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Palavra do presidente
O Brasil vive com muita tristeza o
seu pior momento da pandemia da
Covid-19. Além das centenas de
milhares de vidas perdidas,
não há ainda como dimensionar os impactos sociais e econômicos
desse cenário.
A Confederação Nacional
de Municípios
(CNM), ao lado das
entidades municipalistas estaduais e microrregionais, vem atuando para possibilitar a saída dessa crise o mais
rapidamente possível.
Junto ao presidente da República e ao
Ministério da Saúde, reforçamos, em inúmeras reuniões e ofícios, que a responsabilidade
da União de comprar e distribuir vacinas contra
a Covid-19 por meio do Programa Nacional de
Imunização (PNI) é fundamental para o enfrentamento da pandemia, destacando a urgência em
ampliar a aquisição de doses e de distribuí-las de
maneira equânime para os Entes locais.
Nossa posição continua sendo a de que nenhum brasileiro, Estado, ou Município é melhor
do que outro. Nosso pacto federativo não pode
ser quebrado. Assim, todas as vacinas devem ser
disponibilizadas pelo PNI, a fim de que as regiões

mais necessitadas não sejam outra vez
prejudicadas. A vacinação é o caminho para preservar a saúde dos
brasileiros e a retomada econômica do país.
O movimento pediu
ainda a retomada de
auxílio financeiro emergencial aos Municípios por meio
das transferências
no Grupo Coronavírus;
a ampliação da Rede de
Atenção Especializada – leitos de UTI e leitos clínicos para a
Covid-19; as ações imediatas de fomento à produção e à importação emergencial de neurobloqueadores e oxigênio;
reforço técnico-financeiro para testagem de
casos; envio semanal a esta Confederação de informe do cronograma de aquisição de vacinas;
execução do plano de comunicação para a vacinação e medidas de contenção contra a Covid-19.
Os desafios ainda são inúmeros, mas acredito
que, neste momento, só conseguiremos vencer
essa pandemia se estivermos todos unidos –
União, Estados e Municípios.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM

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

/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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Gaúcho, advogado, ex-prefeito de
Mariana Pimentel (RS) e municipalista,
Ziulkoski tem 75 anos e liderou a CNM
por 21 anos, saindo em 2018. Um dos
principais responsáveis pelo fortalecimento do movimento municipalista, ele
idealizou a Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios, que consagrou o palco
de apresentação das demandas municipais aos Três Poderes da esfera federal.
Ziulkoski liderou diversas ações que
resultaram em conquistas históricas,
como a taxa de iluminação pública, o
salário-educação, dois aumentos de 1%
do FPM, a construção da sede própria
da CNM em Brasília e a criação do Dia
Nacional do Movimento Municipalista.
Com a promessa de “trabalhar pela causa enquanto tiver força”, ele recebeu o
título de presidente de honra da CNM.
Agora, retorna ao comando da entidade dando continuidade ao trabalho do
presidente Glademir Aroldi e da diretoria 2018-2021, que contabilizou grandes
conquistas e avanços.
A situação socioeconômica do
Brasil é extremamente desafiadora.
Qual o sentimento de retornar ao comando da entidade neste momento?
Os prefeitos se mobilizaram e elegeram a chapa única, e no final de maio
vamos assumir para dar continuidade
ao brilhante trabalho que tem sido feito até agora e para permanecer lutando pela pauta municipalista. Sabemos
da capacidade da gestão da entidade,
mas os Municípios vão passar por momentos muito mais difíceis do que estão
passando hoje. É uma crise mundial que
afeta a saúde e a economia, mas vamos
estar de cabeça erguida, unidos, lutando pelos nossos velhos ideais para que
possamos qualificar o pacto federativo.
Quais serão as prioridades da
pauta municipalista para os próximos anos?
A pauta pode ser dividida em várias
situações, hoje, por exemplo, a mais
premente, imediata, é a questão da

Covid-19, que está afetando não só a
estrutura da gestão, mas também a
comunidade. Então, essa é a prioridade
das prioridades. São várias direções, e
não há como adiantar, porque não se
sabe como estará a situação. Infelizmente, ao que tudo indica, haverá um
recrudescimento dela. Essa é a pauta
número um. Depois, vamos ter de nos
posicionar muito de acordo com o que
acontecer nos meses subsequentes.
Todos sabem que tudo isso vai passar, esperamos que seja daqui a um
mês, mas, se se perpetuar, vamos ter de
trabalhar em outra lógica. No entanto,
temos de ver as questões remanescentes da pauta, que foram prejudicadas
pela pandemia, como a própria conclusão da votação do aumento de 1% do
FPM, que está na pauta da Câmara Federal; o novo Fundeb, que está entrando em vigor e terá de discutir o reajuste
do magistério que possui um impacto
muito grande nas administrações municipais; a implantação da lei do novo ISS
sobre leasing, cartão de crédito e plano
de saúde; e rever muitas questões dos
programas federais, porque os Municípios não têm poder de emitir dinheiro
nem lançar títulos da dívida pública. A
União fez isso a rodo nesse último ano.
Ela pode, porque tem maquininha de
fazer dinheiro, digamos assim, e os Municípios não têm. Só que a demanda nas
áreas sociais, de saúde e de educação
serão cada vez maiores, e os Municípios
estão com suas contas estranguladas.
Em sua primeira mensagem aos
prefeitos, após a eleição, o senhor
falou da necessidade de lutar junto
ao Congresso Nacional e ao governo federal para qualificar o pacto
federativo. Qual será a frente para
avançar nesse aspecto?
Essa é a luta que a Confederação
tem travado há muitos, muitos anos.
Quando se fala em pacto federativo, a
coisa é bastante ampla e não se pode
imaginar que haverá um novo pacto

Ag. CNM

De volta ao comando da CNM,
Ziulkoski destaca as prioridades

regulador de tudo. Esse pacto tem que
ser ajustado, aos poucos, dentro do que
é possível. É um processo traumático,
pois existem conflitos tanto na parte
vertical - que representa as atribuições
da União, dos Estados e dos Municípios
e o suporte financeiro para execução
dessas atribuições -, quanto na parte
horizontal, entre os Entes e as competências comuns e a própria sociedade.
Vai vir aí a reforma tributária e também a reforma administrativa, e a Confederação terá de atuar com muita qualidade técnica, assessoria qualificada
e discussão, porque isso diz respeito
muito à administração dos Municípios.
Temos de estar atentos a essa situação,
pois, nesse momento, talvez, se possa
melhorar o pacto, só que isso vai gerar
conflito. Para os Municípios, é muito
mais interessante discutir juntos a reforma fiscal, ou seja, não adianta só melhorar a arrecadação, é preciso olhar com
proficiência para a regressividade dos
impostos. Qual regressividade, quais
tributos, será criado um IVA único? E os
Municípios vão abrir mão do ISS, o imposto que mais tem crescido? Vamos
ter de olhar com muita competência
para orientar a discussão. Para a Confederação, a questão se torna bastante
complexa, já que, com qualquer reforma
tributária que venha, centenas de Municípios vão perder e centenas vão ganhar.
Sendo assim, isso precisa ser muito bem
avaliado e discutido pela
liderança nacional do movimento municipalista.
Acesse a entrevista
completa pelo QR Code:
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Restos a Pagar da União crescem, mas
dívida com os Municípios reduziu
De 2020 para 2021, os Restos a Pagar (RAPs) inscritos
aumentaram 25% – o que representa R$ 46,2 bilhões a
mais. Com isso, o estoque total somou R$ 227,8 bilhões.
Na contramão, a dívida do governo com os Municípios
reduziu de R$ 29 bilhões para R$ 25,4 bilhões, de 2020
para 2021.
Os valores constam na peça orçamentária do governo, enviada ao Congresso, e devem ser mantidos
no Orçamento Federal de 2021. Ao analisar a dívida da
União, a CNM constatou crescimento parecido em 2013,
também ano de primeiro mandato. Foram R$ 156,1 bilhões só em novas inscrições, fenômeno causado por
ações de prevenção, de enfrentamento e de resposta
ao coronavírus.
37,27
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� Total de RAP inscritos no exercício
Segundo estudo da CNM, de modo geral, mais de
77% do valor dividido entre as prefeituras são de obras
iniciadas ou de produtos entregues. Entre 2010 e 2021,
só não houve crescimento nos RAPs dos Municípios,
agora, de 2018 a 2020. Lembrando que Restos a Pagar
são as despesas com compromisso de utilização no orçamento não pagas até o dia 31 de dezembro.
O conceito trata dos três estágios da despesa pública – empenho, liquidação e pagamento. O Tesouro
Nacional explica que uma despesa pública empenhada
em determinado ano, e não paga no mesmo ano é inscrita em restos a pagar na virada do exercício. Se ela for
empenhada e liquidada, é inscrita como restos a pagar
processados; se for apenas empenhada e não liquidada,
será inscrita em restos a pagar não processados.

Ano

Total RAP
Processado

Os dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) relacionados aos Restos a Pagar
inscritos no Orçamento Geral da União (OGU) indicam as despesas
que mais influenciaram o crescimento dos RAPs de um ano para
o outro. Foram elas:
• Benefício Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda;
• Despesas adicionais do Ministério da Saúde e de outros ministérios; e
• Auxílio Emergencial às pessoas em situação de vulnerabilidade.

� Total de RAP destinado aos Municípios no
OGU em 2020
Mais de 87% do total de restos a pagar estão concentrados nos
Ministérios do Desenvolvimento Regional, da Educação, da Saúde e
da Agricultura – o que corresponde a R$ 11,1 bilhões. O Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR) é o maior devedor, com RAPs
de R$ 4,6 bilhões. Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão lideram as regiões com mais valores pendentes de pagamento – 60% do total. Juntos Sergipe, Espírito Santo e Mato Grosso
têm apenas 1,8% do total do montante para receber.

20
21

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
11

20
10

20
12

25,75

20,79

� Restos a Pagar destinados aos Municípios

Total RAP
Processado
Outros Exercícios

UF

Total de RAPs (R$)
(OGU 2020)

Total de RAPs (R$)
(OGU 2020)

UF

AC

253.734.840

PB

480.248.945

AL

319.530.199

PE

514.356.541

AM

801.711.661

PI

464.614.337

AP

398.465.397

PR

509.726.155

BA

906.969.812

RJ

3.583.873.715

CE

892.669.423

RN

320.832.289

DF

9.324.080.624

RO

292.519.966

ES

198.173.271

RR

217.800.416

GO

301.033.702

RS

475.409.042

MA

1.087.298.096

SC

292.711.674

MG

724.826.120

SE

71.286.311

MS

308.621.876

SP

1.490.814.078

MT

199.048.552

TO

326.503.209

PA

664.393.984

Total

25.421.254.236

Fonte: Siafi. Elaboração própria.

Total RAP Não
Processado

Total RAP Não
Processado Outros
Exercícios

Total RAP

2019

380.941.535

1.128.809.541

10.206.204.598

22.054.740.131

33.770.695.806

2020

7.320.721.155

831.713.013

11.212.346.266

9.762.467.089

29.127.247.523

2021

346.479.721

–

25.074.774.515

–

25.421.254.236
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Estimativa dos efeitos retroativos
da Lei 12.734/2012
apresentados pelo critério de compe-

Este breve texto tem por objetivo
apresentar estimativas preliminares
de qual teria sido o impacto até o momento da redistribuição de receitas petrolíferas prevista na Lei 12.734/2012,
caso os efeitos dela não tivessem sido
suspensos pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.917, movida pelo
Estado do Rio de Janeiro. Ou, visto por
outro ângulo, estimativas de quanto a
maioria dos Estados e Municípios brasileiros deixou de receber nos últimos
anos em decorrência da decisão monocrática de uma ministra do Supremo
Tribunal Federal (STF).
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) foi um dos atores mais
importantes para a alteração das regras de distribuição dos royalties e,
resumidamente, cabe lembrar que a
Lei 12.734/2012 previa uma regra de
transição de sete anos para que os porcentuais de repartição das receitas de
royalties e participação especial fossem
gradativamente sendo modificados, de
modo a ampliar a fatia distribuída de
forma universal por meio dos fundos
de participação (FPM e FPE) em detrimento da proporção reservada exclusivamente aos chamados Estados e Municípios produtores (ou confrontantes
com poços de petróleo, na realidade).
Na tabela abaixo, apresentamos
os valores recolhidos de royalties e
participação e sua distribuição entre
os Entes federados pelos critérios das
leis antigas (7.990/1989 e 9.478/1997),
assim como estimativas de qual teria

tência e não de caixa, uma vez que se
considere que as regras de repartição
no “momento t” sejam aplicadas às receitas de petróleo decorrentes da produção nesse mesmo “momento t”. Como a repartição de receitas de royalties
entre os Entes federados ocorre sempre dois meses depois da produção, e a
da participação especial, um trimestre
depois, há uma diferença entre valores
apurados segundo os dois critérios.
No caso de 2020, em particular,
os valores dos royalties gerados pela produção de outubro e dezembro,
previstos para serem repartidos com
Estados e Municípios em janeiro e fevereiro de 2021, não foram considerados na soma, assim como o montante
de participação especial referente ao
último trimestre de 2020, que está sendo creditado à União em janeiro e redistribuído para Estados e Municípios
em fevereiro.
Feita essa ressalva de caráter metodológico, as estimativas preliminares
apresentados na tabela 1 indicam que
até o final de 2020 os Estados e Municípios deixaram de receber R$ 90,2
bilhões (R$ 48,5 bilhões via FPE e R$
41,7 bilhões via FPM) em decorrência
da liminar suspensiva inicial e dos sucessivos adiamentos do julgamento de
mérito pelo STF.
Cabe ressaltar que a Lei aprovada
no Congresso, pela regra de transição
proposta, atenuaria as eventuais perdas de receitas dos Estados e dos Mu-

descontinuidade administrativa nem
grandes impactos orçamentários, mas,
como a Lei está sob liminar, ao longo
destes anos todos a soma é bastante
vultosa.
Por outro lado, esses R$ 90,2 bilhões também correspondem ao valor
a maior que União, Estados confrontantes e Municípios confrontantes e
afetados receberam entre 2013 e 2020
em função da não entrada em vigor da
Lei 12.734/2012. No caso dos Estados
confrontantes, portanto, sobremaneira
Rio de Janeiro e Espírito Santo, houve
um ganho financeiro de R$ 32,6 bilhões
por conta da decisão do STF.
A ordem de grandeza desses números revela que o STF, diante de um
tema tão importante como este, deveria deliberar sobre a liminar relativa
à partilha federativa de uma receita
pertencente à União. Espera-se que,
diante desses números e do que preconiza o Direito, o Supremo venha em
algum momento reconhecer a constitucionalidade da Lei 12.734/2012, mas
é preciso reconhecer que dificilmente
será possível corrigir o que já passou.
Tudo indica que a modulação dos efeitos da Lei 12.734/2012 promoverá uma
redistribuição de receitas daqui para frente, seja com a regra definitiva,
seja com alguma regra de transição,
ou, ainda, com um novo acordo a ser
celebrado entre os Entes beneficiados
pelas atuais regras e os Entes que se
beneficiariam com a regra da referida
lei que está sob judice.

sido essa repartição federativa caso a
Lei 12.734/2012 estivesse vigorando. Os
valores efetivos e as estimativas estão

nicípios confrontantes e atuais beneficiários, levando em conta o aumento da
produção. Dessa maneira, não haveria

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Eduardo Stranz – consultor na área de
Estudos Técnicos da CNM
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Material esclarece principais dúvidas
sobre aquisição e distribuição de vacinas
Para esclarecer dúvidas sobre legislações que tratam de autorização
temporária na aquisição e distribuição
de medicamentos e vacinas contra a Covid-19, a CNM disponibilizou documento
condensado com as principais perguntas e respostas feitas por gestores e
demais agentes municipais em relação
ao tema. O material reúne orientações
técnicas de saúde, jurídica e de consórcios públicos quanto à aprovação e à
sanção neste ano do novo regime jurídico, previstos nas Leis 14.124 e 14.125
e outras normas.
Junto às normas recentes, a Lei
8.080/1990 e a Resolução de Diretoria
Colegiada (RDC) 476/2021 estabelecem a política excepcional e endossam
o papel de coordenação, por parte da
União, mediante o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A Confederação explica
que a legislação autoriza a aquisição e
trata da responsabilidade civil relativa a
eventos adversos pós-vacinação.
O documento técnico explica que os
Entes federados, assim como os consórcios públicos, podem adquirir vacinas,
distribuí-las e aplicá-las APENAS se o
governo federal não realizar as aquisições e distribuições como previstas no

Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação. Para isso, é preciso ter lei local que autorize a realização da compra.
“Observam-se muitas incertezas, condicionantes, o que requer prevenção e
precaução do gestor público no sentido
de aguardar a edição de regulamentações claras, não realizando aquisições
sem uma ação cooperada dos Entes
subnacionais com o governo federal”,
alerta o Perguntas e Respostas.
OUTROS DESTAQUES – A possibilidade de adquirir vacina sem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e a aplicação de recursos – baseadas em decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) também – são
destaques do material assim como esclarecimentos sobre a possibilidade de
imunizar a comunidade local, a população prioritária e a compra por empresas
privadas. Em relação à aquisição por
consórcio público, a Confederação alerta que ele assume a responsabilidade
civil relativa a eventos
adversos pós-vacinação contra a Covid-19
ao instrumentalizar a
compra compartilhada de vacinas.

� Apoio internacional
O posicionamento municipalista quanto à aquisição de vacinas
de forma centralizada pela União e
distribuição por meio do Programa
Nacional de Imunização (PNI) – manifestado pela CNM desde o início
da vacinação – ganhou apoio internacional. A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) endossou
esse entendimento em reunião com
o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir

Aroldi, e com o Grupo de Trabalho
(GT) formado para acompanhar as
ações de vacinação.
“Os governos têm feito aquisição
unificada de insumos e vacinas para
dar equidade a todas as populações.
Nesse mesmo contexto, está sendo
embasada a compra de vacinas, priorizada para os governos centrais. Não
podemos ampliar essas brechas”,
considerou a especialista em imunizações da Opas, Lely Guzmán.

� Ações
O alinhamento de um plano de
comunicação para informar a população sobre a importância da
eficácia da vacina e dos protocolos
de segurança sanitária enquanto
o imunizante não chega à totalidade dos habitantes é outro ponto
defendido pela CNM e pela Opas
para combater a desinformação. A
entidade disponibilizou um modelo
para orientar os gestores. “Temos
que alinhar Municípios, Estados e
União nas estratégias do plano de
comunicação. A gente só vai conseguir esse resultado se estivermos
unidos”, considerou Aroldi.
Por meio de nota com ampla
repercussão na mídia, o movimento municipalista ainda endossou a
necessidade de efetivação de pontos do Plano Nacional em Defesa da
Vida e da Saúde, iniciativa do Fórum
Nacional de Governadores.

7

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

abril de 2021
Covid-19

� Leis sancionadas
A CNM entende que as Leis
14.124/2021 e 14.125/2021 reforçam
o papel da União na compra das vacinas. Embora haja brecha para compra
por Estados e Municípios, vale lembrar
que as doses podem ser requisitadas.
Saiba mais:

O presidente da CNM pontuou a
preocupação dos gestores municipais

com o não cumprimento
do calendário de imunização. Por isso, reforçou que
é fundamental um posicionamento claro sobre
as aquisições. “Todas as
vacinas devem ser disponibilizadas pelo PNI,
para que as regiões mais
necessitadas não sejam
mais uma vez prejudicadas”, opinou Aroldi. A vacinação é entendida pelo movimento municipalista
como o caminho para preservar a saúde dos brasileiros e para a retomada
econômica do país.
Ainda no encontro de março, o chefe da pasta da Saúde informou que estavam em andamento negociações para
a compra de novas vacinas e que, até
junho, metade da população brasileira
estaria vacinada, sendo a outra metade
imunizada até o fim de 2021.
Representando os Municípios de
cada Região do Brasil, os presidentes
da Associação Estadual de Municípios
do Rio de Janeiro (Aemerj), Luiz Antônio
Neves; da Federação das Associações
de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Maneco Hassen; da Associação
Municipalista de Pernambuco (Amupe),
José Patriota; da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan
Fraga; e da Associação Amazonense dos
Municípios (AAM), Jair Souto, também

Reprodução

A responsabilidade da União de
comprar e distribuir vacinas contra a
Covid-19 por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) é um ponto
crucial, na visão do movimento municipalista, para o enfrentamento da pandemia no Brasil. Reforçando a urgência
em ampliar a aquisição de doses e de
distribuí-las de maneira equânime para os Entes locais, os presidentes da
Confederação Nacional de Municípios
(CNM), Glademir Aroldi, e das entidades
estaduais municipalistas destacaram o
cenário esperado para o então ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião
virtual em março.
Entre os principais pontos, o movimento municipalista cobrou posicionamento da pasta federal a fim de evitar
acirramentos do pacto federativo e,
principalmente, garantir a vacinação
em massa da população brasileira. No
encontro, o ministro assumiu compromisso com o PNI e a necessidade de
fortalecê-lo, reconhecendo o papel do
governo federal em centralizar as compras de vacinas e distribuí-las. “Nossa
posição continua sendo que nenhum
brasileiro, Estado, Município é melhor
do que outro. Nosso pacto federativo
não pode ser quebrado.”

Saúde

Ministério da Saúde se compromete
com PNI em reunião com a CNM

levaram questões diretamente ao ministro da Saúde à época. Entre outros
pontos, eles trataram da necessidade
de mais agilidade, de transparência
quanto às compras e de investimentos
na produção nacional de vacinas.
Além da vacinação, Pazuello apontou como fundamental para enfrentamento do coronavírus, a longo prazo,
o atendimento primário nas unidades
básicas de saúde e a oferta de leitos.
“Os Municípios são peça fundamental desse jogo, pois é onde vivem os
brasileiros, onde adoecem e podem
vir a óbito”, reconheceu. Após a reunião, o Conselho Político da CNM, formado por todas as entidades estaduais
municipalistas, se reuniu para debater
o tema e emitiu uma nota de posicionamento. Veja a nota:
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Com a vitória da chapa “Movimento
CNM Independente”, Paulo Ziulkoski
retornará ao comando da Confederação Nacional de Municípios para a
Gestão 2021-2024. O pleito ocorreu
em 11 de março, de forma eletrônica,
e o resultado foi validado pela empresa responsável pelo processo eleitoral
no mesmo dia. A chapa se consagrou
vitoriosa ao receber 1.961 votos favoráveis, o equivalente a 98,6% do total
de votos computados. Com isso, a
nova diretoria – que assumirá no fim
de maio – permanecerá na atividade
por três anos.
Ex-prefeito de Mariana Pimentel
(RS) e presidente de honra da CNM,
Paulo Ziulkoski é um dos principais
responsáveis pelo fortalecimento do
movimento municipalista. Ele idealizou a Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios e liderou diversas ações e
mobilizações que resultaram em conquistas históricas.
Após o anúncio do resultado, o municipalista agradeceu aos envolvidos
na eleição e ao atual presidente da
Confederação, Glademir Aroldi. “Saúdo os companheiros que estiveram
nessa luta e ao presidente Aroldi, que
tem conduzido a entidade com muita
competência e lealdade. O seu trabalho será reconhecido por todos. Ao
pontuar o momento de extrema dificuldade que os Municípios enfrentam
com a pandemia da Covid-19, Ziulkoski
afirmou que essa temática continuará
sendo o foco da atuação da entidade.
“É um desafio enorme. O momento é
de crise das mais profundas”, avaliou.
À frente da Gestão 2018-2021, o
presidente Glademir Aroldi, que não
concorreu à reeleição, parabeniza a
chapa vencedora, destacando que a
união do movimento municipalista é
o mais importante para enfrentar os
próximos desafios. “Todos nós conhecemos a paixão e a competência do
presidente Paulo Ziulkoski para liderar

Ag. Lar

Ziulkoski retorna à presidên
ú NÚMERO

98,6%

dos votos levou à
vitória da chapa
“Movimento CNM
Independente”

os municipalistas em prol do nosso
principal objetivo, que é melhorar a
vida de cada brasileiro, onde eles vivem, nos Municípios.”
Ex-prefeito de Tapes, no Rio Grande do Sul, e presidente da Comissão
Eleitoral da CNM, Sílvio da Silva, reforçou, na divulgação do resultado em
reunião virtual, a importância do processo de escolha do novo presidente

da CNM e da nova diretoria. “Estamos
escolhendo o presidente que vai continuar defendendo um pacto federativo mais justo”, destacou. Também
acompanharam o resultado das eleições na sede da CNM os membros da
comissão e prefeitos de Turvelândia
(GO), Siron Queiroz, e de Alexânia (GO),
Allysson Lima.

úDécadas em defesa dos Municípios
Gaúcho, advogado e municipalista, Ziulkoski tem 75 anos e liderou a CNM por 21 anos, saindo em
2018. Criou a Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios, que já soma
22 edições e é, hoje, um espaço
direto para que os gestores levem
demandas aos representantes dos
Três Poderes da esfera federal.
Durante o período em que esteve à frente do movimento municipalista, comandou diversas
mobilizações em Brasília que resultaram em conquistas, como a taxa
de iluminação pública, o salário-educação, a merenda escolar, dois
aumentos de 1% do FPM, apoios

financeiros, a construção da sede
própria da CNM em Brasília e a
criação do Dia Nacional do Movimento Municipalista, celebrado
em 23 de fevereiro.
Ziulkoski retoma o comando
da entidade em um momento decisivo da política nacional, em que
reformas estruturantes devem ser
aprovadas pelo Congresso Nacional. Ele deve dar continuidade ao
trabalho do presidente Glademir
Aroldi e da diretoria 2018-2021,
que contabilizou grandes conquistas e avanços, inclusive, durante
o período de calamidade pública
causada pela Covid-19.
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ncia para Gestão 2021-2024
Integrantes da diretoria 2021-2024
Julvan Lacerda
1o Vice-Presidente

Paulo Ziulkoski
Presidente

Luiz Sorvos
2o Vice-Presidente

Ex-prefeito de Moema
(MG) e presidente
da AMM-MG

Prefeito de Nova

Rosiana Beltrão
3o Vice-Presidente
Prefeita de Feliz

Olímpia (PR)

Deserto (AL)

Haroldo Naves

Jair Souto

4 Vice-Presidente
Prefeito de Campos

5 Vice-Presidente
Prefeito de Manaquiri

Verdes (GO) e
presidente da FGM

(AM) e presidente
da AMM

o

o

Secretários:

Tesoureiros:

José Coimbra Patriota – 1o secretário
Hudson Pereira de Brito – 2o secretário
Manoel Alves da Silva Júnior – 3o secretário

Francisco Nélio Aguiar da Silva – 1o tesoureiro
Erlânio Furtado Luna Xavier – 2o tesoureiro
Francisco de Castro Menezes – 3o tesoureiro

ú Processo eleitoral
A Comissão Eleitoral da Confederação homologou o Colégio
Eleitoral para o pleito e a chapa única para o processo de escolha dos integrantes do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e do
Conselho de Representantes Regionais. Todas as informações da
candidatura e da votação eletrônica, em cumprimento ao estatuto
da entidade, foram apresentadas e podem ser conferidas. Acesse:

Confira os eleitos para
os Conselhos Fiscal e de
Representantes Regionais:
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InovaJuntos 2021: conheça os selecionados
para a primeira fase do projeto
ú Menção honrosa
Em razão da qualidade técnica das candidaturas apresentadas e da mobilização dos Municípios e de suas equipes técnicas,
o Comitê Julgador decidiu conceder menção honrosa aos demais
inscritos e benefícios durante a
execução das atividades do projeto como:

• acesso a todas as reuniões
Os quatro selecionados para o InovaJuntos foram conhecidos no dia 17 de
março. O projeto visa a fomentar a inovação nas políticas públicas, por meio
da troca de experiências e aprendizados entre os selecionados. A iniciativa
de Cooperação Internacional Triangular
é promovida pela Confederação Nacional de Municípios e pelo Centro de
Estudos Sociais (CES) de Portugal, com
financiamento da União Europeia.
Participaram do processo 47 candidaturas. O Comitê Julgador fez todas
as entrevistas de forma remota. Para
a classificação, foram levados em consideração oito critérios como: relação
com o cluster temático; caráter inovador; relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a

Nova Agenda Urbana; metodologia de
monitoramento e avaliação; meios de
informação e comunicação; resultados
e impactos; capacidade de adaptabilidade e replicabilidade; e relação com os
valores transversais do projeto.

� Segunda fase
O processo de seleção para a segunda fase está previsto para o segundo
semestre deste ano, com a abertura
de dois novos processos: um para selecionar 16 Municípios e/ou consórcios
públicos brasileiros e oito Municípios
latino-americanos.
Mais detalhes sobre
os projetos estão disponíveis na biblioteca,
no portal da CNM.

� Confira os selecionados
No cluster 1 – Desenvolvimento e Inovação: Município de Santarém, no Pará.
preenchendo também a vaga da região
Norte;

No cluster 03 – Cidades Verdes e Mudanças Climáticas: Município de Feliz
Deserto, em Alagoas, preenchendo a
vaga da região Nordeste;

No cluster 02 – Desenvolvimento Territorial e Consórcios: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do
Itajaí (CISAMVI), preenchendo a vaga
da região Sul.

No cluster 04 – Espaços Inclusivos e
Inovação Cultural e Social: Município
de Goiás, que leva o mesmo nome do
Estado, preenchendo também a vaga
da região Centro-Oeste.

de cunho técnico para troca
de informações quanto aos
processos de inovação nos
diferentes clusters temáticos
por meio da plataforma UniverCidades: https://www.
univercidades.org.br/;

• registro em vídeo dos exem-

plos de sucesso das candidaturas, que ficarão disponíveis on-line e no Espaço de Inovação,
a ser estabelecido no Palácio
dos Municípios Paulo Ziulkoski,
em Brasília (DF);

• disponibilização da equipe técnica da CNM para apoiar os
Municípios nos problemas técnicos identificados durante as
entrevistas, inclusive da equipe Internacional.

Os Municípios e os consórcios não selecionados ou que
não conseguiram participar da
seleção dessa fase podem continuar acompanhando o site da
CNM e o site oficial do Projeto
para pleitearem outras oportunidades de cooperação e também participarem de outros projetos para o desenvolvimento
dos Municípios.
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Além disso, a atuação conjunta foi relevante na formulação de outros pareceres, como a contratação de pessoal no
exercício de 2021, reajuste de salários
e outros pontos da Lei Complementar
(LC) 173/2020, competências municipais
em tempos de pandemia; cooperação
de cidades fronteiriças, bem como elaboração de organogramas analíticos
das principais Pecs que tramitam no
Congresso Nacional.

� Experiências
Atualmente, três alunos do curso
de pós-graduação em Direito da Unisc
– mestrado e doutorado – fazem parte
do programa de bolsas da CNM. Um deles é Guilherme Giacobbo. Ele participa
da pesquisa que envolve os Municípios
há praticamente oito anos, ocasião em
que ocorreu o primeiro contato com
o movimento municipalista. “A minha
experiência com a CNM começou no
mestrado, em 2013, quando utilizamos os estudos da entidade para basear projetos de pesquisa. O convênio
veio com o doutorado e aprofundamos as pesquisas. Passei seis meses
em Portugal para traçar um paralelo
nos instrumentos urbanísticos. A CNM
entrou numa questão muito prática

Arquivo pessoal

Reunir informações que possam
auxiliar na melhoria da gestão municipal e – ao mesmo tempo – fortalecer o
aprendizado de bacharéis em Direito
que estão cursando mestrado e doutorado em abordagens de temas municipalistas. Desde 2019, a CNM possui
parceria com universidades e oferece a
esses alunos bolsas que possam viabilizar a realização de pesquisas, estudos
de matérias em tramitação no Congresso Nacional, decisões do Judiciário e a
análise de outros temas relevantes para
os Municípios.
A parceria já mostra resultados importantes, sendo uma das mais recentes contribuições dos estudantes
a apresentação de justificativas que
embasaram as emendas apresentadas
pela CNM aos textos das Propostas de
Emenda à Constituição (PECs) que versam sobre a Reforma Tributária e tramitam na Câmara dos Deputados e no
Senado. Atualmente, três estudantes
são coordenados pelo consultor Jurídico
da CNM e professor do mestrado e doutorado em Direito da Universidade de
Santa Cruz do Sul (Unisc) Ricardo Hermany e contam com o apoio técnico de
outras áreas da entidade municipalista.
“Ganha a universidade que faz com
que as nossas pesquisas tenham mais
interesse no plano da realidade municipal e ganham os Municípios e a Confederação, pois os estudos deles também
se refletem em melhores abordagens
e análises mais completas das pautas
emergentes do cotidiano do municipalismo”, disse o coordenador dos estudantes ao avaliar os resultados da
parceria.
Além da colaboração com análises
sobre a Reforma Tributária, os bolsistas e colaboradores da CNM ajudaram
na consolidação de posicionamentos
contra a proposta de extinção dos Municípios e na importância do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).

Arquivo pessoal

Parceria da CNM com bolsistas contribuiu
com a análise de temas da gestão local

nas propostas de emendas à Reforma
Tributária. Nossos estudos ajudaram a
subsidiar essa pesquisa comparativa e
sugerimos uma série de medidas e instrumentos urbanísticos e tributários de
melhoria”, relatou o bolsista.
Já Daniela Camargo defendeu no
seu projeto de tese do doutorado – com
o apoio da CNM – a autonomia financeira e a importância de garantir recursos
do FPM que possam ser convertidos
em serviços básicos para a população.
“A autonomia financeira é muito importante para os Municípios, porque
garante a concretização das políticas
públicas in loco. Na minha tese, eu busco o fortalecimento do FPM por meio de
uma melhor distribuição e fazendo com
que se garanta essa autonomia não só
pelo critério populacional”, explicou a
estudante.
Alguns dos trabalhos conjuntos da
CNM com os estudantes foram convertidos em materiais para orientar os
gestores. Os documentos estão disponíveis para download na Biblioteca Digital da CNM.
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Uma das principais perguntas dos
gestores municipais é como captar
mais recursos para financiamento de
ações e serviços de saúde. A CNM explica que duas ações são fundamentais
antes de buscar por mais recursos:
mapeamento das necessidades e planejamento de prioridades.
O consultor Denilson Magalhães
ressalta que é necessário planejamento. “Sem o planejamento da saúde é
muito difícil captar recursos. Se o gestor não souber em que quer investir,
ele não conseguirá mais recursos”,
destaca. Segundo ele, a ferramenta
administrativa promoverá organização
na gestão municipal do setor e será a
base para a busca por mais verbas.
Além disso, o novo formato de financiamento da Atenção Primária à
Saúde, o programa Previne Brasil, se
tornou uma ferramenta de captação
de recursos. No “captação ponderada”, é preciso cadastrar a população
no prontuário eletrônico e vincular
as Equipes de Saúde da Família (ESF).
Caso o Município não cadastre a população no prontuário eletrônico, ele
começa a perder recursos.

Gov. MT

Como captar mais recursos para
financiamento de ações e serviços de saúde

A consultora Marli Burato explica
que outra forma de obter mais investimentos para saúde é por editais
abertos por programas nacionais e
internacionais. “Temos de prestar a
atenção na intersetorialidade, porque, muitas vezes, estamos buscando
captar recursos para saúde, e a oportunidade está vinculada à educação, à
assistência social”, apontou. Segundo
a consultora, só a plataforma Êxitos
mapeia oportunidades para 46 áreas

diferentes e, diariamente, novos editais são cadastrados no sistema. Essas
oportunidades podem trazer recursos,
premiações e a execução de projetos.
A CNM realizou Bate-papo sobre o
assunto com os consultores de saúde
da entidade. Veja mais:

com a

Ag. Brasil

úCNM tem nova área técnica de Mulheres e Juventude
A Confederação Nacional de Municípios conta com uma nova área
técnica de Mulheres e Juventude,
que tem o objetivo de auxiliar os
gestores a pensar, planejar e executar as políticas públicas de juventude
(PPJ) de maneira mais eficiente e de
acordo com as reais necessidades
de cada Município, além de buscar
fortalecer a participação feminina
na política.
A população jovem brasileira che-

gou ao contingente de 50 milhões, o
que representa ¼ da população, no
início dos anos 2000. O fenômeno
chamado de bônus demográfico indica que o Brasil está migrando para
o envelhecimento e, provavelmente,
nunca mais terá tantos jovens como
nessa década. Para a CNM, isso também representa uma positiva mão
de obra disponível e os gestores
locais podem desenvolver essa potencialidade de uma melhor forma.
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e a autonomia asseguradas constitucionalmente aos Municípios. Os desafios
dos grandes Municípios também são
enormes, sobretudo pela acelerada
expansão populacional, inclusive em
razão da migração.
Foram poucos os recursos federais
destinados para os serviços de saneamento básico que carecem de investimentos para a universalização do
acesso até 2033, como previsto na Lei
14.026/2020, assegurando o desenvolvimento municipal, ou seja, qualidade
de vida para a população e o meio ambiente equilibrado. Nesse contexto, a
CNM ressalta que a legislação brasileira
define os serviços públicos de saneamento básico como abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário,
limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos, drenagem e manejo de águas
pluviais.
EBC

O Congresso Nacional manteve vetos presidenciais ao Novo Marco do
Saneamento Básico (Lei 14.026/2020)
e contrariou o posicionamento manifestado pelo movimento municipalista,
que considera a proposta prejudicial
aos Municípios, além de ferir a autonomia local. Esse alerta foi evidenciado diversas vezes pelo presidente da
CNM, Glademir Aroldi, e sua equipe
técnica em reuniões e debates com os
parlamentares durante a tramitação do
Projeto de Lei (PL) 4.162/2019.
A CNM participou ativamente da
construção da nova lei no Legislativo
para garantir que as mudanças propostas não impactassem negativamente os
Municípios e para preservar os dispositivos constitucionais garantidores da
titularidade dos serviços públicos de
saneamento básico aos Municípios. O
contexto municipal e regional foi apresentado pela entidade considerando os
desafios dos Municípios de portes variados na busca pela universalização do
acesso ao saneamento básico.
As dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas pelos Municípios
de pequeno e médio porte, com populações inferiores a 100 mil habitantes, representando cerca de 95% dos
5.568 Municípios brasileiros, foram
mostradas aos parlamentares, porém,
a possibilidade de criar estruturas de
regionalização como solução para esses
problemas não pode ferir a titularidade

EBC

Congresso confirma vetos ao Novo Marco
do Saneamento Básico e frustra Municípios

ú Vetos apontados
pela CNM
Veto do § 4º do art. 3º da Lei
11.445/2007 – Adesão às formas
de prestação regionalizada
Veto do § 12 do art. 50 da Lei
11.445/2007 – Necessidade de
apoio técnico e financeiro da
União para a formação de blocos de prestação de serviços de
saneamento
Ve t o a o a r t . 16 d a L e i
14.020/2020 – permissão para
que os contratos de programas
vigentes entre os Municípios e as
concessionárias estaduais de saneamento, quando reconhecidos
e renovados, tenham vigência de
até 30 anos
Veto do § 1º do art. 54 da Lei
12.305/2010 – necessidade de
apoio técnico e financeiro da
União e dos Estados para que os
Municípios cumpram com os prazos estabelecidos para a implantação da disposição final ambientalmente adequada de rejeitos
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Todo ano, pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do Imposto
de Renda (IR) devido para o Fundo para Infância e Adolescência (FIA) com o
objetivo de financiar projetos voltados
ao atendimento e à proteção a crianças
e adolescentes. O que muitos gestores
não sabem é que uma força de trabalho
em conjunto pode resultar numa maior
arrecadação para o Fundo.
É o caso do Município de Santarém
(PA). Com algumas medidas adotadas
pelos gestores da localidade, o Município chegou a arrecadar mais de R$ 1,7
milhão de recursos para fortalecer as
políticas da criança e do adolescente.
Para tanto, criaram uma campanha, que
está em funcionamento desde 2017 com
o tema O seu Imposto de Renda rende sorrisos para Santarém.
A chefe do Núcleo do Planejamento e
Políticas Públicas da Secretaria Municipal
de Trabalho e Assistência Social (Semtra) do Município, Roselene Maria Duarte Andrade, reforça que a mobilização
dos contadores e a parceria deles nesta
campanha é de extrema importância.
“São os contadores que possuem contato direto com os contribuintes e que os
sensibilizam a destinarem de 3% a 6% do
seu IR para que esse valor fique no seu
Município e possa fortalecer a política da
criança e do adolescente”, disse.

� Mobilização dos
contadores
A mobilização dos contadores é um
recurso bastante utilizado no Município
de Itá (SC). “Chamamos os escritórios de
contabilidade para uma reunião e apresentamos a possibilidade de fazer a doação. Vamos apresentar o que fizemos, o
valor arrecadado ano passado, vamos
desafiar eles a passarem esta meta e
vamos apresentar o material publicitário para que cada um faça sua doação”,
ressalta o contador do Município catarinense, Elton José Thomas.

Pref. Santarém/PA

Municípios mostram que simples ações
aumentam arrecadação para o FIA

Além disso, o Município investiu na
elaboração de brindes como camisetas
e canecas. “Nós vamos deixar camisetas
e canecas para que o contador, no momento que transmita a declaração do
IR, já faça a entrega da lembrança para
o contribuinte que destinou o recurso”,
complementa.
Mas a mobilização por si só não basta. O contador lembra que é importante que se tenha transparência de todo o
processo. “A partir do momento que as
pessoas destinam parte do seu IR para
o Fundo, ou para alguma ação ou projeto, precisamos voltar e prestar conta
para as pessoas, para a sociedade, para
as empresas e dizer: com o recurso que
você destinou nós fizemos isso, atendemos tantas crianças etc. Nós temos que
ser transparentes”, lembrando que com
a ação o Município aumenta a credibilidade, a confiança e consegue fidelizar a
pessoa. “Uma vez que você tem a fidelidade, que você tem a confiança, as pessoas vão continuar destinando recursos
e doando”.
Em conjunto com essa atuação, é importante que a gestão municipal tenha
a casa organizada, ou seja, deve regularizar o Fundo para Infância e Adolescência no Município, organizar a elaboração
de projetos, a tramitação deles, além de
capacitar os Conselhos Municipais a buscarem recursos.

� Como destinar
recursos
A busca de recursos para o
FIA tem dois campos de atuação. Podem ser feitos por pessoas físicas e pessoas jurídicas.
No caso das pessoas físicas, a
destinação pode ser feita em
dois momentos. O primeiro é
a de destinar 6% do Imposto
de Renda durante o exercício
financeiro através de depósito
feito diretamente na conta do
Fundo Municipal. Outra possibilidade, é a que acontece
nesses meses de março e abril,
que é a do momento da declaração de ajuste anual. Neste
caso, o cidadão pode destinar
5% do Imposto de Renda devido para o FIA.
Já com relação à pessoa
jurídica, a destinação para o
FIA pode ser feita por aquelas
empresas enquadradas na forma de tributação de lucro real.
Estas podem destinar até 1%
do imposto de renda devido
para o FIA.
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Na Mídia

Covid-19: atuação da CNM é
destaque na mídia nacional
A Confederação Nacional de Municípios não tem calculado
esforços para buscar medidas urgentes no enfrentamento da
crise sanitária, política e econômica no país resultante da pandemia do coronavírus (Covid-19). A atuação da entidade tem
ganhado ampla repercussão e destaque na mídia nacional.
No início do mês de março, a entidade promoveu reunião

ú CNM emite nota sobre vacinação
Ainda sobre a vacinação, a entidade enviou nota à imprensa, à população e aos líderes municipais defendendo
o fortalecimento do federalismo brasileiro e reforçando
o pedido de urgência da vacinação em massa da população brasileira por meio do PNI. Para a entidade, este é o
único caminho para o enfrentamento da crise sanitária,

virtual com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Sobre o encontro foram noticiadas 467 matérias em mídias
nacionais e locais. Estadão, O Globo, CNN e Globo News repercutiram o encontro com o líder da pasta, que garantiu aos
gestores municipais a compra de novas vacinas e o compromisso com o Programa Nacional de Imunização (PNI).

política e econômica que a nação brasileira enfrenta e
cujo agravamento encaminha o esgarçamento do tecido
institucional, político e social.
O documento foi destaque no Jornal Nacional, na Globo
News, no portal da Agência Brasil, Jornal da Globo e Portal G1. Já no jornal O Globo, a nota emitida pela entidade
ganhou destaque na capa do jornal impresso.
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CNM promove qualificação
de gestores à distância
Centenas de gestores das mais diversas
áreas de atuação municipal receberam treinamento promovido pela CNM através do CNM
Qualifica. Durante o mês de março, foram
mais de 20 cursos sobre as mais diversas temáticas. Ao todo devem ser qualificados mais
de 6 milhões de servidores públicos municipais do país.
Os cursos são ministrados de forma gratuita para os Municípios filiados e, diante do
cenário vivido no país, as qualificações são
realizadas de forma on-line. “O início da gestão é um momento muito delicado onde a
equipe do Município se volta para entender
o que era executado em termo de políticas
públicas e serviços e também para fazer seu
planejamento a partir da avaliação inicial. Por
isso, é importante participar de cursos de
capacitação porque traz um cenário sobre o
que está vigente em termos de normativa, as
atividades comuns que os Municípios têm desenvolvido neste tempo de pandemia, entre
outros”, reforça a consultora em Assistência
Social da CNM, Rosângela Ribeiro.

Para participar, o interessado deve
acessar o site do CNM Qualifica
(https://bit.ly/3qRXdt6) escolher a
temática desejada e participar do
evento na data escolhida. Ao final, os
participantes recebem certificado de
participação, que pode ser retirado
pelo próprio site do curso.

Créditos

“O que esperar em termos de execução
orçamentária e financeira? Teremos recursos para serviços? O CNM Qualifica permite
ao gestor a condição de avaliar o cenário de
política pública”, finaliza Rosângela.

ú Atendimento técnico
Além dos cursos sobre as diversas áreas da gestão municipal, a
CNM realiza atendimento aos gestores de Municípios filiados à entidade. Em razão do cenário da pandemia do coronavírus (Covid-19)
e visando à segurança de todos, tanto gestores municipais, quanto
colaboradores da entidade, a Confederação implementou medidas
para que todos sejam atendidos de forma segura.
Sendo assim, algumas medidas devem ser observadas pelos
gestores ao solicitarem atendimento:
1. o atendimento dar-se-á, preferencialmente, de
forma virtual;
2. o gestor municipal interessado deve fazer agendamento prévio. O pedido pode ser feito por
meio do QR Code.
Ao fazer o pedido, o gestor deve informar a data sugerida para
o encontro, as áreas de interesse e de demanda, além de colocar
os detalhes do assunto para que seja feito o direcionamento da
equipe que vai atendê-lo. Por fim, o gestor deve informar quem vai
participar do encontro e, assim, solicitar o agendamento.
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