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Palavra do presidente
O mês de maio foi de intensa articulação do movi-

para incluir na Proposta de Emenda à Constituição (PEC)

mento municipalista e também de concretização de

11/2022 a imposição da União nas transferências de

conquistas importantes aos Municípios. Após a

recursos aos Municípios do valor nominal do piso,

liberação dos repasses de cessão onerosa por

a exemplo do que já acontece com os pisos dos

meio da sanção da Lei 14.337/2022, anun-

agentes comunitários de saúde e de comba-

ciada durante a XXIII Marcha a Brasília

te às endemias.

em Defesa dos Municípios, os Entes

É importante destacar que nós

locais receberam R$ 2,6 bilhões.

somos a favor do piso. É uma ca-

O repasse ocorreu em duas par-

tegoria importante dentro das

celas, a primeira de R$ 1,6 bilhão e

prefeituras, mas queremos saber
de onde vai sair o dinheiro para pagar.

um repasse adicional de R$ 1 bilhão.
A Confederação Nacional de Municípios

Os parlamentares falam que é através da

(CNM) atuou pela rápida liberação do recurso

PEC 11/2022 do Senado que estará sendo de-

por meio de aprovação de projeto no Congresso

finida a fonte de recurso, mas não é bem assim.

Nacional e para que o Tesouro fizesse as transferên-

O texto atual não estabelece nenhuma garantia de

cias ainda em maio. Dessa forma, entre a sanção da Lei

recurso para os Entes locais.
Também enfrentamos uma dura votação relativa ao

e o primeiro repasse foram apenas oito dias. Isso é resultado da nossa atuação junto ao Congresso e ao Executivo, por

PLP 18/2022, que propõe a alteração de entendimento do
Sistema Tributário Nacional e da Lei Kandir com a finalidade

meio de muito diálogo.
Os recursos não abrangeram todos os Municípios, uma vez

de passar a considerar os bens e os serviços tributados pelo

que 144 não cumpriram requisito exigido pela Lei Complemen-

ICMS relacionados à energia elétrica, às comunicações, aos

tar 176/2020. O procedimento de renúncia exigido ocorreu no

combustíveis, ao transporte público e ao gás como essenciais

fim de dezembro de 2020 e início de janeiro de 2021, momento

e indispensáveis. A medida foi aprovada pelo Plenário da Câ-

de virada nos governos municipais, com a entrada dos novos

mara, sem passar por debates nas comissões, e traz impacto

prefeitos eleitos, levando à perda do prazo por alguns Municí-

de R$ 45,3 bilhões apenas no mandato dos atuais prefeitos.

pios. Em decorrência disso, a CNM atua para reverter no Con-

Vamos trabalhar intensamente no Senado Federal para evitar

gresso por meio da aprovação do Projeto de Lei Complemen-

o avanço desta proposta.

tar (PLP) 60/2022, aprovado pelo Plenário do Senado em maio.
Agora, a Câmara ainda precisa analisar a medida.

O texto aprovado não prevê nenhum recurso efetivo para
compensar os Municípios pela perda de R$ 15 bilhões anuais.

Também celebramos em maio a sanção da Lei das Associa-

Destaca-se que o texto do relator trouxe uma previsão de aba-

ções de Municípios. O equilíbrio do pacto federativo e a defesa

timento de dívida para alguns Estados e Municípios, porém,

da gestão local passam necessariamente pela segurança jurídi-

com uma condicionalidade de forte retração da arrecadação.

ca das entidades que representam os Municípios em cada re-

Hoje, em função do processo inflacionário, a arrecadação está

gião do país. A legislação dá mais segurança jurídica às nossas

crescendo a uma taxa anual de aproximadamente 15% ao ano.

entidades, que fazem um trabalho importantíssimo lá na ponta.

Para a maior parte das Unidades da Federação, essa condicio-

Ainda no Congresso Nacional trabalhamos fortemente para

nalidade é de que ocorra queda nominal de 5%. Dessa forma,

viabilizar uma solução relativa ao piso da enfermagem. Aprova-

efetivamente o texto prevê zero recomposição para os Muni-

do na Câmara dos Deputados e aguardando apenas a sanção

cípios por parte da União.

presidencial, o PL 2.564/2020, que estabelece o piso salarial

São muitas as lutas enfrentadas e precisamos nos manter

nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares em enferma-

vigilantes e mobilizados a fim de garantir que os Municípios

gem e parteiras, pode trazer impacto anual de R$ 9,4 bilhões

não sejam prejudicados por medidas definidas em Brasília,

para as prefeituras e inviabilizar completamente o Município de

sem que ao menos os gestores locais sejam ouvidos. Continuo

prestar serviços essenciais à população. O projeto, no entanto,

contando com sua atuação.

não foi enviado à sanção por apresentar vício de legalidade em
relação à falta da fonte de investimento.
Diante disso, o movimento municipalista concentra esforços

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM

/PortalCNM

/TVPortalCNM

Instale nosso app:

@portalcnm

/PortalCNM

Visite nossa galeria de imagens:

www.cnm.org.br

app.cnm.org.br
flickr.com/PortalCNM
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Pesquisa

Dinheiro concentrado na União,
problemas espalhados nos Municípios
Se você assumisse a gestão de uma

Social e Saneamento. E desenvolvimento

tores do maior volume de receitas. Mas

corporação e fosse responsável por

considera Gestão de Pessoal, Segurança

a conta não fecha”, reclama o presidente

partilhar os recursos entre os departa-

Pública, Trânsito e Mobilidade, Agricultu-

Paulo Ziulkoski. É possível perceber que

mentos existentes, você distribuiria o

ra, Turismo, Meio Ambiente, Previdência

um problema está ligado ao outro dire-

dinheiro de acordo com a necessidade

e Habitação.

ta ou indiretamente, como uma teia de

de cada? A resposta a essa pergunta pa-

Pacto Federativo refere-se aos dispo-

aranha. Exemplo: dentre os perrengues,

rece óbvia, mas não quando o assunto é

sitivos constitucionais das competências

nas quatro áreas do pilar social, os ges-

federalismo. Ainda hoje, a concentração

da União, dos Estados, do Distrito Fede-

tores apontam falta e/ou insuficiência

de recursos na União promove desequi-

ral e dos Municípios, da arrecadação de

de recursos.

líbrio na relação transferências-compe-

impostos e da partilha desses tributos

Limites de despesas; planos de car-

tências dos Entes, e essa questão está

nacionalmente. Contudo, a pesquisa

reira; pisos salariais; atualização dos

no topo das dificuldades dos gestores

mostra a incoerência do federalismo

regimes jurídicos para recebimento de

municipais.

brasileiro, com a concentração de recei-

recursos carimbados; e a judicialização

Uma pesquisa da CNM, promovida

tas na União e a desconcentração dos

de políticas públicas também são desa-

no início deste ano, sobre as Principais

serviços ofertados, ou seja, a União fica

fios comuns dos prefeitos. Novamente,

Dificuldades Encontradas nos Municí-

com o dinheiro, e os Municípios com o

falta e ausência são palavras comuns e

pios, mapeou os maiores problemas

serviço de atendimento à população.

aparecem em todos os setores analisa-

encontrados pelos Entes locais nos ei-

“Essa inconsistência vem do modelo

dos no aspecto Desenvolvimento Muni-

xos Pacto Federativo, Proteção Social

de distribuição de receitas preconiza-

cipal. Nessa dimensão, aparece também

e Desenvolvimento Municipal. O social

do pela Constituição Federal em que a

a falta de estrutura.

contempla Educação, Saúde, Assistência

União e os Estados-membros são deten-

ú Educação
1º – déficit de aprendizagem dos alunos
em razão da pandemia;
2º – pressão para pagar o reajuste do
piso do magistério anunciado pelo
MEC;
3º – valores dos programas federais
(merenda, transporte etc.) insuficientes perante o custo real dessas
ações; dificuldades para pagar a folha do magistério;
4º – alto custo da merenda escolar; e
5º – dificuldades para implementação
de novas regras do Fundeb.

ú Saúde
1º – repasse federal menor que os custos reais dos serviços;
2º – custo de transportes de pacientes;
3º – falta de médicos;
4º – hospitais públicos ficam a longas
distâncias; e
5º – risco da aprovação dos pisos nacionais das categorias da saúde.

ú Assistência Social
1º – corte no cofinanciamento federal;
2º – atraso no repasse do cofinanciamento federal;
3º – ausência de cofinanciamento estadual;
4º – ausência de apoio técnico pelo gestor federal; e
5º – inconsistências técnicas e normativas.

ú Saneamento
1º – baixa cobertura de tratamento de

Um problema
está ligado ao
outro, como
uma teia de
aranha.

esgoto sanitário;
2º – arrecadação insuficiente para ampliar investimentos;
3º – baixa cobertura da rede de drenagem;
4º – falta de recursos para destinar resíduos para aterro sanitário; e
5º – ausência de equipe técnica capacitada.

�

Confira
o estudo
completo.
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Institucional

Em entrevista especial, Ziulkoski
celebra conquistas e aponta desafios
Reprodução

Encerrada a XXIII Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios, dia 28 de abril,
o presidente Paulo Ziulkoski concedeu
entrevista presencial ao programa da
Record JR Entrevista, da TV Record. Por
mais de 20 minutos, o líder municipalista
destacou as conquistas do evento, que
reuniu mais de oito mil municipalistas.
Dentre outros assuntos, falou da Reforma Tributária e da luta pela redistribuição dos royalties do petróleo.

�

Confira a
entrevista
na íntegra!
A concentração de recursos nas mãos

e do consumo. E a Proposta de Emenda

nal Federal (STF) há 10 anos, por conta da

da União e o acúmulo de atividades nos

à Constituição (PEC) 110/2019, apoiada

decisão monocrática da ministra Cármen

governos locais foi denunciada pelo pre-

pelos prefeitos, propõe mudanças aos

Lúcia. Ele reforçou que o movimento mu-

sidente durante o programa. “De tudo

tributos vinculados ao consumo, basi-

nicipalista conseguiu aprovar os novos

que é imposto no Brasil, somando toda a

camente, o IPI, o ICMS e o ISS.

critérios de distribuição da verba com

carga tributária, cerca de 68% vêm parar

Segundo o presidente, o texto faz

todos os Municípios e também derrubou

em Brasília, e só 19% ficam com os Mu-

uma revolução grande e complexa, que

dois vetos presidenciais. Mas o não julga-

nicípios”, afirmou ao fazer um paralelo

a sociedade tem pedido, com a adoção

mento pela Corte acumula prejuízos de

disso com a transferência de responsabi-

do princípio do destino no Imposto so-

R$ 52 milhões às prefeituras.

lidades por meio dos programas federais

bre Bens e Serviços (IBS). Mas, após es-

“Esse dinheiro é essencial para fa-

executados pelos gestores locais.

clarecer os detalhes da PEC 110/2019 e

zer política de saúde e educação. Não

O desastre do reajuste do piso dos

confirmar que 98% dos gestores locais

podemos ficar eternamente esperando

professores nas prefeituras, assim co-

são favoráveis, o presidente disse que

por isso, com maior respeito que temos

mo a criação de piso de categorias e a

essa não é a reforma mais importante.

pelo Supremo e pelo Judiciário, tem de

nova lei do Fundo de Manutenção e De-

“A principal reforma é a fiscal, para

haver esse julgamento. Não pode ficar

senvolvimento da Educação Básica (Fun-

onde vão os tributos arrecadados. O ci-

como está”, desabafou. Por falar na ne-

deb) ganharam destaque na entrevista,

dadão não sabe, ele quer a solução do

cessidade de recursos, Ziulkoski lembrou

que foi ao ar no dia 26 de maio. Sobre o

seu problema e não adianta dizer que

do custo de R$ 700 bilhões para univer-

reparcelamento das dívidas previdenciá-

é competência da União ou do Estado.

salização do saneamento e da necessi-

rias municipais, Ziulkoski afirmou: “nego-

Como o cidadão mora no Município, ele

dade de colocar 6 milhões de crianças

ciamos uma emenda constitucional para

conhece a prefeitura. Ele não vai na capi-

na creche.

reparcelar em 240 meses essa dívida e

tal falar com o governador ou em Brasí-

Outra queixa feita pelo líder munici-

abater 35%, que é uma parte do juro e

lia. Ele conhece o vereador, o prefeito, o

palista foi a falta de debate em relação

das multas”.

secretário, e ele demanda ali, onde está

ao transporte rural. “Todo mundo dis-

faltando tudo”, pontuou Ziulkoski.

cute Mobilidade Urbana e subsídio pa-

� Da origem para o destino
A Reforma Tributária assumiu seu es-

� Royalties

paço na conversa quando o presidente

A luta em busca de justiça na redis-

da Confederação respondeu ao ques-

tribuição da arrecadação dos royalties

tionamento do entrevistador. Segundo

do petróleo também ganhou destaque

ele, o debate está posto em três aspec-

na entrevista, e Ziulkoski lembrou que a

tos: tributação da renda, do patrimônio

matéria está trancada no Supremo Tribu-

ra passagem, mas 80% das estradas do
Brasil pertencem aos Municípios. É de
lá que sai a produção do agronegócio,
responsável por 30% do PIB [Produto
Interno Bruto], e o maior gasto das prefeituras é com manutenção de estradas”,
lamentou.
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InovaJuntos

Com a presença de brasileiros e portugueses,
CNM recebe Missão Técnica InovaJuntos
Ag. CNM

Os desafios da inovação, pautas de
sustentabilidade no âmbito local, possibilidade de acordos de cooperação internacional e compartilhamento de boas
práticas, temas abordados na primeira
edição da Missão Técnica InovaJuntos:
Portugal-Brasil, realizada no final do
mês de maio na sede da Confederação
Nacional de Municípios (CNM). Delegações de Portugal e diversos gestores
brasileiros estiveram discutindo os rumos para as municipalidades dos dois
países irmãos.
O evento foi promovido pelo projeto
InovaJuntos – cooperação internacional
entre Municípios brasileiros, portugueses e latino-americanos. Em nome do
presidente Paulo Ziulkoski, o coordenador do projeto no Brasil, Luís Maurício
Zanin, deu voz à ideia do presidente da
CNM, ao idealizar o projeto que pretende representar os 5.568 Municípios.

modelos, os exemplos a serem construí-

que os clusters são promovidos também

“Isso não seria possível com uma ação,

dos”, disse.

marcam presença na abertura oficial

Representantes dos Municípios em

então os senhores são os protótipos, os

dos trabalhos. De Santarém (PA), Nélio
Aguiar, que é tesoureiro da CNM, destaca alguns feitos do movimento munici-

ú De Portugal
Além dos representantes municipais brasileiros, os agentes políticos portugueses também participaram do evento. Vice-presidente
da Câmara Municipal de Olhão, Elsa Maria da Parreira falou sobre o
orgulho de participar do projeto;
e o vereador de Coimbra, Miguel
José Fonseca, também enalteceu a
oportunidade de fortalecer a cooperação e somar conhecimento para
melhorar a implementação de políticas públicas e a vida dos cidadãos.
Para a vereadora do ambiente, Clima e Energia, do Município de Maia,
Marta Peneda, o projeto é cooperar
a fim de fazer mais e melhor.
Da mesma forma, o primeiro secretário da Comunidade Intermuni-

cipal do Algarve (CI-AMAL), Joaquim
Brandão Pires, falou resumidamente sobre a cooperação intermunicipal que reúne 16 governos locais e
agradeceu a oportunidade de participar do projeto. O coordenador
técnico da Federação Nacional dos
Baldios Estrela Sul, Pedro Miguel
Gomes, explicou que os baldios são
áreas comunitárias, previstas na
Constituição de Portugal juntamente com as áreas particulares e públicas. Esses espaços são geridos por
um colegiado de cidadão e estão
associados a aldeias, montanhas e/
ou áreas desfavorecidas.

Ă

Saiba mais
sobre o
InovaJuntos

palista e lembra a XXIII Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios. Ele se queixou
da falta de participação dos prefeitos e
dos governos locais nos debates, nos
projetos e nos financiamentos voltados
à preservação da floresta amazônica e
às soluções aos problemas locais.
O prefeito de Rodeio (SC) e presidente do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi), Valcir Ferrari,
afirmou que os frutos do projeto serão
muitos. Representando o Município de
Feliz Deserto (AL), a secretária de Saúde
Geilda Jatobá falou dos esforços da gestão para atender os munícipes e promover a sustentabilidade. De Goiás (GO), o
prefeito Aderson Gouvea fez um pequeno histórico da localidade e mencionou
feitos inovadores. Por fim, o prefeito de
Belém (PA), Edmilson Rodrigues, reconheceu o valor estratégico da iniciativa
para o desenvolvimento.
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Congresso Nacional

Entidade atua para liberar 144 Municípios que
não podem receber compensação da Lei Kandir
Pedro França / Ag. Senado

A CNM atuou por uma conquista histórica concretizada no fim de
2020: medidas compensatórias da
União em razão de perdas financeiras dos Entes com a desoneração
de produtos destinados à exportação com a edição da Lei Kandir em
1996. A medida – sancionada na Lei
Complementar 176/20200 – instituiu transferências obrigatórias da
União para Estados, Distrito Federal
e Municípios no montante de R$ 58
bilhões, distribuídos até 2037. No
entanto, a legislação atrelou como
condição para receber o repasse
a declaração de uma renúncia de
direito de ações contra a União em
relação ao tema.
Ao fim do prazo estipulado pelo
Tesouro Nacional, 144 Municípios
não haviam formalizado a renúncia
e, assim, ficaram impossibilitados de re-

pais, com a entrada dos novos prefeitos

Atapu e de Sépia. Isso se concretizou em

ceber os recursos, que vêm sendo pagos

eleitos. É provável que esses Municípios

dezembro de 2021; e, em maio, os Muni-

desde dezembro de 2020. Para rever-

tenham passado por alguma dificulda-

cípios receberam os recursos previstos.

ter a situação, a entidade municipalista

de que levou à perda do prazo”, explica

No entanto, esse repasse também pre-

abordou com o Executivo a respeito da

o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

via a condição de renúncia e, por isso, os

reabertura do prazo e, agora, tenta uma
solução por meio do Congresso, onde
tramita o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 60/2022, já aprovado pelo Plenário
do Senado Federal em maio. A Câmara
ainda precisa analisar a medida.
O texto do projeto prevê uma reaber-

� Cessão onerosa
A LC 176/2020 também alterou a Lei
13.885/2019 para destinar R$ 4 bilhões
aos Entes, no caso de uma possível arrecadação com o leilão dos blocos de

144 Municípios que não fizeram a declaração junto ao Tesouro não receberam
essa transferência, apenas a parcela
normal relacionada à cessão onerosa
do pré-sal por esses blocos (leia mais
nas páginas 8 e 9).

tura do prazo por 45 dias, a fim de que
os 144 gestores dos Municípios afetados
possam regularizar a documentação e
passar a receber as cotas de transferên-

� Projeto que altera ICMS traz prejuízo de R$ 15

cias federais. Do total, são 67 Entes locais

bilhões para os Municípios

do Nordeste, 47 do Sudeste, 16 do Sul e

A CNM é contrária ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 18/2022, que

14 do Norte. De autoria do senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE), a proposta garante
tanto as parcelas vincendas quanto as
parcelas vencidas, ou seja, referentes
aos anos de 2020 e 2021 e aos primeiros
meses de 2022.
“Vale lembrar que o procedimento
exigido ocorreu no fim de dezembro
de 2020 e início de janeiro de 2021, momento de virada nos governos munici-

propõe a alteração de entendimento do Sistema Tributário Nacional e da
Lei Kandir com a finalidade de passar a considerar os bens e serviços tributados pelo ICMS relacionados à energia elétrica, às
comunicações, aos combustíveis e ao transporte público como essenciais e indispensáveis. Se aprovada
a proposta, que está na Câmara, o impacto será de
R$ 15 bilhões ao ano apenas para os Municípios. Acesse
nota completa:
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Congresso

CNM comemora sanção da Lei das
Associações de Municípios
Ag. CNM

O equilíbrio do pacto federativo
e a defesa da gestão local passam

por não fazer mais parte dos membros da
comissão. Na ocasião, a tarefa foi redistri-

necessariamente pela segurança ju-

buída para o senador Lasier Martins (Po-

rídica das entidades que represen-

demos-RS), que se manifestou favorável

tam os Municípios em cada região do

ao projeto.

país. Depois de mais de sete anos de

Após várias discussões na CAE, o cole-

atuação da CNM no Congresso, essa

giado aprovou o substitutivo do senador

garantia pode ser celebrada com a

em setembro de 2019. Assim, o projeto

sanção da proposta que regulamenta

passou pela Comissão de Constituição

as associações responsáveis por tratar das demandas municipais com as
instâncias federais. A tramitação da
proposta foi impulsionada durante a
XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios.
Na ocasião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e outras lideranças
políticas manifestaram apoio ao PL
4.576/2021, que já havia sido aprovado no Senado como PLS 486/2017. De
acordo com o texto sancionado por
meio da Lei 14.341/2022, os Municípios poderão se associar para objetivos de caráter político-representativo, técnico, científico, educacional,
cultural e social. Para regulamentar a
representação dos Entes municipais
por meio de entidades colegiadas, a
Confederação lutou pela mudança
do Código de Processo Civil previsto
na Lei 13.105/2015.
“A legislação dá mais segurança
jurídica às nossas entidades que fazem um trabalho importantíssimo
lá na ponta. São as associações que
atuam pelo avanço de demandas no
Legislativo, Executivo e Judiciário, fundamentais para a melhoria da gestão
local e consequentemente dos serviços prestados à população. Somos
5.568 Municípios e, mesmo assim,
nenhum prefeito consegue ser ouvido sozinho”, ressaltou o presidente da
CNM, Paulo Ziulkoski.

ú Outras atribuições
Além de atuarem na defesa geral dos
interesses municipais, as entidades representativas, que poderão ser pessoas jurídicas de direito privado ou autarquias de
base associativa, terão de ter como representante legal um prefeito ou ex-prefeito
sem direito à remuneração pelo cargo.
Além disso, as associações seguirão regras
de transparência e publicidade, como divulgação de receitas e despesas.
Um dos pontos principais com a regulamentação – amplamente defendido pela
CNM – é a autorização para as entidades
representativas postularem em juízo, tanto em ações coletivas quanto individuais,
para defesa dos interesses dos Municípios.
Assim, desde que com autorização expressa dos prefeitos em questão, as associações poderão atuar como parte, terceiro
interessado ou amicus curiae (colaborador
que participa do processo). Para as associações de Municípios já existentes e que
se enquadram nas atividades listadas, o
texto prevê um prazo de dois anos para
adequação às regras. Suas contratações
de pessoal, pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), bem como suas
licitações, obedecerão a regulamentos
simplificados por ela mesma editados.

ú Histórico
A Comissão de Assuntos Econômicos

e Justiça (CCJ) do Senado. Já no início de
2020, o relator à época, senador Wellington Fagundes (PL-MT), apresentou seu relatório. Porém, a proposta não foi pautada
nas votações da comissão naquele ano, o
que levou a mais uma mudança na relatoria – dessa vez, a incumbência ficou com
o senador Davi Alcolumbre (União-AP).
Aproveitando o trabalho já feito pelo
senador Wellington Fagundes, Alcolumbre
manteve o texto construído e aprimorou
alguns pontos, atendendo demandas municipalistas e em busca de consenso. Para
aprovação, à época, ele se reuniu com o
autor da proposta e também com a CNM,
visando ao aperfeiçoamento da medida.
Após tratativas, o substitutivo ao PL foi
aprovado – diretamente no Plenário do
Senado – em 15 de dezembro de 2021, durante mobilização de prefeitos, organizada
pela Confederação, no Congresso.
Em seguida, Ziulkoski e representantes
da entidade iniciaram a articulação para
votação na Câmara com a liderança do
governo na Casa e com o presidente Arthur Lira. Para dar celeridade à proposta,
o deputado Benes Leocádio (União-RN)
apresentou requerimento para apreciação
do PL em regime de urgência. Já durante
a XXIII Marcha, Ziulkoski alertou os parlamentares acerca da permanência da proposta que ainda aguardava designação de
relator e reforçou a importância do pleito
para os Municípios.

(CAE) do Senado foi a primeira por onde

Com o apoio dos parlamentares, a

tramitou o projeto. Inicialmente, a senado-

medida foi destravada e aprovada pelo

ra Simone Tebet (MDB-MS) foi designada

Plenário da Casa, representando mais

relatora e tratou da iniciativa com a CNM.

uma conquista da mobilização anual do

No entanto, como em 2018 a proposta não

movimento municipalista no evento or-

avançou, em 2019 ela entregou a relatoria

ganizado pela CNM.
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Municípios recebem R$ 2,6 bilhões
de cessão onerosa em duas parcelas
Em maio, os Municípios brasileiros
Andre Ribeiro / Petrobras

receberam dois repasses de cessão onerosa – após a liberação dos recursos
por meio da sanção da Lei 14.337/2022,
anunciada durante a XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O montante somou R$ 2,6 bilhões para os cofres
municipais.
No total, o governo federal arrecadou
R$ 11,14 bilhões em bônus de assinatura
na segunda rodada de licitações de volumes excedentes da cessão onerosa do
pré-sal (Blocos na Bacia de Santos: Sépia
e Atapu). Parte dessa quantia – R$ 3,46
bilhões – pertence à própria União. Assim, o valor repassado a Estados e Municípios somou R$ 7,67 bilhões. Sendo que
33% desse total, ou seja, R$ 3,67 bilhões,
foram distribuídos em uma primeira parcela em 20 de maio – relativa ao repasse
normal previsto na Lei 13.885/2019.
Conforme a legislação, essa transferência de 33% é assim dividida: 15% para Estados e Distrito Federal conforme
tabela, 3% para Estados confrontantes
e 15% para os Municípios, seguindo os
coeficientes da repartição do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM). Assim, a primeira parcela para os Municípios foi de R$ 1,6 bilhão.

nicipal e de Comunicação (ICMS). Esse

Lei do Congresso Nacional (PLN) 3/2022,

repasse, porém, não abrangeu todos os

abrindo crédito extraordinário para a

Municípios, uma vez que 144 não cum-

distribuição dos recursos com Estados

priram requisito exigido pela LC 176/20

e Municípios.

– situação que a Confederação Nacional

Em 28 de abril, dia de encerramento

de Municípios (CNM) atua para reverter

da XXIII Marcha, o tema foi pautado em

(leia mais na página 6).

sessão conjunta no Plenário do Con-

� Atuação municipalista
A CNM atuou, primeiro, para a rápida
liberação do recurso por meio de aprova-

O segundo repasse – chamado de

ção de projeto no Congresso Nacional e,

adicional – caiu em 24 de maio e somou

em seguida, para que o Tesouro fizesse

R$ 4 bilhões, dos quais R$ 1 bilhão foi

as transferências ainda em maio. Entre a

destinado aos Entes locais. Essa quan-

sanção da Lei e o primeiro repasse foram

tia foi transferida pela União em cum-

apenas oito dias.

primento ao acordado anteriormente

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski,

com governos estaduais e municipais

reforça a importância da conquista e da

e ao que foi previsto pela LC 176/2020,

força do movimento municipalista. “São

que determinou um repasse adicional

resultados da nossa atuação no Congres-

da União dos valores arrecadados com

so e com o Executivo, por meio de muito

os Blocos de Atapu e Sépia.

diálogo. É esse caminho que precisamos

Os R$ 4 bilhões foram divididos segundo a seguinte regra: 75% para os

seguir em busca de um pacto federativo
mais justo e redistributivo”, avalia.

Estados e 25% para os Municípios, com

Embora o leilão tenha ocorrido em

o critério de rateio do Imposto sobre

dezembro de 2021, as empresas vence-

Operações relativas à Circulação de Mer-

doras tiveram um prazo para realizar o

cadorias e sobre Prestações de Serviços

pagamento. Em 6 de abril, a Presidência

de Transporte Interestadual e Intermu-

da República encaminhou o Projeto de

gresso Nacional. Designado relator do
projeto, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), que acatou a proposta do Executivo na íntegra, sem emendas, ressaltou
a conquista da CNM durante a Marcha
dos Municípios. “A votação desse projeto hoje, sem dúvida nenhuma, é uma
demonstração carinhosa com a Marcha
dos Prefeitos. Esses recursos serão utilizados em diversos Municípios brasileiros, e a Marcha dos Prefeitos recebe esse
grande presente.”
Durante a XXIII Marcha, o presidente
Jair Bolsonaro já havia se comprometido
a viabilizar a medida. Deputados e senadores que participaram do evento municipalista também endossaram o apoio ao
projeto e pediram esforços de todos os
parlamentares para agilizar a votação.
Em 12 de maio, a sanção da medida, por
meio da Lei 14.337/2022, foi publicada
no Diário Oficial da União.

9

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

junho de 2022

Ag. CNM

� Tire suas dúvidas sobre os repasses
Para esclarecer as principais dúvidas dos gestores, a área de Finanças da
CNM organizou um perguntas e respostas sobre o tema. Além de explicar cada uma das duas parcelas e os critérios para distribuição do
dinheiro em cada uma, o material esclarece, por exemplo,
onde cairá a verba, o passo a passo para a prefeitura acessar
a conta bancária, em que os valores podem ser aplicados,
como fazer a adequação orçamentária, entre outros pontos.

“São resultados da nossa
atuação no Congresso e com o
Executivo, por meio de muito
diálogo. É esse caminho que
precisamos seguir em busca
de um pacto federativo mais
justo e redistributivo”
Paulo Ziulkoski, presidente da CNM

Valores distribuídos entre os Municípios de cada Estado
Quantia referente à soma das duas parcelas referentes ao repasse autorizado pela Lei 14.337/2022
R$ 8,6 milhões

RR

R$ 9,4 milhões

R$ 34,2 milhões

AP

R$ 88,9 milhões
R$ 50,6 milhões

AM

R$ 93,6 milhões

PA

MA

R$ 162,4 milhões

R$ 32,4 milhões

CE
PI

AC

TO

RO

R$ 10 milhões
R$ 24 milhões

MT

DF
GO

R$ 112,6 milhões

MS
PR

MG

RS
R$ 185,2 milhões

RJ

ES

R$ 59,6 milhões

R$ 76,6 milhões

SC

R$ 86,8 milhões

R$ 53,9 milhões
R$ 87,9 milhões
R$ 42,5 milhões
R$ 26,2 milhões

R$ 6,9 milhões

R$ 365,6 milhões

SP
R$ 184,8 milhões

R$ 44,2 milhões

R$ 192,7 milhões

R$ 185,1 milhões

R$ 59,3 milhões

SE

BA

RN
PB
PE
AL

R$ 374,9 milhões
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CNM atua para garantir que piso da
enfermagem seja custeado pela União
Aprovado na Câmara dos Deputados
e aguardando apenas a sanção presidencial, o PL 2.564/2020, que estabelece o
piso salarial nacional para enfermeiros,
técnicos e auxiliares em enfermagem e
parteiras, pode trazer impacto anual de
R$ 9,4 bilhões para as prefeituras e inviabilizar completamente o Município de
prestar serviços essenciais à população.
Esse alerta foi evidenciado em diversas
oportunidades pelo presidente da CNM,
Paulo Ziulkoski, que tem intensificado
a atuação do movimento municipalista
para garantir que a União subsidie o pagamento desses profissionais.
A entidade municipalista alertou o
Congresso sobre as dificuldades que os
gestores irão enfrentar com a aprovação

“Nós somos a favor do piso. É uma categoria importante dentro das prefeituras, mas
queremos saber de onde vai sair o dinheiro para pagar. Os parlamentares falam que é
através da PEC 11/2022 do Senado que será definida a fonte de recurso, mas não é bem
assim. O texto atual não estabelece nenhuma garantia de recurso para os Entes locais.”
Paulo Ziulkoski, presidente da CNM

da matéria sem apontar a fonte dos recursos para custear o piso e contribuiu
para a construção de sugestão de emenda ao texto apresentado pelo deputado
Fausto Pinato (PP-SP) durante a votação
do PL 2.564/2020 no Plenário da Câmara.
No entanto, a proposta que estabelecia
o auxílio pela União aos Municípios no
custeio do piso salarial dos profissionais
não chegou a ser analisada.
Com o objetivo de sanar a inconsti-

ú Agentes comunitários
O Congresso também promulgou
a Emenda Constitucional 120/2022.
A matéria trata do piso de agente
comunitário de saúde e de agente

tucionalidade da proposta aprovada na

Assim, caso os Municípios tenham de

Câmara, a senadora Eliziane Gama (Ci-

arcar com o piso proposto no PL, ocor-

dadania-MA) apresentou a Proposta de

rerá iminente desligamento de profissio-

Emenda à Constituição (PEC) 11/2022, a

nais e consequente queda da cobertura

qual determina que lei federal instituirá

de programas essenciais – como o Estra-

pisos salariais nacionais para essas cate-

tégia Saúde da Família. Da mesma forma,

gorias. Diante da falta de especificação

será reduzido o quantitativo de profissio-

do pagamento na proposição, o movi-

nais de enfermagem nas equipes hospi-

mento municipalista decidiu concentrar

talares, ambulatoriais, laboratoriais, de

esforços para incluir na PEC 11/2022 a im-

vigilância em saúde e tantos outros ser-

posição da União nas transferências de

viços que compõem o Sistema Único de

recursos aos Municípios do valor nominal

Saúde (SUS), com grande e imensurável

do piso, a exemplo do que já acontece

impacto à população.

com os pisos dos agentes comunitários
de saúde e de combate às endemias.

ú Consequências

ú Como ficam os
salários?

de combate às endemias e estabele-

Segundo registros do DataSus apu-

ce que o valor salarial nacional será

De acordo com o PL

rados no ano passado, os profissionais

de dois salários mínimos (equivalen-

2.564/2020 aprovado na Câma-

sob gestão municipal somavam 747.756

te hoje a R$ 2.424) para a categoria

ra dos Deputados e aguardando

ocupações. Com base nesses dados e

também prevê adicional de insalu-

a sanção presidencial, o salário

levando em consideração a aprovação

bridade e aposentadoria especial.

mínimo inicial para os enfermei-

do piso, o impacto de R$ 9,4 bilhões

“A EC 120/2022 institui aos Municí-

ros será de R$ 4.750. Nos demais

anuais afetaria fortemente os orçamen-

pios a obrigatoriedade de pagar a

casos, haverá proporcionalidade:

tos locais, bem como o respeito ao limite

insalubridade e o que é mais grave:

70% do piso dos enfermeiros pa-

percentual imposto pela Lei de Respon-

a aposentadoria especial. O impacto

ra os técnicos de enfermagem; e

sabilidade Fiscal (LRF) no que se refere

nas prefeituras será de mais de R$ 3

50% para os auxiliares de enfer-

ao que os Poderes Executivos municipais

bilhões por ano”, enfatizou Ziulkoski.

magem e as parteiras.

podem gastar com pessoal.
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Parauapebas (PA) recebe terceira edição do
Seminário de Governança para o Turismo
Com três dias intensos de discussões, palestras e debates, foi realizado
no Município de Parauapebas, no Estado
do Pará, a terceira edição do Seminário
Nacional de Governança para o Turismo,
promovido pela Confederação Nacional
de Municípios, em parceria com a prefeitura de Parauapebas (PA) e com a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio
Mundial (OCBPM).
“Somos uma terra de migrantes que
aprendeu a acolher e receber a todos. Sejam bem-vindos a esse lugar maravilhoso. Fazer turismo em Parauapebas não é
uma coisa simples, mas compreendemos
que é necessário estarmos integrados na
rota da Amazônia. Estamos trabalhando
para que a Amazônia não seja reconhecida apenas como uma floresta, e sim que
as pessoas estão construindo prosperidade, respeitando a natureza, sendo gratos à Amazônia”, declarou o prefeito de
Parauapebas, Darci José Lermen, durante
a fala de abertura do evento.
Por reconhecer a riqueza nacional
concentrada na região Norte, a CNM
idealizou o seminário. Para a entidade,
são locais de grande potência turística,
com a possibilidade de atrair visitantes
do Brasil e do exterior. Além de aproveitar o crescimento do turismo de natureza, impulsionar a atividade levará mais
desenvolvimento e geração de renda à
população residente no local.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é
patrocinador do evento, promovido no
coração da floresta amazônica. Todas as
edições contabilizaram resultados positivos, “o que reforça a importância da

é protagonista no cuidado com seu pa-

da região poderão ser beneficiados com

trimônio cultural”.

o objetivo de atrair turistas para esta

De caráter nacional, a programação

localidade.

destacou três eixos temáticos: Gover-

Dentro disso, boas práticas foram

nança e Sustentabilidade, Inovação e In-

apresentadas aos gestores, como no ca-

vestimentos. Também apresentará boas

so de Maragogi, em Alagoas, que detém a

práticas, viáveis de serem aplicadas nas

maior barreira de corais do mundo, cujo

demais regiões do Estado. O consultor da

prefeito do Município, Fernando Sérgio

CNM Valtuir Nunes abordou os desafios

Lira, participou da programação. “Eu fi-

para implementação da governança no

quei impressionado com o potencial que

governo local. “Precisamos cumprir algu-

tem Parauapebas. Temos muita oportu-

mas metas para atingirmos o desenvol-

nidade de fazer turismo de contempla-

vimento sustentável, entre elas: respon-

ção, turismo de aventura, enfim, são mui-

sabilidade fiscal, pesquisa e inovação,

tas possibilidades”, destacou. Experiente

infraestrutura, inclusão social e regional,

na recepção de visitantes, o prefeito de

além da racionalização do gasto público.

Canela, no Rio Grande do Sul, ficou en-

São desafios que nos levam a obter pro-

tusiasmado com o que viu na Amazônia.

dutividade, para então se desenvolver

“Eu quero voltar aqui daqui uns 20 anos

políticas públicas em todas as áreas.”

e poder dizer que Parauapebas será a ca-

� Desenvolvimento do

participação dos Municípios detentores

turismo regional

de patrimônios culturais e naturais brasi-

O Seminário contou com a participa-

leiros, repletos de tradições e de belezas

ção de diversas autoridades do governo

nativas”, comentou o consultor da área

federal, do Estado do Pará e agências de

de turismo da CNM, Mário Nascimen-

fomento ao turismo. Além das discus-

to, que complementou. “O turismo leva

sões, apresentações e palestras, o even-

também uma mensagem para o mundo

to foi finalizado com uma visita técnica

de uma solução pacífica de relação en-

aos roteiros turísticos da Rota Carajás.

tre os povos, de conhecimento. O Brasil

A partir de Parauapebas, os Municípios

pital do ecoturismo do Brasil”, finalizou.
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Boa Prática

Anchieta (SC) utiliza 100% de energia
solar em prédios públicos
Já pensou em ter todos os prédios
públicos dos Municípios com 100% de
energia solar? A iniciativa não traz somente economia para os Municípios,
como trabalha para uma localidade mais
sustentável, de acordo, inclusive, com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No mês em que se comemora
o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Confederação
Nacional de Municípios traz a iniciativa
implementada no Município de Anchieta (SC), que utiliza em prédios públicos
100% de energia solar.
De acordo com o prefeito Ivan José
Canci, o projeto foi pensado ao analisar
a realidade financeira do Município, além
da busca por políticas mais sustentáveis.
“Em 2018, iniciamos estudos para ver a
viabilidade econômica, quando percebemos que era viável. Contratamos um
profissional que, com o Município, pensou o projeto; buscamos recursos e em
2019 implementamos três microssistemas que agregam as 27 unidades consumidoras”, disse.
Os microssistemas agregam prédios
públicos, como escolas, hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a própria
prefeitura, que geram toda a energia necessária para abastecer os prédios públicos de Anchieta. “O que pagamos é a taxa
mínima. Mas é muito pouco pensando no
que pagávamos antes”, reforçou Canci.
O projeto custou, à época, R$ 456 mil
para o Município. Pensando no bruto, pode parecer muito, mas o retorno finan-

mento Sustentável, com 169 metas. Estas

� Objetivos de

Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

devem ser alcançadas por meio de uma

A prática integra as ações pensadas

e a sociedade como um todo nos âmbitos

ação conjunta que agrega diferentes ní-

e planejadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Isso porque, em setembro de 2015, os 193 países
membros das Nações Unidas adotaram
uma nova política global: a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável. O
documento tem como objetivo elevar o
desenvolvimento do mundo e melhorar
a qualidade de vida de todas as pessoas,
sem deixar ninguém para trás.
Para alcançar a finalidade, foram estabelecidos 17 Objetivos de DesenvolviERRADICAÇÃO
DA POBREZA

FOME ZERO

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

ENERGIA
ACESSÍVEL E LIMPA

EMPREGO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

veis de governo, organizações, empresas
internacional e nacional e também local.
O Município filiado à entidade tem,
entre os benefícios, a possibilidade de
consultar a chamada Mandala ODS. Situada no Conteúdo Exclusivo, a mandala
é um aplicativo disponibilizado aos gestores públicos municipais e à sociedade
que possibilita diagnosticar, monitorar
e avaliar o desempenho dos Municípios
brasileiros quanto ao nível do alcance da
Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

ceiro, ou seja, o projeto se paga em dois
anos e meio. Entre os resultados, o Município deve economizar R$ 20 mil ao mês
por 25 anos. “Mantendo a energia que
está hoje, teremos mais 22 anos e meio
de energia gratuita. É altamente viável
ter energia solar nos prédios públicos,
além da economia, é uma sinalização do
gestor para os munícipes de cuidado com
o meio ambiente, já que é uma energia
de fonte totalmente renovável”, complementou o gestor municipal.

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Confira mais sobre o uso de 100% da
medida adotada pelo Município de
Anchieta na Rádio CNM.
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MMM

Trabalho do MMM é reconhecido
internacionalmente
O Movimento Mulheres

pios brasileiros e portugueses.

Municipalistas (MMM) está

Durante a apresentação, a

no seu quinto ano e começa

professora auxiliar na Univer-

a colher os frutos internacio-

sidade Portucalense Infante

nalmente. Isso porque o se-

D. Henrique Eva Macedo mos-

minário on-line Órgãos muni-

trou a baixa representativida-

cipais e composição paritária

de feminina, com desrespeito

abordou, no início do mês de

à Lei de Paridade do país eu-

maio, entre as temáticas a par-

ropeu. “A participação efetiva

ticipação feminina na política.

das mulheres é uma condi-

Encerrando o evento, a funda-

ção para sistemas democráti-

dora do MMM Tania Ziulkoski

cos mais sólidos e maduros”,

apresentou os trabalhos rea-

alertou.

lizados pelo Movimento para

O representante da CNM

envolver ainda mais as mulhe-

no evento, dr. Ricardo Her-

res na política.

many, dissertou sobre a pari-

Na oportunidade, a líder

dade de gênero quando pon-

municipalista feminina nacio-

tuou que, embora a legislação

nal reforçou que o grupo foi

brasileira tenha regras para

criado, especialmente, para

garantir vagas para candida-

ampliar a participação das mu-

turas femininas, isso não se

lheres na política e dar voz a

reflete como garantia de cadei-

elas. “Felizmente, mesmo que

ras. Ele citou ainda mudança

a passos lentos, no Brasil esta-

recente nas normas de finan-

mos avançando com relação à

ciamento de candidaturas no

participação feminina na polí-

Brasil. “É preciso políticas afir-

tica”, avaliou. No entanto, Ta-

mativas, assegurando recur-

nia lamentou que as mulheres

sos financeiros, para que as

representam apenas 16,05%

mulheres consigam ampliar

dos vereadores eleitos no Bra-

sua representatividade”.

sil, mas apontou avanços com
a aplicação da cota dos 30% de reserva
de candidaturas e tempo de propaganda
eleitoral gratuita proporcional nas eleições municipais.
O evento contou com participantes
do Brasil e de Portugal, os quais, além
de apresentarem as realidades locais,
buscaram pontos comuns para enfrentar as desigualdades. Ainda durante o
discurso, Tania destacou a experiência
compartilhada com o Município de Oeiras de Portugal, por meio do Projeto
InovaJuntos, já que o MMM conduz o
trabalho com Oeiras, tendo a equidade
de gênero como tema transversal. O projeto é cofinanciado pela União Europeia
e realizado pela CNM, com o objetivo de
fomentar a cooperação entre os Municí-

ú Congresso latino-americano
O MMM foi destaque também

A doutoranda Betieli da Rosa Sau-

em apresentação ocorrida no Con-

zem Machado abordou “O empodera-

gresso Latino-americano “La Incor-

mento local e social das mulheres: o

poración de la Perspectiva de Gé-

enfrentamento da pandemia nos Mu-

nero al Régimen y a las Actividades

nicípios administrados por gestoras”

del Sector Público Local”, no dia

com destaque para o MMM, fundado

25 de maio, em Santiago de Com-

por Dalva Christofoletti e Tania Ziul-

postela, na Espanha. Os bolsistas

koski. Além de dar voz e visibilidade

CNM, a partir de convênio com o

às mulheres, o movimento foi criado

Programa de Pós-Graduação em

com objetivo de incentivar a partici-

Direito da Universidade de Santa

pação feminina na política e de en-

Cruz do Sul (Unisc), participaram

frentar a desigualdade de gênero em

do evento.

cargos de liderança.
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Governo Digital

Serpro é parceiro dos Municípios
na transformação digital
Modernizar a gestão municipal, facilitar o acesso a serviços públicos e otimizar o trabalho nas repartições, estes são
os principais objetivos dos gestores dos
Municípios no país. Muitos ainda são os
desafios, afinal o Brasil possui realidades
distintas. Mas, para auxiliar na transformação digital dos Municípios, o Serpro,
principal provedor de soluções tecnológicas para o Estado brasileiro, oferece
ferramentas neste sentido.
O Serpro apresentou, na última edição da Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, realizada pela Confederação
Nacional de Municípios (CNM), mais uma
tecnologia para impulsionar a transformação digital dos Municípios e dos
Estados brasileiros: o Cidades GOV.br.
A plataforma, desenvolvida em parceria
com a Secretaria Especial de Desburo-

“O cidadão poderá solicitar e acom-

navegação facilitada, pois, cada vez que

panhar os serviços digitais do Municí-

ele se logar com a conta Cidades GOV.

pio utilizando seu login Gov.br, além de

br, a conexão de internet não consome

acessar as informações e notícias de sua

seu pacote de dados”, completa Gileno.

cidade de forma simples e rápida e com

cratização, Gestão e Governo Digital
(SEDGG) do Ministério da Economia, é
a mesma do GOV.br e oferece um ambiente padronizado, seguro e capaz de
configurar os serviços oferecidos pelas
prefeituras de forma ágil, prática e confiável, aumentando significativamente a
oferta de serviços digitais aos cidadãos.
“O Cidades GOV.br é uma solução
pensada para potencializar a transformação digital dos Municípios através
da disponibilização de serviços on-line
e conectividade ao cidadão, bem como
ferramentas de apoio à gestão das prefeituras”, comenta o presidente do Serpro, Gileno Barreto.
Isso é possível porque o portal é administrado pelo próprio Município, com
recursos digitais da plataforma GOV.br,
garantindo total autonomia sobre a gestão e serviços, além de navegação facilitada sem consumo de dados. O portal
possibilita, por exemplo, que o Município
digitalize a demanda de serviços como
podas de árvores, recolhimento de restos de construção, alertas sobre buracos
nas vias ou mesmo reserva de vagas de
matrícula escolar.

ú Transformação Digital
No Brasil, a oferta de serviços públicos digitais tem se expandido de forma
vigorosa nos últimos anos através do
GOV.br, uma plataforma de relacionamento do cidadão com o Estado que já
dispõe de 4,9 mil serviços on-line, desde a prova de vida para aposentados e
pensionistas do INSS à declaração pré-preenchida do imposto de renda, passando pelas carteiras digitais de trânsito

e de trabalho, seguro-desemprego, certificado de vacinação, entre outros. Toda
essa tecnologia, oferecida pelo governo
federal sob a coordenação do Serpro,
está agora disponível para Municípios e
Estados brasileiros.

Ă

Leia o QR Code
para acessar
todas as
ferramentas
disponíveis
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Na mídia

Articulações, atuações e estudos promovidos
pela CNM ganham destaque na mídia nacional
Estudos que apresentam a realidade de Municípios do país

A articulação da CNM sobre as perdas estimadas com o pro-

e auxiliam os gestores municipais, assim como notas e posi-

jeto de alteração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

cionamentos em defesa do movimento municipalista, liderado

Serviços (ICMS) foi destaque em telejornais como da GloboNe-

pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), ganharam

ws, Band, SBT, Record, CNN e Jovem Pan. Além disso, portais

destaque em diversos veículos de comunicação de abrangên-

como UOL e jornais como Valor Econômico, Folha de S.Paulo,

cia nacional.

O Globo e Estadão deram destaque.

Por fim, os recursos da cessão onerosa, o
Além disso, outros assuntos também tiveram destaque, como o levantamento sobre dificuldade de acesso ao Programa Auxílio Brasil (PAB).
A GloboNews repercutiu o tema, além da Jovem Pan e outros diversos
jornais.

lançamento do Índice de Desenvolvimento da
Agropecuária Municipal (Idam) também foram
publicados pelos veículos de comunicação.
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Eventos

Convenção e Seminários Técnicos
movimentam agenda de eventos
SEMINÁRIOS

Após a pausa para a realização da XXIII

Técnicos

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a Confederação Nacional de Municípios voltou a promover os Seminários
Técnicos. Acontecendo de forma on-line e
com inscrições gratuitas para Municípios
filiados, o evento traz para o debate as
mais diversas temáticas da gestão local.
No final do mês de maio, temas como
a sustentabilidade das previdências municipais e parcelamento especial, transporte

ú Turismo

público sustentável, além dos desafios e

O Município de Diamantina (MG) vai promover o 9º Encontro Brasileiro das

implementação da Lei geral de proteção

Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial. O evento, que conta com

de dados na gestão municipal.

parceria da CNM, terá data divulgada em breve. Na oportunidade, os partici-

Os eventos têm duração de um dia,

pantes vão trabalhar a governança do patrimônio e do turismo nas cidades

com intervalo para o almoço. Na oportu-

Patrimônio Mundial e históricas brasileiras de forma sustentável, contribuin-

nidade, analistas e especialistas da CNM

do para a promoção e a utilização do patrimônio como ativo de riquezas,

se unem a convidados de Ministérios, Or-

desenvolvimento e, claro, seu aproveitamento pelo turismo.

ganizações, órgãos públicos, entre outros,

Durante o encontro, os participantes poderão refletir sobre os avan-

e participam detalhando minuciosamente

ços e desafios das políticas públicas, bem como celebrar os 50 anos

o tema, além de sanar dúvidas dos par-

da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e

ticipantes.

Natural, instituída em 1972 pela Conferência Geral da Unesco.

Para participar, o interessado deve

Na época, foi aprovada a Convenção para Proteção do Pa-

fazer a inscrição no portal: seminariostec-

trimônio Mundial Cultural e Natural, com a missão de

nicos.cnm.org.br. No site, o participante

identificar e proteger sítios naturais e culturais de

também pode conferir a programação

excepcional valor em todo o mundo.

dos Seminários Técnicos no mês de junho,
bem como os detalhes da programação e
os participantes dos debates.
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