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Nesta edição:

Queimadas: estudo aponta mais de R$ 1 bilhão em prejuízos
CGOA deve homologar as obrigações acessórias
do ISSQN em âmbito nacional
MMM ganha representações estaduais
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Palavra do presidente
Quero inicialmente parabenizar a todos pela for-

a última antes do recesso parlamentar, precisamos

te mobilização no início de novembro em Brasí-

aproveitar o momento de esforço concentrado de

lia. Centenas de prefeitos ouviram o nosso

deputados e senadores para votações em co-

chamado e compareceram para garantir

missões e no Plenário, pois temos projetos
urgentes a serem aprovados ainda neste

o avanço de pautas no Congresso Nacional. Agradeço também aqueles

ano. Talvez o principal seja o piso do
magistério. Se nada for feito, nós

que não puderam vir, mas que
trabalharam de seus Muni-

estimamos um impacto de R$

cípios, razão pela qual

28 bilhões já em 2022.

avançamos na apro-

Também se faz ne-

vação da PEC 23 na

cessário avançar com
outras proposições

Câmara dos Deputados.

importantes, como a PEC

Estamos na luta pela

122/2015, que proíbe a criação de novos encargos sem a

aprovação do parcelamento
especial das dívidas previdenciá-

indicação da fonte de custeio; a PEC

rias dos Regimes Geral e Próprio de

13, que desobriga a aplicação mínima

Previdência Social (RPPS e RGPS), que vai

dos 25% da receita na educação durante

reduzir em R$ 36 bilhões a dívida dos Muni-

a pandemia; e o Projeto de Decreto Legisla-

cípios. Mas para que essa pauta avance, ainda

tivo (PDL) 290, o qual susta Portaria do Tesouro

este ano, precisamos atuar com união e forte mobi-

para impedir a contabilização das despesas com

lização permanente, junto aos parlamentares. Por isso,

pessoal das Organizações Sociais no gasto de pessoal

fiquem atentos às comunicações.

dos Municípios.

Agora, é a nossa janela de oportunidade, por isso quero

Sei que nem sempre é fácil deixar seu Município para vir a

convocar, novamente, cada prefeito, vice-prefeito, vereador,

Brasília, mas apenas com a nossa atuação e força conseguire-

presidente de entidade estadual e microrregional e demais

mos pautar e aprovar essas matérias.

gestores locais para estarem em Brasília nos dias 14 e 15 de
dezembro, a fim de realizarmos juntos a última e grande mobilização municipalista em 2021 no Congresso Nacional.
Como é uma semana decisiva no Congresso, já que será

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM

Em tempos de pandemia, é mais importante do que nunca que
você esteja conectado com as nossas redes sociais
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Instale nosso app:
Instale nosso app:
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Visite nossa galeria de imagens:
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Congresso

CNM divulga nota contra aprovação
de piso sem fonte de custeio
O Senado aprovou, no dia 24 de novembro, o Projeto de
Lei (PL) 2.564/2020, que institui o piso da enfermagem. O impacto direto nas administrações municipais deve chegar a R$
20 bilhões ao ano e não há indicação da fonte de custeio. A
matéria segue para a Câmara dos Deputados.
O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, apresentou suges-

tão de emenda para que o piso fosse integralmente custeado
pelo governo federal. O destaque, no entanto, apresentado
pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), foi retirado da
pauta. A CNM divulgou nota aos parlamentares e à imprensa
mostrando os impactos para a manutenção da Saúde no país.
Leia o documento na íntegra.

/PortalCNM

/TVPortalCNM

@portalcnm

/PortalCNM

NOTA DE INDIGNAÇÃO SOBRE APROVAÇÃO DE
PISO DA ENFERMAGEM SEM INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO
A Confederação Nacional de Municípios (CNM), em nome do movimento municipalista, vem a público manifes-

irresponsável fiscalmente, que mais uma vez joga a conta
para cima do cidadão.

tar indignação com a aprovação, pelo Senado Federal, do

São 781,4 mil profissionais contratados direta e indire-

Projeto de Lei (PL) 2.564/2020 com a retirada da emenda

tamente pelos Municípios. A realidade atual é muito difícil,

2, apresentada pelo senador Wellington Fagundes (PL-

os dados do relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre

-MT). A CNM reforça a necessidade de valorização dessas

de 2020, com informação de 3.034 Municípios, revelam

carreiras, mas destaca que, como aprovado, a partir de

que 60% dos executivos municipais estão com despesa

acordo entre senadores e governo federal para eximir a

de pessoal acima de 48,6% da RCL - valor apenas 3% abai-

União da sua corresponsabilidade no custeio da Saúde,

xo do limite prudencial. Com isso, podem ter os repasses

o projeto leva a já frágil situação fiscal dos Municípios ao

constitucionais cortados.

colapso imediato.

Na tentativa de reverter a situação e viabilizar a ime-

Mais uma vez o Senado se alia ao Executivo federal e

diata execução do piso sem ferir as finanças do Ente local,

impõe proibitivo custo aos Entes Federados, sem qual-

a CNM apresentou sugestão de emenda, que foi acolhida

quer análise acerca da fonte de recurso para a obrigação,

e apresentada como o Destaque 2.297/2021. A entidade

demonstrando que a Casa da Federação neste ato dese-

pediu que o piso fosse integralmente custeado pela União,

quilibra o pacto federativo. A entidade alerta que o piso

por meio de repasses mensais para os fundos municipais

salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enferma-

de saúde. Esse critério já ocorre com o custeio dos agen-

gem, do auxiliar de enfermagem e da parteira trará um

tes comunitários de saúde e de combate às endemias.

impacto direto imediato às gestões Municipais de R$ 20
bilhões ao ano.

Diante desse cenário, a Confederação lamenta que
mais uma vez os parlamentares tenham escolhido agir de

Não se pode aceitar novamente imposição de despe-

modo eleitoreiro e irresponsável, repassando uma conta

sas sem que seja considerada a situação fiscal daqueles

claramente inviável para os Municípios brasileiros. É es-

que estão na ponta, prestando grande parte dos serviços

se tipo de decisão tomada em Brasília que desequilibra o

à população. O impacto previsto representa praticamente

pacto federativo e traz enormes e irreparáveis prejuízos

todo o repasse de 2020 destinado à Atenção Básica feito

à sociedade.

pelo governo federal aos Fundos Municipais de Saúde. Isso
significa menos recursos para a atividade fim em Saúde.
Serão menos recursos para unidades de saúde, compra
de medicamentos, dentre outras necessidades que im-

Paulo Ziulkoski

pactam diretamente a vida da população. Uma votação

Presidente da CNM

4

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

dezembro de 2021
Defesa Civil

Estudo aponta 1.104.422 focos de incêndios
e mais de R$ 1 bilhão em prejuízos
Novo estudo da área Defesa Civil da CNM aponta a ocorrência de 1.104.422 focos de incêndios entre 2016 e 2021, em
todo o território nacional. No mesmo período, 2.111 decretos estaduais e municipais de Situação de Emergência (SE)
foram registrados no Ministério do Desenvolvimento Regional (Sedec/MDR) por queimadas e/ou incêndios. Pelo lado
financeiro, os prejuízos foram de R$ 1.157.320.779 em todo
o Brasil, afetando 3.470.163 pessoas. Só em 2020 foram mais
de 222 mil focos.

Incêndios florestais é a propagação do fogo, em áreas florestais e de savana (cerrados e caatingas), que ocorre com mais
frequência nos períodos de estiagem. Chamados de focos de incêndio, de queima, de calor ou queimadas são capturados por
satélites, que registram temperaturas acima de 47°C. Feitos os
esclarecimentos, o estudo aponta dentre as causas principais o
calor, a estiagem, a baixa umidade, o ar quente e seco, a falta de
chuvas e as intervenções humanas.
Por conta da diversidade territorial, o Brasil registra queimadas praticamente o ano inteiro. Mas há uma maior propagação de

Número de decretações de
queimadas e incêndios – 2016 a 2021

incêndios pelo território brasileiro entre julho e setembro, com o
fim da estação chuvosa e o tempo seco e quente. Assim, quando
se analisa o total de ocorrências e o mês em que elas ocorreram,
surge o seguinte quadro nos últimos seis anos.
1o) setembro: 331.612 queimadas;
2o) agosto: 252.785 registros;
3o) outubro: 165.868 episódios, pois, apesar de representar
o início das chuvas em quase todas as regiões do Brasil,
ainda manifesta efeitos negativos causados pelas mudanças climáticas e pela estiagem prolongada.
Entre as regiões brasileiras, o Norte foi o mais prejudicado pe-

Fonte: Sedec/MDR – Elaboração Defesa Civil da CNM.

las queimadas, com 457.917 do total de registros (41,4%); seguido
pelo Centro-Oeste, com 262.983 focos (23,8%); e pelo Nordeste,

União pagou apenas R$ 376,2 milhões para ações de pre-

com 244.733 (22%) das ocorrências. Os Estados com mais de

venção e combate, o que equivale a apenas 37%. Conside-

cem mil focos de queimadas são: Pará, com 191.981; Mato Gros-

rando os recursos pagos por meio do Ministério do Meio

so do Sul, com 130.963; Maranhão, com 115.607; Mato Grosso,

Ambiente, entre os anos de 2016 e 2021, é possível verificar

com 100.997.

que ocorreu uma redução gradativa das verbas para ações
de prevenção, redução e combate a queimadas e incêndios
florestais em 24%.
A União deixou de pagar R$ 116,2 milhões em ações de
prevenção, fiscalização, monitoramento e combate a queimadas e incêndios florestais. Ao todo, a União autorizou R$
492,4 milhões, porém só pagou R$ 376,2 milhões, ou seja,
76% do prometido.

O setor pecuário sofreu mais de R$ 658 milhões
(56,8%) em prejuízos; na agricultura, o impacto negativo
foi de R$ 144 milhões (12,4%); e as instalações públicas
tiveram perdas de R$ 103,6 milhões (8,9%). Em 2019, os
prejuízos causados por queimadas, incêndios florestais e

Recursos autorizados x Pagos pela União – Ações de
combate a queimadas e incêndios florestais 2016 a 2021

Ano

ú Prejuízos

Aprovado
Pago
(R$) Milhões (R$) Milhões

%
Autorizado

2016

83,9

77,4

92%

2017

68,0

51,0

75%

2018

60,9

59,9

98%

2019

83,0

78,6

95%

2020

60,3

46,4

77%

2021

136,3

62,9

46%

Total pago

492,4

376,2

76%

Fonte: Ministério do Meio Ambiente – elaborado pela CNM.

em edificações ultrapassaram os R$ 738 milhões, correspondendo a 73% do total de R$ 1,1 bilhão. Somente no
setor pecuário, foram mais de R$ 567,8 milhões em prejuízos, enquanto na agricultura foram R$ 57,3 milhões.

Ô Veja o estudo completo aqui

Chico Ribeiro / EBC

De mais de R$ 1,1 bilhão em prejuízos contabilizados, a
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Artigo

Tecnologia 5G: um equilíbrio
entre soluções e desafios
Alimentação, trabalho, locomoção,

A Agência Nacional de Telecomuni-

Crescimento Econômico – e pesquisas

estudos, diversão, compras, transações

cações (Anatel), por ser a agência regu-

demonstram que em 2030 cerca de 85%

financeiras e tantos outros serviços à

ladora, tem a obrigação de fazer com

dos trabalhos que existirão serão novos

disposição de todos que têm acesso à

que as operadoras vencedoras do leilão

e estarão equilibrados entre “homens e

conectividade.

cumpram com os termos dos contratos,

máquinas”.

A Lei 12.965/2014 estabelece princí-

dentre eles: toda infraestrutura de trans-

A CNM tem auxiliado permanente os

pios, garantias, direitos e deveres para

porte de rede, o aumento da cobertura

Municípios e segue sua vocação em dire-

o uso da internet no país e, em seu art.

de banda larga móvel, a instalação das

cionar os gestores municipais, mostran-

4º, disciplina o uso e trata sobre o direito

antenas 5G e a implementação em locali-

do que com a inovação, quer seja com

de todos a essa tecnologia. Porém esse

dades que ainda contam com o acesso à

tecnologia, ou não, é possível reduzir

é mais um dos inúmeros direitos a que

internet. Atualmente há no país cerca de

custos e desperdícios, otimizar proces-

apenas uma parte da população nacio-

100 mil antenas com a frequência 4G e,

sos e promover a transparência e parti-

nal tem acesso, prova disso é a situação

para o uso efetivo da 5G, será necessário

cipação social. Em consequência disso,

pandêmica que ainda vivenciamos. O

ampliar o número de antenas de telefo-

a CNM realiza mensalmente um nivela-

cenário exigiu uma capacidade por par-

nia e internet de 5 a 10 vezes mais. Além

mento de conhecimento através do pro-

te dos Municípios na oferta de serviços

disso, todos os Municípios que almejam

grama Bate-Papo com a CNM, conheça

públicos não previstos para o momento,

a tecnologia em seu território deverão

acessando: https://bit.ly/3HdNk2e.

em razão da falta de estruturas e/ou re-

modernizar suas legislações urbanas e

Os debates seguem os Objetivos Estraté-

cursos de investimentos de conectivida-

simplificar processos de licenciamento

gicos (OE) da Carta Brasileira para Cida-

de, como, por exemplo, ações voltadas

urbano e ambiental.

des Inteligentes (CBCI), um documento

para a telemedicina e para as atividades

Em um levantamento realizado pela

publicado pelo Ministério de Desenvol-

escolares. Da mesma forma, os tempos

CNM, mais de 90% dos Municípios brasi-

vimento Regional (MDR), o qual traz uma

atuais norteiam os gestores sobre a ne-

leiros não possuem ou não atualizaram

visão sobre cidades inteligentes no con-

cessidade em continuar exercendo um

suas legislações, o que causa entraves

texto brasileiro.

protagonismo na execução de políticas

para instalação de equipamentos por

Sabe-se, por um lado, que as pre-

de inovação considerando suas diver-

parte das operadoras, dificultando a

visões de tempo quanto à chegada da

sidades sociais, culturais, territoriais e

oferta dos serviços à população local.

conectividade para uma boa parcela de

econômicas.

Sim, gestores! Essa ação é responsabili-

Municípios, de fato, não são tão anima-

dade do Município.

doras, mas, por outro lado, trazem uma

A tecnologia da quinta geração das
redes móveis, conhecida popularmen-

Inegavelmente, a tecnologia do 5G

expectativa sobre a redução das desi-

te como “5G”, vem com a proposta de

terá um papel fundamental na trans-

gualdades e possibilidades para que as

ampliar a velocidade em até 20 vezes

formação digital, de modo a alavancar

gestões possam ir adaptando soluções

da tecnologia atual, além de aumentar

o desenvolvimento do país em todas

de acordo com a sua realidade atual,

a cartela com novas funcionalidades.

as áreas, sendo impossível o Municí-

colocando a qualidade de vida dos ci-

Mas uma grande parte da população,

pio avançar com a conectividade sem

dadãos como termômetro das políticas

de acordo com as regras estabelecidas

envolver a Agenda 2030 para o Desen-

públicas que vêm sendo executadas com

no edital do leilão do 5G (realizado em

volvimento Sustentável. Dos 17 Obje-

gerenciamento e prestações de serviços

novembro/2021), somente terá acesso

tivos de Desenvolvimento Sustentável

por meio de ferramentas e metodologias

à radiofrequência de 700 mega-hertz

(ODS), resultaram 169 metas a serem

inovadoras que favoreçam o desenvol-

(MHz), ou seja, o 4G, daqui sete anos, em

alcançadas por meio de uma ação con-

vimento municipal.

2028. Já para os Municípios de grande

junta que agrega diferentes níveis de

porte e com maiores estruturas, o 5G de-

governo, organizações, empresas e a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ve começar a funcionar já em 2022, em

sociedade como um todo nos âmbitos

Emerson Souto – Consultor de Inovação

razão do número de antenas existentes.

internacional, nacional e também local.

e Municípios Inteligentes e Especialista

Mas, ainda assim, a tecnologia somente

A tecnologia permeia por quase todos

em indicadores

estará acessível a quem possuir equipa-

os objetivos, os impactos já são percep-

Fabiana Barbosa de Santana – Gerente

mentos compatíveis.

tíveis no ODS 08 – Trabalho Decente e

de Inovação e Transferências Voluntárias
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Municípios avançam no pleito do novo

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
PREVIDENCIÁRIAS
Com cenário de crise financeira no

juros e multas, o que resultará em alívio

bilhões, caso a proposta seja aprovada

país e receitas do Fundo de Participa-

nas finanças municipais e na normaliza-

como está. “O novo parcelamento per-

ção dos Municípios (FPM) bloqueadas

ção dos repasses do FPM para centenas

mitirá que os Municípios em dificuldade

em centenas de cidades, os Municípios

de prefeituras.

financeira tenham alívio de liquidez para

“Isso vai representar um abati-

cumprir com as suas obrigações sociais

prioritárias debatidas com o Congresso

mento de quase R$ 37 bilhões [na dí-

perante a população local e com os de-

Nacional – um novo parcelamento das

vida]. A cada mês seguinte, quando

mais credores”, avaliou.

dívidas previdenciárias, valendo para os

o Município pagar o que deve, nas

Regimes Próprios e Geral de Previdência

condições possíveis com o reparcela-

Social (RPPS e RGPS). A proposta, que

mento, diminuirá o valor que é retido

já tramitava na Câmara dos Deputados

para abatimento da dívida. Para nós

240 meses, o texto estabelece que para

na Proposta de Emenda à Constituição

é muito eloquente esse valor de apro-

Municípios com RGPS valem os débitos

(PEC) 15/2021, foi acrescentada na PEC

ximadamente R$ 40 bilhões. Por isso,

com vencimento até 31 de outubro de

23/2021, a chamada PEC dos Precatórios,

estamos trabalhando forte; os Muni-

2021, ainda que em fase de execução

por onde avançou no Congresso, com

cípios não estão mais conseguindo

fiscal ajuizada, inclusive os decorrentes

aprovação, em dois turnos, pelo Plená-

pagar como está”, explicou o presidente

do descumprimento de obrigações aces-

rio da Câmara.

da CNM na ocasião.

sórias e os parcelados anteriormente.

Ag. CNM

brasileiros defendem – entre as pautas

ú Principais pontos
Além de reparcelar o montante em

Embora o movimento não tenha defi-

A formalização dos parcelamentos de-

nido posicionamento sobre as mudanças

verá ocorrer até 30 de junho de 2022. A

nas regras para pagamento dos precató-

proposta também prevê que os débitos

rios, a Confederação aponta como positi-

parcelados terão redução de 40% das

va a medida que incluiu a priorização do

multas de mora, de ofício e isoladas, de

pagamento dos precatórios do extinto

80% dos juros de mora, de 40% dos en-

Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-

cargos legais e de 25% dos honorários

to do Ensino Fundamental e de Valoriza-

advocatícios.

ção do Magistério (Fundef).

ú Congresso
Com o apoio dos prefeitos – mais de
500 gestores participaram das atividades promovidas pela CNM na Câmara –,
o texto passou pelo crivo dos deputados
federais mantendo o reparcelamento e
A aprovação dos deputados federais

foi enviado ao Senado Federal. Até o fe-

ocorreu durante mobilização municipa-

chamento desta edição, a PEC aguardava

lista liderada pelo presidente da Confe-

apreciação dos senadores.

deração Nacional de Municípios (CNM),

Em 24 de novembro, o relatório foi li-

Paulo Ziulkoski, em 9 de novembro (leia

do na Comissão de Constituição e Justiça

mais sobre a mobilização e sua reper-

do Senado, onde houve pedido de vista

cussão nas páginas 8 e 9). Em defesa da

para análise do tema. Na ocasião, o re-

proposta, a entidade destacou que o mo-

lator, senador Fernando Bezerra Coelho

vimento municipalista não se posicionou

(MDB-PE), chamou a atenção dos parla-

quanto à questão dos precatórios e ou-

mentares para dados da CNM sobre o

tros pontos previstos na PEC 23, mas pe-

montante da dívida previdenciária. Ele

lo reparcelamento das dívidas previden-

apontou o levantamento da entidade

ciárias em 240 meses e com redução de

que mostra redução de cerca de R$ 36

No caso dos Municípios com RPPS,
para parcelar os débitos, também em
240 parcelas, o Ente precisará de autorização em lei municipal específica, bem
como observar os parâmetros estabelecidos na legislação federal aplicáveis aos
Regimes Próprios. Para estarem aptas
ao parcelamento especial, as gestões
municipais com RPPS terão de comprovar ter adotado regras de elegibilidade,
cálculo e reajustamento dos benefícios
equivalentes, no mínimo, às aplicadas
aos servidores públicos da União, e adequado a alíquota de contribuição devida
pelos servidores, nos termos da Emenda
Constitucional 103/2019. A CNM, no entanto, defende mudanças, para exclusão
dessa obrigação para o parcelamento ou
mesmo a extensão automática da Reforma da Previdência nos termos adotados
pela União para todos os Municípios.
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Pesquisa da CNM estima dívida
acumulada em mais de R$ 126 bilhões
Ao apoiar o parcelamento es-

estimativa, que se encontram sob

União (DAU). Isso sem computar

pecial, a CNM fez um levantamen-

gestão da Procuradoria-Geral da

os encargos legais e os honorários

to para mostrar o cenário atual

Fazenda Nacional (PGFN). O Brasil

advocatícios.

e a urgência do pleito. Os dados

tem atualmente 4.387 Municípios

apontam que a dívida previdenciá-

com dívidas junto ao RGPS.

Em relação às preocupações
da entidade municipalista com as

ria dos Municípios totaliza R$ 126,5

A redução de multas e juros,

constantes retenções no Fundo de

bilhões, sendo R$ 104 bilhões no

pleiteada pela CNM e incorporada

Participação dos Municípios (FPM),

âmbito do Regime Geral de Pre-

no texto da PEC 23/2021, represen-

o levantamento mostra que, con-

vidência Social (RGPS) e R$ 22,5

ta cerca de R$ 36,3 bilhões, que

siderando-se os repasses relati-

bilhões dos Regimes Próprios de

correspondem a 35% da dívida

vos ao primeiro semestre de 2021,

Previdência Social (RPPS).

total no RGPS, sendo uma redu-

1.405 Municípios tiveram ao menos

Quanto ao RGPS, R$ 78 bilhões

ção de R$ 25,9 bilhões na dívida

um decêndio do Fundo zerado ou

são dívidas que integram o estoque

com a Receita Federal do Brasil e

mais de 70% retido. Nesse perío-

de débitos previdenciários com a

R$ 10,4 bilhões com a PGFN, con-

do, a Receita reteve cerca de 6,4%

RFB, atualizados em setembro de

siderando-se um abatimento de

dos R$ 53 bilhões repassados aos

2021; e R$ 26 bilhões, apurados por

40% no total da Dívida Ativa da

cofres municipais pelo FPM.
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Con

Mobilização Municipalista r
e ganha apoio do
Ag. CNM

Centenas de gestores atenderam
à convocação da CNM e estiveram em
Brasília para unir forças pelo avanço
da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 23/2021, que prevê – dentre outros
pontos – o parcelamento dos débitos
previdenciários de prefeituras com os
Regimes Geral e Próprio. Liderada pelo
presidente Paulo Ziulkoski, a Mobilização
Municipalista ganhou força junto aos
parlamentares e foi fundamental para
aprovação da matéria na Câmara dos
Deputados. O texto segue para análise
do Senado Federal.
Ziulkoski e líderes municipalistas estaduais receberam os gestores na sede
da CNM para alinhar a atuação no Congresso. Nesse primeiro ato, o presidente
da Confederação lembrou que o resultado de conquistas anteriores só foi alcançado com o empenho de todos e pediu o
apoio dos participantes para buscar novos avanços. “Só vamos conseguir juntos.
É preciso que cada um faça a sua parte”,
disse o líder municipalista ao ressaltar a
importância do ato político em Brasília.
Após a concentração na sede da
CNM, os gestores se deslocaram para o
auditório Nereu Ramos, na Câmara dos
Deputados, onde parlamentares foram
saudar os participantes da Mobilização
Municipalista e reforçar apoio à aprovação da PEC 23/2021. Enquanto acontecia
a discussão da matéria no Plenário, a comitiva municipalista decidiu, consensualmente, se encontrar com os deputados.
Cada participante buscou contato com o
congressista da sua base para pedir voto
favorável à PEC.

ú Repercussão na
imprensa
Em mais um momento marcante de

Salão Verde da Câmara dos Deputados

com o avanço da PEC 23/2021 no plená-

para acompanhar as discussões da PEC

rio da Câmara e pediu o apoio dos parti-

23/2021 em frente ao Plenário. Imediata-

cipantes para que essa e outras pautas

mente, o ato ganhou ampla repercussão

prioritárias do movimento municipalista

nos veículos de imprensa que também

sejam aprovadas no Congresso até o fi-

acompanhavam a votação.

nal do ano.

Ziulkoski concedeu entrevista a vários

Como forma de intensificar a atua-

jornais para reforçar o posicionamento

ção, o presidente da CNM e os parti-

municipalista sobre a PEC 23/2021. “São

cipantes decidiram realizar uma nova

quase R$ 36 bilhões a menos (no valor

Mobilização Municipalista nos dias 14 e

da dívida) e 240 meses para pagar. Hoje

15 de dezembro, datas que coincidem

essa dívida está acumulada em R$ 103

com a última semana de trabalhos no

bilhões. O reparcelamento dá um fluxo

Congresso Nacional. “Cada vez que nos

melhor porque hoje cerca de 500 Muni-

reunimos em Brasília, avançamos em al-

cípios no Brasil têm o repasse do FPM

guma coisa. É preciso compreender que

[Fundo de Participação dos Municípios]

as vitórias não vêm de uma vez. Elas são

retido mensalmente por conta dessa

resultados de muito trabalho, de esforço,

dívida, o que tem inviabilizado o atendi-

de união”, reforçou o líder municipalista.

mento à população”, argumentou o líder
municipalista em uma das entrevistas.

ú Nova mobilização

demonstração de força do movimen-

Ao retornar ao auditório Nereu Ra-

to municipalista, o presidente da CNM

mos, o presidente da CNM fez um ba-

e os prefeitos seguiram em direção ao

lanço positivo da atuação no Congresso

O presidente da CNM convocou os
presidentes das entidades estaduais e
microrregionais a mobilizarem os prefeitos de suas regiões para que a capital
do poder veja, mais uma vez, a força do
municipalismo brasileiro. Além disso,
orientou que os gestores promovam a
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ngresso

inscrição o mais rápido possível a fim
de que as ações e a programação sejam
definidas. A mobilização é fundamental
para que o Congresso Nacional conclua
a votação da PEC 23/2021.
Outras matérias determinantes para as prefeituras, como a PEC 122/2015
(encargo vinculado ao repasse), a PEC
13/2021 (mínimo da educação em 2020),
o Projeto de Lei (PL) 3.339/2021 (regulamentação do Fundeb), o PDL 290/2019
(Organizações Sociais fora do limite de
pessoal), dentre outras, também devem
estar entre os destaques da última Mobilização Municipalista do ano.

Ô Faça a sua
inscrição

ú Pressão no Senado
Após a aprovação da PEC 23/2021 no Plenário da Câmara, prefeitos, vereadores e presidentes das entidades estaduais se reuniram no segundo dia
da Mobilização Municipalista para celebrar o avanço da matéria e debater
a importância de continuar a pressão com contato permanente com os
senadores para aprovar o parcelamento das dívidas previdenciárias dos
Municípios ainda este ano no Plenário da Casa. Os gestores demonstraram
comprometimento para trazer mais participantes na próxima concentração e
enalteceram os resultados da Mobilização Municipalista com o parcelamento dos débitos previdenciários, que pode dar sobrevida às administrações
municipais. Se a PEC 23/2021 também for aprovada no
Senado, o texto irá à promulgação.

Ô Confira outros registros da Mobilização
Municipalista em Brasília

Ag. CNM

Ag. CNM

Ag. CNM

Ag. CNM

reúne centenas de gestores
os parlamentares
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CGOA deve homologar as obrigações
acessórias do ISSQN em âmbito nacional
“Estamos cumprindo todas as eta-

Grupos Técnicos de Assuntos Tributá-

A publicação das resoluções no DOU

pas que a Lei Complementar 175/2020

rios e do Comitê Gestor das Obrigações

representa o final de um longo caminho

determinou, assim, nos próximos dias,

Acessórias do (GTAT/GTCGOA) com as

percorrido em busca de justiça na arre-

o comitê deve se reunir para homolo-

definições das obrigações acessórias

cadação do Imposto sobre Serviços no

gar as obrigações acessórias do ISSQN

que os contribuintes do setor financeiro

Brasil. Mas ainda fica pendente a revo-

em âmbito nacional”. A afirmação é do

deverão prestar aos fiscos municipais.

gação de liminar monocrática concedida

presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, que

“Concluída essa etapa, um importan-

pelo ministro do Supremo Tribunal Fede-

também é presidente do Comitê Gestor

te passo é a redistribuição do ISS entre

ral (STF) Alexandre de Moraes. A CNM e

das Obrigações Acessórias do Imposto

todos os Municípios”, explicou o líder

o movimento municipalista têm atuado

sobre Serviços de Qualquer Natureza

municipalista. Segundo ele, a secretaria

há mais de oito anos para descentralizar

(CGOA/ISSQN).

executiva do comitê encaminhará a pro-

os recursos do ISS, concentrados nas

Durante a mobilização municipalis-

posta à assessoria jurídica para análise e

grandes cidades e regiões metropoli-

ta de novembro, Ziulkoski relatou o an-

manifestação sobre esta minuta. Depois

tanas, e para injetar mais recursos nos

damento dos trabalhos e os próximos

disso, nova reunião do CGOA deve ser

cofres públicos locais – onde estão as

passos do movimento municipalista. Ele

convocada ainda este ano para aprovar

demandas sociais.

contou sobre a minuta proposta pelos

as resoluções da minuta. Se aprovadas,

“Estou calculando que o incremen-

entrarão em vigor com a publicação

to de receitas será em torno de R$ 20 a

no Diário Oficial da União (DOU).

30 bilhões, por ano”, disse Ziulkoski, ao

ú Histórico
Instalado em abril deste ano, o
CGOA assumiu a missão de debater
e propor um padrão nacional de obrigação acessória do ISSQN, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e as regras de transição. Ficou como competência do colegiado:
apresentar propostas ao sistema eletrônico de padrão unificado; analisar
a viabilidade; e apresentar alternativas para implantação e manutenção
de sistemas, além de propor soluções
ou melhorias ao sistema.

ú Próximos passos
Publicadas as resoluções, elas serão apresentadas ao ministro Alexandre de Moraes como solução para revogar a medida cautelar que suspendeu
o art. 1º da Lei Complementar 157/2016, que trata do
local de incidência do ISS. Moraes deferiu liminar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.835 e retirou dos Municípios do local do estabelecimento prestador
do serviço o direito de receber o imposto arrecadado com
as transações de cartões de crédito/débito, leasing, consórcios
e planos de saúde.

comemorar o andamento dos trabalhos.
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Municípios podem prestar assistência jurídica
para população de baixa renda, diz STF
EBC

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os Municípios podem prestar
assistência jurídica à população de baixa
renda. A decisão foi no sentido da improcedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
279, em que foram questionadas leis de
Diadema (SP). Para a Suprema Corte,
as normas do Município não ofendem
o pacto federativo, porque garantem
maior acesso à justiça.
A ADPF 279 foi proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra
dispositivos da Lei municipal 735/1983,
que criou a assistência judiciária de Diadema, e da Lei Complementar municipal
106/1999, que dispõe sobre a estrutura
de Assuntos Jurídicos. A maioria do Plenário acompanhou o voto da relatora,
ministra Cármen Lúcia, pela improcedência da ação.
Para a relatora, o Ente local não criou
uma defensoria, apenas disponibilizou
um serviço público de assistência jurídica complementar voltado aos interesses
da população de baixa renda, minorando a vulnerabilidade social e econômica
e incrementando o acesso à justiça. Segundo a ministra Cármen Lúcia, o Município tem competência para ampliar a
possibilidade da prestação de assistência
judiciária aos que necessitarem.
“Precisamos de um sentimento cons-

titucional que possa aumentar a efeti-

Único, cadastro para programas sociais

vidade constitucional dos direitos fun-

que perfila social e economicamente a

damentais”, disse. Ela ressaltou ainda

população. É o registro para identificar

que a intenção da Constituição Federal

as famílias de baixa renda existentes no

é de que toda pessoa necessitada tenha

país, um dos requisitos para solicitar as-

acesso ao serviço gratuito de assistência

sistência jurídica.

judiciária, que é socialmente adequado,

Em se tratando de população de baixa renda, é fundamental promover in-

necessário e razoável.

formação aos gestores e técnicos da

ú Trabalho em rede

área de assistência social, uma vez que

Como primeira etapa e informação
para se instaurar um fluxo de trabalho
em rede, a fim de garantir acesso a direitos, recomenda-se como principal
ferramenta de categorização e identificação do público citado o Cadastro

STF Divulgação

e as atribuições da Secretaria Municipal

pessoas em situação de vulnerabilidade
e risco social, como aquelas em situação
de pobreza, extrema pobreza, violência
e violação de direitos, podem demandar
serviços de assistência jurídica. Sendo assim, equipes de referência de assistência
social devem informar às famílias e aos
indivíduos atendidos nos equipamentos
da área sobre a possibilidade de acessar
assistência jurídica.
Assim, há a possibilidade de se estabelecer um fluxo para que este público
seja encaminhado aos órgãos competentes, sendo orientado pelos serviços e
programas socioassistenciais. Cabe destacar que se trata apenas do processo de
informação e fomento ao trabalho em
rede com objetivo de garantir proteção
social à população de baixa renda, não
cabendo à política de assistência social
prestar serviço de assistência jurídica.
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MMM ganha representações estaduais
Divulgação

O Movimento Mulheres Municipalistas (MMM) vem ganhando força ao longo deste ano de 2021, com encontros,
discussões e novas medidas para o fortalecimento da mulher na política. Um
exemplo disso é o Seminário hispano-luso-brasileiro – Políticas públicas de gênero
no contexto da gestão local: enfrentamento da Covid-19, que foi realizado na sede
da CNM, no início de dezembro.
O seminário teve a proposta de ser
um ambiente de intercâmbio de experiências sobre a participação política
feminina. Portugal, por exemplo, foi o
primeiro país a alcançar a paridade de
gênero entre os países que compõem a
União Europeia. Além disso, a gestão da
pandemia também foi destaque. “Com
dados da Pesquisa semanal realizada pe-

país, como os lançamentos no Estado de

Matos, representante do MMM na região,

la CNM (Pesquisa Covid-19), foi possível

Santa Catarina e no Ceará. A prefeita de

foi quem conduziu os trabalhos. “Nossa

constatar que Municípios administrados

Cunha Porã/SC, Luzia Vacarin, se emo-

bandeira, principalmente aqui na nossa

por prefeita, em vez de prefeito, tiveram

cionou ao falar sobre a violência políti-

região é o empoderamento da mulher

43% menos vítimas no Brasil. Ao total, o

ca de gênero que enfrentou durante a

na política. A mulher é necessária para

estudo estima que 70 mil vidas poderiam

campanha. “Quando uma mulher entra

a política. Para o nosso movimento de

ter sido poupadas se tivéssemos uma

na política, a primeira coisa que eles ata-

mulheres municipalistas, o Pará avançou

política paritária, ou seja, com metade

cam é a família. Eles diziam que eu não

muito nessa última eleição, e a gente tem

dos Municípios brasileiros governados

tinha família, e então quando eu ganhei

o objetivo de avançar ainda mais”, des-

por mulheres”, comentou a fundadora

a eleição fiz questão de ter a minha filha

tacou a prefeita.

do MMM, Tania Ziulkoski.

ao meu lado no meu discurso”.

A previsão é que seja realizado o lan-

Além disso, uma das iniciativas para

Um evento de sensibilização foi reali-

çamento do Movimento nos Estados de

o crescimento do Movimento é a implan-

zado no Estado do Pará, em novembro. A

Alagoas em janeiro e no Pará e Paraná

tação de representações estaduais pelo

prefeita de Nova Ipixuna, no Pará, Graça

em fevereiro de 2022.

ú MMM
O MMM da CNM existe desde 2017 e foi lançado durante a XX Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios. Desde a criação, a Confederação
estimula a criação de MMMs estaduais para fomentar o protagonismo das lideranças femininas e
promover a união das mulheres em seus Estados.
O MMM incentiva as mulheres a começarem a ocupar os espaços em nível local, participando dos colegiados sociais e do debate da construção das políticas municipais.
A intenção é mudar a realidade atual, em que apenas 12% dos Municípios são geridos por mulheres
mesmo sendo elas a maioria da população brasileira – 51,8%.

13

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

dezembro de 2021
Jurídico

Nova Lei de Licitações requer dos Municípios
capacitação e regulamentação local
Vecteezy.com

Até o fim de 2023, os Municípios brasileiros terão de implementar 100% das
regras da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLL), atualizada
neste ano na Lei 14.133/2021. Para isso,
a CNM reforça que, além de treinamento de servidores, é preciso seguir etapas
de regulamentação. Assim, a entidade
alerta que é preciso planejamento nas
gestões municipais para cumprir todos
os requisitos e alcançar a efetiva implementação dentro do prazo estipulado.
Em recente pesquisa realizada pela
Confederação, com a participação de
3.314 Municípios, apenas 22 gestores
afirmaram que já realizam a aplicação exclusiva da Nova Lei de Licitações. Outros
58 disseram que pretendem fazer essa
aplicação até o fim de 2021. A grande
maioria dos Municípios (68,4%) pretende
ter essa implementação exclusiva até o
fim de 2022, sendo que quase um quinto
dos Municípios (19%) deve conseguir tal
feito apenas em 2023, último ano para a
implementação da lei.
Por ora, ainda segundo dados da pesquisa da CNM, somente 168 Municípios
(5,1%) tiveram algum processo licitatório
aplicando a nova legislação – a grande
maioria na modalidade pregão. Por outro lado, 23,4% dos Municípios ouvidos
informaram que já fizeram alguma contratação direta com base na NLL, em especial dispensas pelo valor.

ú Três etapas
Consultor jurídico da CNM na área de
Direito Administrativo, o professor Már-

algum tipo de capacitação. Porém, o

para outras tarefas, especialmente na

consultor ressalta que essa capacitação

fase preparatória, que corresponde à

precisa abranger, de preferência, todos

etapa interna da licitação.

os servidores que trabalham com licitações e, fundamentalmente, deve ter um
caráter contínuo. “Como a Nova Lei de
Licitações ainda está em construção, é
necessário manter os servidores atualizados sobre a lei e sobre as novas interpretações relacionadas a ela”, pontua.
A segunda atividade de implementação para as prefeituras é designar agentes públicos para as funções previstas na
NLL, obedecendo aos requisitos do art.
7º, em especial para a função de agente
de contratação (art. 8º). Esse servidor será responsável pela condução do processo licitatório desde o início do certame
até a sua homologação, impulsionando
as fases do processo licitatório. Ele substitui, nas licitações usuais, as tarefas que
eram da “Comissão de Licitação”.

tin Haeberlin, que ministra os Seminários

Neste tópico, o levantamento da CNM

Técnicos da CNM sobre o tema de licita-

revela que há um atraso significativo na

ções, destaca as três principais ativida-

implementação, sendo que apenas 355

des de implementação da lei neste mo-

dos Municípios pesquisados (cerca de

mento inicial. A primeira, de acordo com

10%) revelaram ter realizado essa de-

o especialista, é capacitar os agentes

signação. É importante notar, segundo

públicos que trabalham com licitações.

Haeberlin, que a NLL trabalha com o

De acordo com a pesquisa realizada

princípio de segregação de funções. Por

pela entidade, 1.966 Municípios (qua-

isso, além do agente de contratação, é

se 60%) tiveram servidores realizando

necessária a designação de servidores

ú Regulamentação local
A terceira atividade é a de regulamentar, no âmbito local, diversos dispositivos
da lei que exigem uma suplementação
normativa. A NLL prevê, em mais de 50
dispositivos, a necessidade de uma regulamentação para a sua aplicação, o que
é essencial, principalmente, para a fase
preparatória.
Neste item, o consultor da CNM sugere que os Municípios consultem regulamentações elaboradas em âmbito
federal, como as Instruções Normativas
Seges/ME 65 (sobre pesquisa de preços)
e a 67 (sobre contratação direta). Ele ressalta ainda que a NLL, no art. 187, faculta
aos Municípios a utilização dos atos normativos federais de regulamentação, o
que pode facilitar a implementação da
lei em âmbito local.
Por fim, Haeberlin ressalta que os
Municípios devem estar atentos à integração dos portais que utilizam para
suas licitações e contratações ao Portal
Nacional de Contratações Públicas. Assim como às outras obrigações de publicidade impostas pela lei, em especial
no art. 54 e parágrafos.
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Novembro Azul: conheça iniciativas
que trouxeram resultados positivos
Pref. de Macapá

O câncer de próstata é o segundo
mais comum entre os homens brasileiros. Dados do Instituto Nacional de
Câncer (Inca) estimam 65.840 novos
casos, correspondendo a 29,2% dos tumores incidentes no sexo masculino. Já
o Atlas de Mortalidade por Câncer (SIM)
registrou 15.983 óbitos pela doença em
2019. Diante de tal realidade, o mês de
novembro tem um significado todo especial e de alerta para os cuidados com
a saúde do homem.
Médico, prefeito de Santarém e 1°
tesoureiro da Confederação Nacional
de Municípios, Nélio Aguiar destaca a
importância do diagnóstico precoce pamês realizamos campanhas em relação

iniciativa proposta

aos cuidados com a saúde do homem e

pela Secretaria de

destacamos o quanto é fundamental o

Saúde de Macapá,

diagnóstico precoce para evitar a fase

capital do Amapá,

mais grave do câncer. Por isso, mesmo

para atrair os ho-

sem nenhum sintoma, é importante fa-

mens a realizarem

zer o exame de prevenção, ir a consultas

consultas médicas,

e assim evitar o diagnóstico tardio, que

testes rápidos, de

pode evoluir para o agravamento da

glicemia, aferição

doença e morte”, comenta.

de pressão arterial,

Em Santarém, com o tema Novembro

avaliação nutricio-

Azul: Troque o preconceito pela Vida!, a

nal, acolhimento psi-

campanha promoveu ações com o intui-

cológico, massotera-

to de conscientizar o público masculino

pia, auriculoterapia,

da importância da prevenção e diag-

orientação física, exames de PSA e he-

nóstico precoce de diversas
doenças, entre elas, o câncer

moglobina glicada.

Pref. de Santarém

ra tratar o câncer de próstata. “Neste

Para ajudar os gestores locais
com as ações, a CNM recomenda a

Também médico, o prefeito de Ma-

cartilha Câncer de próstata: vamos

de próstata. No decorrer

capá, Antônio Furlan, lembrou que ain-

falar sobre isso?, do Instituto Nacio-

do mês, as atividades fo-

da existe muito preconceito por parte

nal de Câncer (Inca) e do Ministério

ram desenvolvidas em

dos homens em relação aos cuidados

da Saúde (MS). Além de trazer expli-

todas as Unidades

com a saúde. “Nossa realidade vem

cações detalhadas sobre a doença,

Básicas de Saúde

mudando, mas ainda temos

exames e tratamento, a publicação

do Município, com

muitos homens deixando de

também apresenta um capítulo de

palestras, orienta-

se cuidar, seja por medo, pre-

perguntas e respostas com as prin-

ções e educação em

conceito ou pela falta de tem-

cipais dúvidas do público.

saúde.

po. Mas o Novembro Azul é

O atendimento

uma forma de nos amarmos

aos sábados em pon-

e amarmos que está à nossa

tos de grande circula-

volta. Eu, como médico, ho-

ção, como shoppings,

mem e prefeito de Macapá,

Mercado Central e
Horto Municipal, foi

incentivo os cuidados”, destaca.

Ô Veja a
cartilha no
QR Code
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CNM finaliza o ano com
destaque na mídia nacional
Os trabalhos desenvolvidos pela
Confederação Nacional de Municípios
(CNM), tanto na atuação política quanto
na institucional da entidade, ganharam
destaques ao longo de todo o ano em
diversos veículos de circulação nacio-

nal. O que não foi diferente no último
mês, com a divulgação de notas, estudos, pesquisas e diversas entrevistas.
A atuação da CNM no apoio ao parcelamento da dívida previdenciária foi um
dos assuntos de maior repercussão,

Cada vez mais relevante para o debate semanal dos grandes veículos de mídia, a Pesquisa CNM Covid-19, que ultrapassou 30 edições no mês de novembro, destaca as medidas tomadas pelos gestores locais no enfrentamento da pandemia.
Com levantamentos de temas relevantes para os Municípios, a

com espaço na TV Globo, na CNN e em
diversos outros veículos nacionais e regionais. Também foi destacado um estudo sobre os prejuízos causados pelos
incêndios florestais.

pesquisa ganhou destaque em redes de televisão como a Globo News, jornais impressos, a exemplo do Correio do Povo, do
Rio Grande do Sul, agências de notícias, como a Agência Brasil,
Rádio Bandnews, CBN e Guaíba e portais de grande audiência,
como R7, da Rede Record, e o Metrópoles.
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Se organize, Marcha dos Municípios
será de 25 a 28 de abril
A XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos

da República”, destaca o líder municipa-

de debate entre os poderes da República

Municípios já tem data marcada: de 25 a

lista. Ele acredita na participação dos

e os Municípios.

28 de abril. Após dois anos sem reunir

presidenciáveis e conta com os compro-

Hoje, a Marcha é sinônimo de União,

os municipalistas presencialmente, por

missos assumidos por eles com a pauta

força, pressão política e conquistas his-

conta da pandemia da Covid-19, o maior

municipalista nacional.

tóricas, com impacto em todo o Brasil.

evento político de gestores municipais

A última edição do evento, ocorrido

Por isso, Ziulkoski aconselha aos gestores

será daqui a quatro meses, e os repre-

anualmente ao longo dos últimos 22

locais que se organizem e se adiantem.

sentantes dos Entes locais devem se or-

anos, foi em 2019, com mais de 9 mil

Lembrando que a antecipação também

ganizar para marcar presença no evento.

participantes, entre prefeitos, vice-pre-

é uma forma de reduzir os custos e de

Paulo Ziulkoski, presidente da CNM,

feitos, vereadores, secretários munici-

garantir estadia na capital federal e par-

anunciou a nova data durante a mobili-

pais, parlamentares, ministros de Estado

ticipação na programação do evento.

zação do mês passado. “Será uma opor-

e outros agentes públicos. O idealizador

tunidade de avançar em outros pleitos

do evento e atual presidente da CNM

[prioritários] e também de conhecer as

lembra que a 1ª edição da Marcha acon-

propostas dos candidatos à Presidência

teceu em 1998 e consolidou um espaço

Ô Fique de olho no
site do evento
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