar essa crise, que causará problemas
de guerra, os prefeitos e suas equipes devem acessar as
notas técnicas e as outras publicações da CNM”, recomenda o presidente Glademir Aroldi. Desde 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o
surto do novo coronavírus (Covid-19) como pandemia
e então começou um efeito cascata nos Municípios,
causado pelos reflexos da pandemia.
A CNM tem trabalhado intensamente para orientar
os gestores municipais diante do vasto impacto da crise. Inicialmente, no sentido de orientar os gestores a
se prepararem para a chegada do vírus em suas localidades, e na importância das medidas preventivas, uma
vez que falta estrutura no Sistema Único de Saúde (SUS)
para atender os elevados números de casos.
De forma pioneira, a CNM mostrou que a crise viral
afetaria todos os setores da administração municipal,
e seus efeitos não se resumiram a hospitais lotados e
ruas vazias. Por meio da campanha Municípios contra o
Coronavírus, materiais técnicos informativos foram publicados. Um bom exemplo é o Parecer
1/2020, com as competências municipais em tempos de Covid-19, que indica até onde o Município pode ir.

NT 8/2020 – Orienta como os gestores devem proceder e quais medidas são recomendadas para contratação de obras, serviços, compras, alienações e
procedimentos licitatórios.

NT 13/2020 – Orientações aos gestores municipais de cultura para combater o novo coronavírus.

NT 9/2020 – Orientações sobre a MP 927/2020 e a
936/2020 e esclarecimentos jurídicos sobre procedimentos nas relações de trabalho.

NT 14/2020 – A área de Planejamento Territorial e
Habitação orienta sobre as medidas aplicáveis nas
áreas urbanas, em especial, nas favelas, nos bairros
populares e cortiços, a fim de minimizar o impacto
na população mais vulnerável.

NT 10/2020 – Apresenta orientação para criação do
ambiente virtual de votação nas Câmaras Municipais
de Vereadores.
NT 11/2020 – Aplicabilidade do art. 65 da LRF e
excepcionalidades previstas em casos de calamidade pública.
NT 12/2020 – A área de Desenvolvimento Rural
trata da garantia do abastecimento e apresenta os
impactos na produção, no transporte e no abastecimento que podem afetar a cadeia de suprimentos.

NT 15/2020 – Orienta quanto à declaração de calamidade pública pelos Municípios e indica como
editar decretos, conforme a realidade local.
NT 17/2020 – A reorganização do calendário escolar
de 2020. A área de Educação explica os efeitos da
MP 934/2020, que desobriga as redes de ensino do
cumprimento de 200 dias letivos.
NT 18/2020 – A área de Municípios Inteligentes e
Inovação apresenta recomendação da plataforma
de captação de recursos e soluções inovadoras para
os Municípios.
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NT 20/2020 – A área de Contabilidade Pública orienta rotinas contábeis para classificação e registro do
AFM com MP 938/2020 de auxílio financeiro para
minimizar perdas dos fundos de participação dos
Estados e dos Municípios.

Estudos Técnicos – Recomendações aos Municípios: prevenção à Covid-19 nas áreas precárias.
Orientações de medidas aplicáveis nas áreas urbanas, em especial nas favelas, nos bairros populares e
cortiços, a fim de minimizar o impacto da pandemia
na população mais vulnerável.

NT 21/2020 – Orientações para garantia da mobilidade urbana, especialmente de pessoas e cargas,
durante a crise da Covid-19.

Estudos Técnicos – informações aos gestores e aos
técnicos da assistência social em relação à oferta de
serviços socioassistenciais, tendo em vista a necessidade de atender minimamente à população, bem
como resguardar a atuação dos profissionais.

NT 22/2020 – A área técnica da Educação orienta
sobre autorização da distribuição da merenda escolar às famílias dos alunos da educação básica, em
caráter excepcional.
Ato normativo – Minuta de decreto para criação do
gabinete de crise, a fim de subsidiar todas as medidas que deverão ser adotas para o enfrentamento
da emergência.
Ato normativo – Disponibiliza modelo de decreto
de emergência e nota técnica com orientações à
execução orçamentária e financeira na emergência
em saúde pública.
Ato normativo – Minuta de resolução com modelo
para as Câmaras Municipais instituírem ambiente
virtual de votações.
Estudos Técnicos – Reivindicações municipais e
o Plano Emergencial da Covid-19. Esclarecimentos
sobre os anúncios do governo federal de apoio aos
Entes estaduais e municipais.

Além das orientações técnicas nos
mais diversos formatos, também foram
publicados alguns comunicados, notas
institucionais e matérias mostrando o andamento da pauta prioritária, das articulações com parlamentares e representantes
e de decisões judiciais. A CNM teve, ainda,
o cuidado de divulgar as portarias, as resoluções e as demais normativas federais
para gestão da crise, assim como o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus
na Atenção Primária lançado para padronizar a abordagem da Síndrome Gripal e
da Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) e
controlar a transmissão.
Além da Portaria 743/2020, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil,
que desburocratiza o processo de reconhecimento de emergência e calamidade em
decorrência do vírus, foram alertados sobre a Portaria 58/2020, da Secretaria Na-

cional de Assistência Social, que aprovou a
NT 20/2020 de orientação para a oferta de
benefícios eventuais durante a pandemia.
Benefícios eventuais são provisões públicas de caráter temporário destinados a indivíduos sem condições de suprir suas necessidades básicas, como de alimentação.
Localidades com unidade de acolhimento de dependentes químicos souberam da Cartilha de Orientações para as
Comunidades Terapêuticas, institucionalizada pela Portaria 340/2020, do Ministério da Cidadania, com validade imediata.
As medidas vão desde a prevenção e os
cuidados à suspensão de visitas e regras
para novos acolhimentos. Por conta do aumento de casos de violência doméstica, a
CNM divulgou a ampliação dos canais de
denúncias Disque 100 e do Ligue 180, por
meio do app Direitos Humanos Brasil e do
site ouvidoria.mdh.gov.br.

Estudo Técnico – Plano de Prevenção e Monitoramento do Novo Coronavírus apresenta informações
sobre a prevenção e o monitoramento, assim como
os cuidados básicos para evitar a transmissão em
ambientes de aglomeração.
Informativo – Plenária virtual – Recomendações da
CNM acerca de plataformas tecnológicas para a realização de reuniões e encontros em ambiente virtual.
Informativo – A área de Assistência Social apresenta esclarecimentos sobre a Renda Básica liberada
pelo governo.
Informativo – Orientações sobre a Medida Provisória (MP) 938/2020 da complementação da União
ao FPM e ao FPE.
Informativo – Recomendação aos órgãos de trânsito para prevenção à Covid-19. Apresenta a iniciativa
de Pato Branco (PR) e recomenda medidas baseadas
nas recomendações oficiais.

Comunicado
Plano de prevenção e monitoramento do novo coronavírus:
medidas adotadas pela CNM.
Comunicado
Cancelamento da
XXIII Marcha a Brasília
em defesa dos Municípios.
Nota
CNM repudia
pronunciamento oficial do
presidente da República
Nota
Confederação pede ao
presidente da República esclarecimentos e novas medidas.
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Consórcios Públicos dão exemplo
em tempos de Covid-19
Consórcios públicos têm promovido
iniciativas que visam a auxiliar os Municípios na busca de alternativas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). Um deles, o Consórcio Intermunicipal Culturando, do interior de São Paulo, busca estimular a leitura no período.
Para tanto, promoveu parceria com a
Associação de Gestão Cultural do Interior
Paulista (AGCIP) e lançou o Programa de
Incentivo à Leitura – Trilhando os Caminhos da Leitura. Para participar, o leitor dos
Municípios consorciados preenche um formulário on-line para cada obra que leu entre os meses de abril e novembro.
Em dezembro, o leitor vai concorrer
a prêmios que serão sorteados durante o
Festival Intermunicipal Culturando de Artes. Para deixar a disputa ainda mais acirrada, o evento vai acontecer no Município
que registrar o maio número de leitores.
“O programa é mais um incentivo para que
o cidadão, ao ficar em casa, possa se ocupar da leitura e, ainda, concorrer a prêmios
e, sobretudo, a manter a mente ocupada.
Mais leituras, mais chances de ganhar os
prêmios”, explica o presidente do Consórcio Culturando e prefeito de Rincão (SP),
Edson Brito Bolito.

ú Gabinete de crise, teste
rápido e painel
Outros Consórcios adotaram medidas
para auxiliar os Municípios conveniados no
enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Um deles é o Consórcio Interfederativo
Santa Catarina (Cincatarina), criador de
um painel que traz as necessidades e a disponibilidade de produtos médicos/hospitalares para a prevenção e o tratamento
do coronavírus. Com as informações, os
Municípios podem agilizar uma possível
contratação de produtos.
No painel, ainda é possível buscar fornecedores e verificar a disponibilidade de
produtos no mercado referente às necessidades existentes. A abrangência da ferramenta é nacional e internacional e traz,
ainda, orientações e minutas relacionadas
aos processos administrativos para aquisições com dispensa de licitação.

ú CNM e Sebrae

Outra iniciativa foi implementada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense. A medida
viabilizou a criação de um gabinete de
crise com representantes dos Municípios
integrantes para auxiliar no combate ao
novo coronavírus. A iniciativa também
articula a aquisição de testes rápidos de
detecção do vírus.
Falando em testes rápidos, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga) promove licitação para a compra de testes rápidos durante a pandemia. O planejamento inicial era o de usar os recursos para a
substituição de lâmpadas das cidades e
projetos de energia fotovoltaica, além da
usina de valorização de resíduos sólidos
urbanos.
Porém, os recursos foram destinados
para auxílio no enfrentamento do vírus.
A medida atende à recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que
ocorre diante de uma emergência internacional. Com a medida, os Municípios
consorciados terão recursos disponíveis
para auxiliar na aquisição de testes.

Uma parceria da Confederação Nacional
de Municípios com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) disponibiliza aos gestores municipais
um informativo eletrônico com boas práticas
para a retomada do desenvolvimento local
por meio dos pequenos negócios.
Exemplos como compra de merenda
escolar ao ar livre, parcerias com supermercados para compras diretas com produtores, distribuição de kits da merenda
escolar para alunos, além de compras juntos às micro e pequenas empresas locais
estão entre as boas práticas divulgadas.
O material encontra-se digitalizado no portal da CNM e pode ser conferido ao acessar
o QR Code abaixo.
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Mídia nacional destaca atuação
da CNM durante pandemia
A atuação da Confederação durante o período de calamidade pública decretado em
razão da pandemia do novo coronavírus foi
destaque na mídia. A começar pela reunião
da entidade com o ministro da Economia,
Paulo Guedes, promovida por videoconferência e que contou com a participação de
representantes das entidades estaduais.
O assunto foi destaque em 484 jornais
do país, com veiculação em blogs, reportagens na TV, rádio, notícias impressas e on-line. Entre os destaques, estão Jornal Nacional; Jornal Hoje; Valor Econômico; CNN Brasil;
Correio Braziliense; O Globo; G1 Nacional;
GloboNews; e TV Brasil.
Em entrevista exclusiva ao programa
Breaking News da CNN Brasil, o presidente
da entidade, Glademir Aroldi, apresentou
os resultados da reunião que aconteceu por
videoconferência, no dia 29 de março. “Nós
apresentamos a pauta que nós entendemos
que poderá ajudar as pessoas em cada Município do Brasil”, disse.

Entre as medidas, Aroldi solicitou uma
recomposição do Fundo de Participação dos
Municípios, já que haverá queda na arrecadação, o que foi garantido pelo ministro. “Vamos manter a transferência de recursos do
FPM nos mesmos patamares do ano passado para apoiar os Municípios, mesmo com a
alta queda na nossa arrecadação”, ressaltou
Guedes.

ú Estudo CNM
Estudo elaborado pela CNM sobre medidas que vêm sendo adotadas pelos Municípios
no enfrentamento do novo coronavírus também repercutiu na mídia nacional. O dado foi
repassado com exclusividade à Rádio CBN, no
último dia 7 de abril.
O jornal SBT Brasil trouxe reportagem
completa com entrevista do presidente Glademir Aroldi. Na oportunidade, o líder municipalista ressaltou que a maioria dos Municípios
não possui leitos de Unidade de Terapia In-

tensiva (UTI). “Há uma angústia muito grande
por parte dos gestores locais neste momento,
primeiro porque não tem estrutura, segundo
não tem segurança de que a sua referência
terá estrutura suficiente para atender a toda
a região”, complementou.
A temática repercutiu, ao todo, em 85 jornais do país. Entre eles Estadão – impresso e
on-line –, portal Uol, Isto É Dinheiro, Rádio
BandNews, O Estado de Minas e Metrópoles.

ú Precatórios
Levantamento da CNM que traz o valor
da dívida total dos Municípios com precatórios foi destacado pelo jornal Valor Econômico.
Os dados mostram que a dívida supera os R$
40,5 bilhões. O jornal destaca que o pedido de
uma linha de financiamento para pagamento
de precatórios foi uma das pautas encaminhadas ao ministério da Economia como pedido
de apoio emergencial no enfrentamento da
pandemia.
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Municípios juntos pelo Turismo
unem forças em prol da atividade
Propulsor do desenvolvimento social e
do progresso, com impacto direto ou indireto em mais de 50 segmentos econômicos, o
turismo é uma das áreas mais afetadas pelas
medidas de combate ao novo coronavírus. Ao
mesmo tempo em que orienta os gestores locais sobre ações emergenciais e busca mais
recursos e outras medidas de viabilidade para
tais, a CNM lança campanha para engajar representantes do poder público; do empresariado; de entidades públicas e privadas, com
ou sem fins lucrativos; e da população em
prol do setor.
Com o slogan “Municípios juntos pelo
Turismo”, a campanha dá visibilidade às iniciativas do setor e contribui para a conscientização popular, por meio de um plano estratégico e da disseminação das atividades
turísticas direcionadas ao lazer e aos eventos
nos Municípios. Mapa do Turismo contabiliza
2.694 Municípios com algum potencial, nas
333 regiões mapeadas. O setor foi responsável por 24.902 postos de trabalho, especialmente no segmento de hospedagem e
alimentação, só no ano passado.
De 2018 para 2019, os empregos formais
criados pela atividade registrou crescimento
de 329,9%. Esses números comprovam a relevância do Turismo no Brasil e a importância
de unir forças para retomar a atividade e recuperar o setor, assim que a pandemia chegar
ao fim no país. Vale destacar que a infecção
pela doença deve crescer de abril até junho,
e depois a curva deve começar a desacelerar,
fazendo com que as atividades sociais e econômicas comecem a voltar ao normal.

ú Planejamento

Créditos

“Neste momento, nosso trabalho está totalmente voltado para o desafio de reduzir os
impactos causados pelo vírus, principalmente de salvar vidas. Mas podemos planejar as
ações estratégicas para levantar novamente
a atividade turística nos Municípios brasilei-

ros”, explica o presidente da CNM, Glademir
Aroldi. O presidente reconhece que o turismo
representa um dos principais condutores de
desenvolvimento sustentável de uma cidade.
“É uma forma de alavancar receitas e diminuir
as dificuldades enfrentadas pela gestão municipal”, lembra.
Assim, a campanha prevê o incentivo aos
turistas e às empresas para remarcarem suas
viagens e solenidades canceladas, além de
sugerir o turismo doméstico como primeira opção para viagens de férias e/ou lazer.
A campanha, lançada durante live da CNM,
transmitida pelo canal PortalCNM, no YouTube, com a participação do secretário de Turismo e Cultura de Canela (RS), Ângelo Sanches,
reforçou as dificuldades desse momento de
crise que também afeta o setor turístico, mas
sugeriu ações que podem contribuir para um
resgate das atividades no futuro.

A campanha ganhou espaço no site
e no Twitter do Ministério do Turismo
(Mtur), destacando que a ação se soma
aos esforços do MTur e busca definir
um plano conjunto para a retomada
da atividade. O ministro Marcelo Álvaro Antônio elogiou a iniciativa da CNM
e comemora a união de forças pela superação de dificuldades. “Além de todas as medidas que estamos adotando
para permitir a sobrevivência do setor,
estamos fortemente empenhados em
definir estratégias que permitam ao
país continuar aproveitando ao máximo todo o nosso potencial. E, nesse
sentido, a valorização do turismo interno certamente será um pilar vital
nesse processo”, disse.

Lives semanais é uma das ações da campanha e representam um espaço para apresentação de vídeos promocionais, depoimentos de gestores locais e divulgação de boas práticas.
A ideia das webconferências é promover bate-papo com autoridades e especialistas ligados ao setor para compartilhar informações importantes sobre players do trade turístico e ações de entidades nacionais representativas dos setores de comércio, serviços,
indústria, hotelaria, gastronomia e entretenimento, instituições de referência e movimentações de mercado.
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