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FPM: o que se pode esperar para este ano
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Palavra do presidente
Com grande alegria e satisfação, reunimos
mais de dez mil gestores municipais nos
Seminários Novos Gestores 2021-2024.
Em oito dias de encontros, vencemos
os desafios impostos pela pandemia da Covid-19 e nos encontramos com municipalistas dos
26 Estados brasileiros,
trazendo orientações
e capacitação em
todas as áreas da
gestão local.
Diferentemente do
que fazemos desde a sua
primeira edição, em 2004,
este ano tivemos de promover
o nosso evento em formato virtual
a fim de garantir a segurança e a saúde
de todos. Sentimos falta de ter os prefeitos
e as prefeitas eleitos em nossa sede, mas, por
outro lado, celebramos a presença em nossos
debates de milhares de vice-prefeitos, secretários e
servidores municipais. Usamos a nosso favor a distância física que infelizmente nos foi imposta e tornamos
ainda mais fortes o nosso movimento.
Foram cerca de 60 horas de palestras. Relembramos as conquistas de nosso movimento, falamos dos
desafios que deverão ser ainda enfrentados em 2021,
trouxemos a nossa pauta prioritária e reforçamos que
a nossa união e a participação de cada gestor nos dão
força e tornam a Confederação Nacional de Municípios
a maior entidade municipalista da América Latina. Na

oportunidade, lançamos uma coleção com 23 publicações que devem orientar as prefeituras
em todas as áreas de atuação, a qual está
disponível na Biblioteca digital da CNM.
Durante o evento, também anunciamos a nova data da XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios. Para que seja
possível discutir e encaminhar as principais pautas dos
Municípios brasileiros, o evento será de 4
a 7 de outubro. Nós contamos sempre com uma forte presença de autoridades dos
três poderes e do Tribunal de Contas
da União. Além dos presidentes da República, da Câmara e do Senado, o evento
recebeu, em 2019, centenas de parlamentares,
ministros, governadores e mais de 9 mil lideranças municipalistas.
Pedimos que desde já reservem na agenda esta data para estarem conosco, presencialmente, em Brasília. A presença maciça dos gestores locais, dentro dos
protocolos de segurança, é uma forma de mostrar a
força e a união do movimento municipalista na luta
pela pauta prioritária, junto ao Congresso Nacional, ao
governo federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF).
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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Entrevista

Recém-empossada presidente do
Tribunal de Contas da União (TCU) para
2021, a ministra Ana Arraes aponta, em
entrevista ao Boletim CNM, o caminho
que vê possível para uma atuação mais
estreita da Corte com os Municípios brasileiros. Reconhecendo a importância da
gestão local, mais próxima do cidadão,
ela destaca que o relacionamento entre
o TCU e os Municípios não deve ser restrito aos julgamentos, mas dedicado ao
compartilhamento de conhecimento e
à ajuda para minimizar falhas.
Assumindo a presidência do TCU,
que caminho a senhora acha possível para uma aproximação do Tribunal com a gestão municipal?
Tenho observado, em minha trajetória profissional antes mesmo de
compor o Tribunal de Contas da União,
que é nos Municípios onde as políticas
públicas de fato afetam os cidadãos. Os
gestores municipais são aqueles que
têm, no seu cotidiano, o contato com
as demandas diretas, a oportunidade
de compreender as necessidades, de
presenciar a realização das políticas
públicas e avaliar, diretamente, quando
elas alcançam ou não os objetivos em
prol da população.
À frente do TCU, órgão tão sólido no
controle dos recursos federais, percebo
que há muito espaço para o diálogo com
os responsáveis pelo uso dos recursos.
O que a Corte tem acumulado de conhecimento precisa ser compartilhado. A
função pedagógica do Tribunal é a estratégia para que a aproximação se dê não
apenas para julgar, mas também para
contribuir para a minimização de falhas.
Parto do pressuposto de que o TCU
e os gestores municipais partilham de
um mesmo objetivo: usar de forma eficaz e eficiente os recursos públicos disponíveis. Essa afinidade de propósito
une executores e órgãos de controle.
Este reconhecimento é o primeiro passo
para a aproximação.

Secom/TCU

Presidente do TCU aposta no diálogo
para o uso eficaz de recursos

Testemunhei como ministra que
é frequente a ocorrência de erros por
desconhecimento, nem sempre por
intenção. É nessa lacuna que pretendo
induzir o reforço ao diálogo entre órgãos
de controle e gestores, a fim de que
não faltem conhecimento, estratégias
e ferramentas aos gestores municipais
para alcançarem o máximo benefício
aos cidadãos com o uso dos recursos
públicos, dentro da legalidade, da legitimidade e da eficiência.
A forma de realizar essa trajetória de
aproximação – e alcançar efetivamente
público tão relevante – envolve diversas iniciativas. Reputo entre as mais
significativas a realização de parcerias
com órgãos envolvidos com a gestão
municipal, como a CNM e a Secretaria
Especial de Assuntos Federativos do governo federal. Outra frente de atuação
é divulgar de forma mais ampla e didática as cartilhas e os cursos produzidos
no TCU com conteúdos relacionados à
gestão municipal.
Este é um compromisso da minha
gestão, que espero possa representar
os primeiros passos de tão importante
jornada.
De que maneira o Acórdão
3.225/2020 poderá contribuir na
aplicação de recursos no combate
à pandemia da Covid-19 em 2021?
Essa deliberação do TCU contribui ao
trazer entendimentos acerca da execução de despesas relacionadas ao combate à pandemia, gerando a necessária

segurança aos gestores públicos.
Além disso, o acórdão reafirma postulados básicos do Direito Financeiro,
visando à gestão fiscal responsável e
ao equilíbrio intertemporal das finanças públicas. A decisão estimula, ainda,
mecanismos de transparência ativa ao
recomendar a devida publicidade às
despesas.
O que ocorre caso os instrumentos referentes aos restos a pagar
não sejam executados até 31 de dezembro de 2021?
A Lei 4.320/1964 e os Decretos
93.872/1986 e 10.579/2020 definem as
regras referentes à inscrição e à execução de restos a pagar na Administração
Pública. As especificidades de cada despesa são consideradas para a análise da
execução ou de eventual prescrição de
restos a pagar.
Para as despesas voltadas ao combate à pandemia, aplicam-se as disposições do Decreto 10.579/2020 e as
recomendações contidas no item 9.1
do Acórdão 3.225/2020-TCU-Plenário.
É importante destacar que essas dotações devem ser empregadas nas respectivas finalidades para as quais foram
autorizadas e enquanto perdurarem as
razões fáticas que justifiquem o emprego desses recursos.
Em qualquer caso, deve ser observado o exercício em que se deu a autorização orçamentária, o empenho e
eventual liquidação da despesa, o que
poderá influenciar na contagem dos
prazos de prescrição de restos a pagar.
Além disso, considerar outras legislações aplicáveis, como as programações
relacionadas à saúde, com regras próprias dadas pelo art. 24 da Lei Complementar 141/2012.

Leia a
entrevista na
íntegra:
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Estudos Técnicos

FPM 2021: o que se pode esperar
As 38 transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao longo do ano não são uniformes e isso exige
mais atenção e planejamento por parte do Executivo e do
Legislativo municipal. Dito isso, o que se pode esperar para
2021, por parte dos gestores locais, é cautela e boa gestão.
Os cofres municipais receberam R$ 5,4 bilhões no primeiro repasse do FPM de 2021. O valor nunca foi tão grande, desde 2003, quando a CNM lançou a série de levantamentos mensais do fundo – crescimento de 53,83%. Já a
segunda transferência constitucional aos cofres municipais
do mês foi 17,47% menor, mas, ainda assim, o acumulado
do mês apresenta crescimento de 32,24%.

� Leis orçamentárias

Ano

Mês

Decêndios

Valor SEM o
Fundeb – Valor
Líquido

2020

Jan.

1º decêndio

2.808.224.299,43

2020

Jan.

2º decêndio

1.220.210.392,58

A partir das informações contidas nos relatórios da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os Municípios fazem as leis
orçamentárias e definem os parâmetros econômicos da administração. A cada estimativa divulgada ou um eventual corte em
despesas, o gestor local precisa lidar com as novas previsões.
No final do ano, os Municípios precisam consolidar a programação financeira preestabelecida, caso contrário, podem ser
responsabilizados.
Para 2021, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) o
FPM em valor de R$ 90.782.450.147,16 já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Valor COM o
Educação (Fundeb). Sem esse desconto constitucional,
Fundeb – Valor
o montante está previsto em R$ 113.478.062.683,96.
Bruto
Mas não há garantia de transferência desses va3.510.280.374,29
lores, pois os repasses previstos dependem da arrecadação nacional futura.
1.525.262.990,73

2021

Jan.

1º decêndio

4.320.011.867,70

5.400.014.834,63

2021

Jan.

2º decêndio

1.006.997.660,31

1.258.747.075,39

A orientação da CNM é a mesma do ano passado. Isso,
porque, o FPM é a principal fonte de recursos de muitas
cidades, usado desde o pagamento dos funcionários até
a manutenção dos programas municipais. Como não há
previsão de repasse emergencial da União, o bom planejamento pode evitar a descontinuidade de políticas públicas,
o atraso da folha de pagamentos e a impossibilidade diante
de demandas urgentes.
O presidente da entidade, Glademir Aroldi, lembra que
a sazonalidade do fundo municipal não é exclusiva, e as
demais transferências constitucionais da União aos Entes
estaduais e municipais também são impactadas pela atividade econômica. No entanto, é possível prever o fenômeno e identificar dois ciclos distintos: valores maiores nos
primeiros meses do ano; e entre julho e outubro transferências menores.
Por conta disso, a Confederação tem lutado para que o
Congresso Nacional aprove e promulgue o repasse de mais
1% adicional do FPM para o mês de setembro, previsto na
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 391/2017.
O aumento de 1% da participação dos Municípios nos
Impostos de Renda e sobre Produtos industrializados (IR e
IPI) pode garantir repasse extra escalonado, sendo 0,25% no
primeiro ano subsequente; 0,25% um ano após o primeiro;
e 0,50% restante no terceiro ano da promulgação da emenda. Depois disso, o repasse extra de setembro será feito nos
mesmos padrões do 1% de julho e de dezembro.

� #Dica

Por acompanhar de perto o comportamento do
Fundo, que já começou o ano com surpresa, o presidente da CNM incentiva MODERAÇÃO e CAUTELA. “O impacto
da pandemia deve se manter, portanto, para que as obrigações
e as despesas não comprometam a capacidade gerencial dos
Municípios, façam a contenção de gastos”, alerta Aroli. Dentre
as dicas estão: redução de diárias, de horas extras, de turno
de funcionamento e austeridade na contratação de cargos
comissionados.

Sazonalidade dos repasses do Fundo

Janeiro
Fevereiro
Março

Ingresso da arrecadação nos períodos de datas
comemorativas como o Natal e o Ano Novo.
Melhor mês do ano graças aos ingressos do Imposto de
Renda recolhido pelos Fundos de Pensão e períodos festivos.
Arrecadação pura e normal dos repasses que
compõem o FPM.

Abril

Leve crescimento da arrecadação, se comparado ao
mês anterior

Maio

Leve crescimento motivado pelo resultado da Declaração
de Ajuste Anual de Imposto a pagar pelos contribuintes.

Jun a Out

Desempenho inferior ao primeiro semestre.
Caracteriza-se pela restituição do Imposto de Renda.

Nov a Dez

Início de uma ascensão na arrecadação em razão das
datas comemorativas de final de ano.

Fonte: Estudos Técnicos e Finanças CNM.
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Artigo

Municípios unidos contra o coronavírus
O esperado momento do início da
vacinação contra a Covid-19 é, agora, realidade. Essa gigantesca ação em saúde
demanda ações organizativas de nossa
responsabilidade. O Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação Contra
a Covid-19, divulgado pelo Ministério da
Saúde (MS), apresentou as estratégias
de vacinação nacional, tendo como base: 1) situação epidemiológica e definição da população-alvo para vacinação;
2) vacinas Covid-19; 3) farmacovigilância;
5) operacionalização para vacinação; 6)
monitoramento, supervisão e avaliação;
7) orçamento para operacionalização
da vacinação; 8) estudos pós-marketing;
9) comunicação; e 10) encerramento da
campanha de vacinação.
Destaca-se que o eixo comunicação
é um ponto fundamental para o sucesso
da vacinação, uma vez que por meio dela
é possível informar gestores, profissionais de saúde e população quanto aos
tipos de vacinas ofertadas pelos laboratórios, seus efeitos; logística de entrega
das vacinas no território; público-alvo e
cronograma de vacinação; grupos prioritários e fases do Plano Nacional.
Nesse sentido, a comunicação sobre
segurança, fases, grupos prioritários e
cronologia da vacinação contra a Covid-19 terá papel fundamental. E a eficácia desse processo comunicativo exigirá
planejamento e recursos que precisam
estar em vigor o mais cedo possível. As
gestões municipais apenas empossadas
têm uma tarefa nunca antes vivenciada:
executar um plano estratégico de comunicação, a fim de organizar e garantir
as ações comunicativas, objetivando a
plena divulgação e importância da vacinação. Esse desafio ainda está permeado, a curto e médio prazo, pelo cenário
da escassez de vacinas diante da real
necessidade.
O sucesso local da vacinação contra
a Covid-19 passa, invariavelmente, por
toda a gestão e, em especial, pela rede
de serviços e equipes das políticas so-

ciais – Assistência Social, Educação e
Saúde. Sendo assim, é necessário que
essas secretarias estabeleçam fluxos de
trabalhos para alinhamento de discursos e ações baseadas em evidências, de
forma a comunicar o que deve ser explicado e dialogado nas especificidades
das populações presentes nos territórios. Da mesma forma, não há como se
falar em comunicação em saúde sem a
presença dos profissionais da Comunicação Social, área reconhecidamente essencial. Esse conjunto de saberes,
representados pelas equipes multissetoriais, terá o dever de reconhecer que
cada Município, região e bairro são atravessados e constituídos por diversas
realidades e contextos. Cabe à gestão
identificar essas situações e preparar
ação comunicativa potente e capaz de
responder às demandas locais.
Estabelecidos público, atores municipais e canais de comunicação, a
gestão municipal deve transmitir as
informações operacionais da campanha de vacinação para a população de
forma padronizada e compreensível.
Nas ações de comunicação em saúde,
a gestão deve informar:
I. segurança e eficácia da vacina;
II. grupos prioritários para vacinação
e quantitativo;
III. quantitativo de doses e insumos
recebidos;
IV. placar/vacinômetro: população a
ser vacinada x número de doses
aplicadas;
V. farmacovigilância;
VI. quantitativo de salas de vacinação
e profissionais de saúde para a aplicação;
VII. distribuição das salas de vacinação;
VIII. quantitativo de pessoas aptas a
receber a vacina na primeira fase
(conforme o grupo prioritário);
IX. cronograma de vacinação ou previsão (quando possível); e
X. projeção dos locais de vacinação (se
já possui previsão).

É importante que o Município utilize seus canais de comunicação para
que as informações cheguem à população de forma rápida e correta. O site
da prefeitura deve ser o canal oficial de
divulgação da campanha de vacinação
no Município, com espaço destinado
à atualização dos dados referentes à
imunização da população.
Na essência, o plano é construído
por ações comunicativas e deve iniciar-se com mensagens de antecipação
e preparação, passando em seguida
para a próxima fase de informação à
população com clareza: como, quando, onde e para quem será a primeira
etapa e as demais etapas, bem como a
quantidade de doses recebidas no Município. Para mais informações, acesse:

Papel da CNM no auxílio à
construção dos planos de
comunicação municipal
Atenta ao desafio que as gestões
municipais têm para executar, a Confederação Nacional de Municípios (CNM)
publicou uma série de materiais gráficos e um modelo de plano de comunicação em saúde.
O material tem o intuito de apoiar
e facilitar a disseminação de informações confiáveis e oficiais, alinhadas
com a administração municipal, contando com a mobilização dos atores
locais para incidência junto à população diante da necessidade de adesão
à campanha como ato coletivo de compromisso e proteção social.

Carla Estefania Albert é supervisora
da área técnica da Saúde da CNM.
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3 Poderes

A pauta prioritária da Confederação Nacional de Municípios para 2021 resgata temas que ficaram prejudicados
em 2020, diante do foco no combate à pandemia da Covid-19. No primeiro semestre deste ano, a entidade destaca
a continuidade de ações e pleitos para superar a emergência em saúde pública e as consequências socioeconômicas.
Assim, seguem em pauta a demanda por vacinas e insumos com distribuição equânime para todos os Municípios
brasileiros e a necessidade de apoio financeiro aos Entes
locais para enfrentar a alta demanda assistencial prevista, assim como a importância de flexibilizar prazos para a
aplicação de recursos repassados pela União.
No Legislativo, espera-se a retomada do debate e a
votação da Reforma Tributária no Congresso Nacional. A
comissão mista de senadores e deputados que analisa o
assunto foi prorrogada até 31 de março. A entidade também aguarda a análise da Proposta de Emenda à Constituição 188/2020, que propõe um novo pacto federativo
emergencial – aumentando a distribuição dos royalties do
petróleo para Estados e Municípios.
O adicional de 1% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em setembro entra na agenda municipalista
já na reabertura dos trabalhos parlamentares. A medida
aguarda o aval da Câmara dos Deputados apenas em 2º
turno desde dezembro de 2019. No ano passado, a apreciação da proposta – contida na PEC 391/2017 – não foi
finalizada pelos deputados.
O encontro de contas previdenciárias – que permitirá
aos Municípios abater créditos da dívida com a União –
segue na lista de prioridades. A entidade mantém diálogo
com o Executivo para avançar na questão, mas não descarta o ingresso do tema na justiça, uma vez que já possui
aval dos Municípios, concedido por meio de votação na
Assembleia Geral Extraordinária de 2020.
Atuando nos três níveis de Poder, a CNM também
manterá os esforços para ampliar o prazo de pagamento
especial dos precatórios. A entidade reforça ainda que é
imprescindível a abertura de linhas de crédito para o pagamento de precatórios, uma vez que a medida está prevista na Constituição.
Já no Judiciário, além do julgamento da redistribuição
dos royalties, pleito histórico do movimento municipalista,
a Confederação está atenta à discussão do Imposto Sobre
Serviços (ISS). Embora a Lei Complementar 175/2020 defina
a transição para que a cobrança fique no Município onde
de fato o serviço é prestado, uma liminar do STF impossibilita a efetiva mudança no tributo. Confira um resumo
dos temas citados nos boxes.

Marcos Oliveira / Ag. Senado

Pauta prioritária 2021 foca
em recursos e autonomia

Legislativo

� REFORMA TRIBUTÁRIA
Cinco pontos são fundamentais para a CNM:
• seguro receita – que reserva 25% da parte assegurada
aos Estados pelas perdas no Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os Municípios,
distribuídos via Valor Adicionado Fiscal (VAF);
• compartilhamento do Imposto Seletivo – 50% para os
Estados e Municípios distribuídos pelos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM);
• mudanças nos critérios da cota-parte do IBS – 60% população, 5% igualitário entre os Municípios de cada Estado
e 35% de acordo com a Lei Estadual;
• comitê gestor – paridade na representação dos Entes
Federados; e
• limite para alíquota livres – estabelecer o compartilhamento do resultado da arrecadação do aumento de alíquota livre que exceder 10% a alíquota de referência.

Legislativo e Executivo

� PEC 1% DE SETEMBRO DO FPM
A expectativa pela aprovação dos recursos adicionais
de 1% do FPM de setembro era enorme no fim de 2020. Já
aprovada em 1º turno em 2019 pela Câmara dos Deputados,
a proposta dependia apenas da aprovação em 2º turno e
sanção para já começar a valer em 2021. O tema chegou
a ser pautado no Plenário da Casa, mas a sessão foi cancelada, segundo o então presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, por falta de acordo com o governo federal, embora
o assunto esteja em debate há três anos.
Para que tenha efeito em 2022, a CNM mobilizará esforços para concluir a votação e garantir a sanção do texto
ainda no primeiro semestre de 2021. O repasse adicional
está previsto de forma escalonada. Assim, nos dois anos
seguintes à medida, o recurso será de 0,25%; no terceiro
ano, de 0,50%, até alcançar o total de 1%.
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Legislativo e Executivo

� PEC DO PACTO FEDERATIVO
Conhecida como PEC do Pacto Federativo, a PEC
188/2020 está parada no Senado Federal desde novembro de 2019. Com o objetivo de passar uma parcela
maior dos royalties do petróleo para Estados e Municípios, a medida, no entanto, levantou um tema polêmico e inconstitucional, na análise da CNM. O governo
federal sugeriu a extinção de Municípios no texto da
proposta – item rechaçado pela Confederação e que
deve ser retirado no aguardado substitutivo do relator,
senador Marcio Bittar (MDB-AC).

Executivo

� ENCONTRO DE CONTAS DA
PREVIDÊNCIA
Pleito histórico da CNM, o encontro de contas é
uma ferramenta para corrigir a dívida previdenciária
dos Municípios com a União. Para isso, é preciso comparar e controlar os débitos e créditos previdenciários
que os Municípios possuem com a União.
A CNM destaca ainda que permanece em diálogo
com o governo federal pela restituição do Comitê da
Dívida Previdenciária Municipal. Instituído em 2019, o
Comitê foi uma importante conquista da XXII Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios e possibilitaria o aguardado encontro de contas previdenciárias. A entidade
pleiteia que o Comitê volte com as mesmas atribuições
previstas, especialmente quanto à instância recursal da
revisão das dívidas rejeitadas pela Receita Federal. No
entanto, diante do impasse, a Confederação também
tem aval – concedido em Assembleia Geral Extraordinária pelos filiados em 2020 – para ingressar na justiça
quanto à questão.

fevereiro de 2021

Legislativo, Executivo e Judiciário

� PRECATÓRIOS
A Confederação atua em diversas frentes para auxiliar
os Municípios em relação ao pagamento de precatórios.
De acordo com dados levantados em pesquisa com os
Tribunais de Contas dos Estados, as dívidas dos precatórios dos Entes municipais é de cerca de R$ 40 bilhões. No
Executivo, a CNM demanda que sejam abertas linhas de
crédito com essa finalidade, como é previsto na Emenda
Constitucional (EC) 99/2017. No Supremo Tribunal Federal, acompanha e auxilia Municípios e reforça tanto a necessidade de abertura de crédito quanto as dificuldades
para cumprimento dos pagamentos.
Além disso, trabalha pela aprovação da PEC 95/2019,
que já teve o aval do Senado Federal e tramita na Câmara dos Deputados. A proposta prorroga por mais quatro
anos – ou seja, até 31 de dezembro de 2038 – o prazo para quitar os precatórios acumulados por meio do regime
especial de pagamento, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e juros pelo índice da poupança.

Judiciário

� ROYALTIES
O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.917, que trata da divisão dos royalties e da
participação especial de petróleo, já teve três datas não
cumpridas no STF. A CNM, que acompanha a ação como
amicus curiae, seguirá atuando por uma divisão mais justa
dos recursos em prol dos Municípios. Vale destacar que a
decisão é aguardada desde 2013, quando a ministra Cármen Lúcia concedeu liminar monocrática suspendendo
os efeitos da Lei 12.734/2012, que redefiniu os critérios
de divisão.

Judiciário e Executivo

� ISS NO LOCAL DA COMPRA
A mudança, com período de transição, do local de cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) – de onde as empresas estão
estabelecidas para o Município onde de fato o serviço é prestado – é um pleito de anos do movimento municipalista. Com a
Lei Complementar 175/2020, que trata do tema, a demanda estaria por fim encaminhada. No entanto, mais uma vez, uma liminar concedida no STF pelo ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.835 pode atrasar
o avanço da medida.
A Lei Complementar 157/2016 já havia tratado do tema anteriormente, aplicando a mudança de cobrança do ISS para alguns serviços. A liminar na ADI 5.835 suspendeu, porém, as alterações quanto ao local de incidência do imposto, e a matéria
aguarda julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Atenta à situação, a CNM, ainda em dezembro, protocolou
dois memoriais para reforçar o pedido de revogação da liminar e permitir a cobrança da arrecadação do ISS pelo Município
onde ocorre a prestação do serviço de fato. Além disso, a entidade já indicou os representantes dos Entes municipais que lhe
cabia, ou seja os membros de não capitais por Região para o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA), com
publicação no Diário Oficial da União (DOU), de 19 de janeiro de 2021.
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Novos gestores
recebem capacitações
em áreas
fundamentais da
administração local
Início de um ciclo e de uma parceria
exitosa para auxiliar prefeitos eleitos,
reeleitos e suas equipes em busca de
uma gestão de qualidade. O primeiro
passo no alcance da excelência desse
objetivo ocorreu nos Seminários Novos
Gestores 2021-2024, realizados regionalmente com os representantes municipais. O público conheceu a força
do movimento municipalista e recebeu
capacitação para enfrentar obstáculos
antigos e agravados pela pandemia do
novo coronavírus.
Promovidas pela Confederação Nacional de Municípios, de 18 e 28 de janeiro, as edições dos seminários contaram com programações que explicaram
a estrutura da principal entidade municipalista do país e a sua atuação ao
longo de 40 anos, que resultou em conquistas para os Entes locais de mais de
R$ 898 bilhões. “A CNM sempre defende
os interesses dos Municípios. O movimento municipalista está alicerçado
nos 5.568 Municípios e com eles fortalecidos conseguiremos melhorar a vida
da população. Estaremos caminhando
juntos nos próximos quatro anos”, disse o presidente da Confederação, Glademir Aroldi.
Durante dois dias de cada edição
regional, prefeitos e agentes municipais
do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul receberam informações da
equipe técnica da Confederação para
o bom funcionamento de áreas fundamentais da administração municipal.
Em razão da Covid-19, o evento foi realizado pela primeira vez com programação totalmente on-line.

ú Conquistas políticas
Os últimos anos foram de conquistas históricas do movimento municipalista encabeçado pela CNM. Aroldi demonstrou como a união dos gestores
ajudou a concretizar pleitos antigos ao destacar a aprovação dos repasses
adicionais de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), novo Fundeb, cessão onerosa, desconcentração do Imposto sobre Serviços, recursos
emergenciais para combater a Covid-19 e transferências para compensar
perdas da Lei Kandir. Ainda pontuou os desafios para este ano.

ú Assistência Social
A gestão da política de Assistência Social teve de se adaptar a um cenário
de enfrentamento de uma pandemia, o modo de trabalho foi alterado e as
legislações foram ajustadas a essa realidade. Sobre essas questões, o painel
“condução local da política de Assistência Social” trouxe esclarecimentos importantes, além de apresentar o cenário nacional sobre o financiamento e
o uso dos recursos da Política de Assistência Social, que envolve repasse de
orçamento do governo federal para 2021. Outros pontos abordados foram
o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e o Fundo do Idoso.
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ú Finanças

ú Estudos e ferramentas

Fontes de receitas municipais estiveram em um
painel que trouxe recomendações de como os gestores podem trabalhar para melhorar a arrecadação
de tributos como o Imposto Territorial Rural (ITR),
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto
sobre Serviços (ISS), Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (ITBI) além de taxas e contribuições. O
pedido de apoio dos prefeitos para aprovar a Reforma Tributária – que está em discussão no Congresso
– também foi destaque.

O objetivo central da plenária foi apresentar a importância de suas participações nas pesquisas promovidas pela CNM para a consolidação de informações e
dados. Por meio desses diagnósticos, a entidade consegue promover estudos na defesa dos interesses dos
Municípios. Os participantes puderam conhecer os
mais recentes estudos e publicações da entidade, como
a pesquisa sobre a Covid-19 nos Municípios, que teve
como objetivo identificar a estrutura na área da Saúde
para lidar com a pandemia. Os estudos permitem ter
essa mobilização da opinião pública para que as pessoas saibam o que acontece nos Municípios.

ú Saúde
Para orientar os gestores que assumiram as prefeituras no início do ano, a plenária “Saúde: repasses
federais e gestão da pandemia” trouxe quatro temas
centrais: recursos federais; planejamento e a reestruturação da rede de atenção à saúde; os cuidados
no preenchimento do Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) e as Emendas
Parlamentares Federais. O público conheceu os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
fundamentais para a gestão local nesse momento de
pandemia. O destaque desta plenária foi a importância de os Municípios desenvolverem o seus próprios
planos de vacinação e comunicação para explicar à
população as etapas e a segurança da imunização.

ú Desenvolvimento Territorial
Meio Ambiente, Defesa Civil, Saneamento, Planejamento Territorial e Habitação, Desenvolvimento Rural e Trânsito e Mobilidade. Essas áreas compuseram
o painel do Desenvolvimento Territorial, os gestores
foram orientados a procurar técnicos da entidade para tratar do Novo Marco Regulatório do Saneamento
Básico, plano municipal de mobilidade e desenvolvimento rural, licenciamento ambiental, lixões, riscos e
prevenção aos desastres, gestão do trânsito, além da
regularização fundiária e financiamento habitacional.

ú Comunicação
Uma boa relação da prefeitura com a população, a
imprensa e os servidores municipais deve ser prioridade da gestão municipal. A equipe da Assessoria de
Comunicação da CNM sugeriu aos gestores algumas
estratégias para planejar e ter uma interação eficiente com o público. Nesse contexto, foi apresentado um
modelo de plano de comunicação e a importância de
usar ferramentas de acordo com as características do
Município. Os participantes também souberam como se
conectar com a CNM pelas redes sociais, TV Portal CNM,
Rádio CNM, Boletim, WhatsApp, mailing, aplicativo e SMS.

ú Turismo
A retomada do setor turístico nos Municípios de forma segura e responsável foi pauta durante o evento.
Em razão do estado de calamidade imposto pela pandemia da Covid-19, o turismo foi uma das áreas mais
afetadas. Ciente disso, a CNM apresentou cuidados e
medidas que os gestores podem ter para uma retomada
segura, além de sugerir novas formas de pensar, gerir
e promover ações e atrações turísticas. Ainda no painel, os gestores tiveram informações sobre as Cidades
Históricas e conheceram exemplos de Municípios que
são referência em boas práticas no turismo.

ú Previdência
Medidas que podem ser adotadas pelos gestores para diminuir custos com a Previdência foram temas de um painel
conduzido pelo presidente de honra da CNM, Paulo Ziulkoski, e consultores. Os palestrantes informaram as conquistas
importantes do regime previdenciário, atuação para realizar o Encontro de Contas Previdenciárias, compensações, reforma da Previdência e mudanças nos regimes Geral e Próprio de Previdência Social. Esses assuntos também serão abordados em edições do CNM Qualifica, projeto de capacitação da Confederação em parceria com o Instituto Paulo Ziulkoski.
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ú Governança municipal
Um dos painéis do evento reforçou as alternativas
que podem ser implementadas pelos gestores para
garantir uma boa governança municipal. Dividida em
várias temáticas, a plenária reforçou a importância
dos consórcios para a gestão municipal, destacando como este instrumento pode auxiliar o gestor na
melhoria de serviços prestados à população. Outro
destaque foi a apresentação de importantes ferramentas na área de transferências voluntárias. Entre
elas, a Plataforma Êxitos, que disponibiliza mais de
22 mil oportunidades e programas com informações
completas, como a captação de recursos.

ú Educação
O calendário escolar 2020/2021, o financiamento
da Educação municipal e a aprovação do novo Fundeb
fizeram parte da plenária que abordou os desafios da
Educação nos Municípios em tempo de pandemia. A
CNM listou recomendações da CNM para a retomada
das aulas, o cumprimento do calendário escolar e os protocolos de vigilância sanitária. Também explicou como
fica o novo Fundeb após ser sancionado em dezembro
do ano passado.

ú Projetos

ú Jurídico

Projetos da CNM desenvolvidos em parceria
com entidades e governos para inserir e melhorar a
qualidade de vida das pessoas foram compartilhados nos seminários. Colaboradores que conduzem
essas iniciativas explicaram como o Município pode
participar das inúmeras ações sociais voltadas aos
mais variados públicos. Desde 2017, o Movimento
Mulheres Municipalistas (MM) pretende aumentar a representação feminina na política. O Projeto
InovaJuntos pressupõe solução para problemas de
inovação e sustentabilidade. Anualmente, o Prêmio
MuniCiência divulga boas práticas de Municípios que
podem servir de modelo para outros Entes locais.
O painel ainda apresentou ações para a cultura e a
Campanha Interiorização + Humana.

Um assunto que preocupa municipalistas é a questão jurídica para uma boa gestão. Assim, a CNM reuniu
consultores e técnicos para debater os principais temas
desta área. Os participantes receberam recomendações
sobre transparência e suas medidas pontuais, além de
orientações importantes para a boa administração municipal, especialmente para o ano de 2021. A importância
do planejamento, o cuidado com os limites e os controles, além da atenção com as despesas de pessoas foram
outros assuntos explorados. Os pontos-chave da Lei de
Responsabilidade Fiscal, das despesas com a folha e das
compras públicas também foram abordados na plenária.
Nesse contexto, destacou-se a Lei Complementar (LC)
173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento da Covid-19 e dá outras providências. Não
ficou de fora a explicação sobre os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e suas armadilhas. Outro assunto
abordado foi o Controle Interno e as falhas mais comuns
apontadas pelos órgãos de controle, entre outros temas.

ú Atendimento direto aos Municípios
O contato direto e personalizado do gestor municipal com a área institucional da CNM é uma das
facilidades que as prefeituras filiadas à Confederação
possuem. Além do atendimento técnico e de informações fundamentais e individualizadas do Município,
os prefeitos filiados têm acesso ao Conteúdo Exclusivo da entidade, um espaço onde se concentram
um vasto material técnico e diversos panoramas da
conjuntura administrativa, com dados exclusivos de
cada um dos 5.568 Municípios. Nesse espaço, tanto
o prefeito como os demais gestores da prefeitura
têm acesso a ferramentas de apoio para o desenvolvimento municipal.

ú Marcha
As pautas política e institucional da CNM e a sua
atuação para auxiliar os prefeitos serão atualizadas e
debatidas durante a XXIII Marcha a Brasília em Defesa do
Municípios. No último painel dos Novos Gestores, Aroldi
destacou as conquistas alcançadas na maior mobilização
municipalista da América Latina em número de autoridades e anunciou a nova data do evento – marcado para
os dias 4 a 7 de outubro. A mobilização retorna ao calendário municipalista neste ano depois de ser cancelada
em 2020 por conta da pandemia. “Reservem essas datas
na agenda. A participação de vocês será decisiva e muito
importante para nós”, convocou o presidente da CNM.
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CNM lança nova coleção com
23 cartilhas para gestão municipal
Para auxiliar as próximas gestões municipais, que atuarão de
2021 a 2024, a CNM lançou a coleção Novos Gestores. Ao todo,
são 23 cartilhas que reúnem conceitos e orientações importantes
para auxiliar os eleitos em diversas áreas. Além de uma edição
voltada diretamente para o prefeito, as publicações serão das
áreas de: assistência social, comunicação, consórcios, contabilidade pública, cultura, defesa civil, desenvolvimento rural, educação, finanças, habitação e planejamento territorial, inovação e
Municípios inteligentes, internacional, jurídico, juventude, meio
ambiente e saneamento, mulheres e o projeto Movimento
Mulheres Municipalistas (MMM), mobilidade e trânsito, previdência, saúde, transferências voluntárias, turismo, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões.
Confira abaixo e faça o download.
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Fundos da criança e do idoso de seu
Município podem ser maiores em 2021
No momento em que grupos vulneráveis mais precisam de atenção,
o Fundo para Infância e Adolescência
(FIA) e o Fundo do Idoso receberam
menos doações. Apesar dessa constatação, os dois fundos podem crescer em 2021. Com mobilização e apoio
técnico, os gestores municipais conseguem aumentar a verba destinada às
políticas públicas locais reservada aos
dois públicos.
A CNM explica: ações simples podem impulsionar as destinações de
parte do Imposto de Renda de Pessoas
Físicas (IRPF) aos fundos municipais. Dinheiro que será aplicado em políticas
sociais de fomento às capacidades de
desenvolvimento local nas áreas do
idoso e da infância e da adolescência.
Dentre as dicas estão:
• campanhas de conscientização;
• incentivo às doações;
• informações sobre o processo
de adoção;
• apresentação das iniciativas financiadas; e
• divulgação dos projetos que precisam de apoio.
Incentivar as doações requer o fornecimento da participação social, aproximação maior com a comunidade e o
conhecimento da realidade local. O uso
das redes sociais é uma boa estratégia.
Principalmente agora, momento em
que contribuintes com rendimento de
mais de R$ 28.559,70 em 2020 devem
fazer a Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda entre março e abril.
Como não há um mecanismo sistêmico de financiamento para essas

áreas, as iniciativas municipais dependem de emendas parlamentares ou de
doações. Diante disso, a CNM reforça o
entendimento de que financiar ações
nessas áreas, por meio de doações a
esses fundos, representa um ato de
amor, cidadania e compromisso social.
Outros motivos também tornam as
doações fundamentais. A área técnica
de Assistência Social da CNM destaca a
garantia de proteção, sustentabilidade
e outras ações – que não contam com
um mecanismo financeiro regular – voltadas à integridade de crianças, adolescentes e idosos.

� 6% ou 3%
Pessoas físicas podem ter dedução de até 6% do valor do Imposto de
Renda (IR) em razão da Receita Federal
em 2021, se tiverem realizado doações
a instituições sociais durante o ano de
2020. Esses 6% podem ser transferidos
aos fundos da criança e do idoso diretamente na declaração e pagos junto
com a primeira cota ou cota única do
imposto.
No entanto, no ato da declaração
do IR, o limite destinado aos fundos
está fixado em 3%.
A lista dos fundos aptos a receber
o dinheiro aparece no próprio programa gerador da declaração. Assim que
a doação for selecionada, o sistema
emitirá um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), que
precisa ser pago até o último dia de
entrega da declaração, junto com o
Imposto de Renda.

O FIA e o Fundo do Idoso são
mecanismos de captação de recursos para garantir a sustentabilidade da política de atendimento
dos direitos. Eles traduzem a capacidade de operacionalização de
projetos e ações, mas, para que
isso ocorra, é fundamental que
Estados e Municípios os mantenham ativos, regulares e vinculados aos respectivos conselhos.
Anualmente, a CNM promove
a campanha Municípios pela Infância e Adolescência, com objetivo
de apoiar no processo de estruturação do FIA e nas estratégias
de captação de recursos, considerando todas as possibilidades
de receita. Além de passo a passo
do processo, a entidade também
disponibiliza materiais de apoio e
estudos técnicos.

A iniciativa da entidade tem
contribuído para o aumento de
fundos municipais aptos a receber recursos. Também tem contribuído para aumentar o valor
recebido pelos Municípios por
meio desse mecanismo. Para saber se os fundos de seu Município
estão regulares ou irregulares,
acesse o hotsite. Lá também estão
as orientações para corrigir possíveis inconsistências e os valores
arrecadados.
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Por conta do atual critério de atualização anual do valor do piso nacional
dos professores, neste ano o valor do
piso não será reajustado. Isso ocorre
porque, pela primeira vez, desde 2009,
foi negativo o crescimento do valor
anual mínimo nacional por aluno do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb).
De forma detalhada, a consultora
de Educação da CNM, Mariza Abreu,
explica o problema: “o critério de reajuste do piso é a variação do valor anual
mínimo por aluno referente aos anos
iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, dos dois
anos anteriores. O reajuste 2021 é a
diferença do valor por aluno de 2020
em relação a 2019”.
A Portaria Interministerial 3/2020
dos Ministérios da Educação e da Economia (MEC/ME), publicada em 25 de
novembro, trouxe uma nova estimativa de valores bem abaixo do previsto,
em função da pandemia. “O reajuste
é negativo. A última estimativa do valor aluno/ano de 2020 é menor que a
estimativa de 2019”, contou. De fato, a
variação do crescimento do valor mínimo nacional estimado de 2019, de R$
3.440,29, e o estimado para 2020, de
R$ 3.349,56, foi negativa (-2,6%).
Além disso, a Lei 11.738/2008, que
instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública, está
desatualizada diante da Emenda Constitucional 108/2020, que criou o novo
Fundeb. Ou seja, a lei precisará ser
atualizada, e, querendo ou não, agora,
o problema do mecanismo de reajuste
terá de ser enfrentado.
Ao trazer para a realidade, Mariza
faz um comparativo interessante. Em
janeiro de 2020, o salário mínimo – que
impacta as finanças do governo federal,

Marcelio Camargo / ABr

Com o novo Fundeb, problema do reajuste
dos professores terá de ser enfrentado

por ser a base de todas as despesas
com aposentadorias e programas sociais federais – foi reajustado pela inflação em 4,71%, passando de R$ 998,00
para R$ 1.045,00. Já o piso do magistério, pago por governadores e prefeitos,
foi reajustado em 12,84%, passando de
R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24.
Outros aspectos relacionados a isso também valem a pena ser mencionados: a previsão constitucional de
não reduzir vencimentos, ou seja, o
percentual negativo não se aplica ao
valor do piso; e a discussão em torno
da Lei 173/2020, que proíbe reajustes
até dezembro de 2021. Alguns juristas
acreditam que a legislação do Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) abrange inclusive o
piso dos professores.
Para Mariza, o critério usado para
reajuste anual do valor do piso salarial
dos professores, questionado desde a
aprovação, terá de ser revisto este ano,
pois está previsto em lei hoje desatualizada. Por exemplo, o novo Fundeb traz

dois valores anuais mínimos nacionais
por aluno, os chamados Valor Aluno/
Ano Fundeb (VAAF) e Valor Aluno/Ano
Total (VAAT).
Uma semana após a sanção da Lei
do piso em 2008, o Executivo Federal
enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 3.776/2008 para adoção
do índice de inflação como critério de
reajuste anual do piso dos magistério.
Esse PL recebe o apoio do movimento
municipalista, mas ainda se encontra
em tramitação.
“A Emenda Constitucional (EC)
108/2020, que dispõe sobre o novo
Fundeb, reproduz (art. 212-A, XII) o disposto na EC 53/2006, do antigo Fundeb,
que indica lei específica para dispor
sobre o piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica pública”, explica Mariza. Segundo
a consultora, a lei do piso nacional do
magistério está desatualizada, pois se
refere a dispositivos da Constituição
Federal, previstos pela EC 53/2006, revogados pela EC 108/2020.
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Ag. Brasil

Adeus festa de Ano-Novo. Até
ano que vem, carnaval. A pandemia do coronavírus (Covid-19) trouxe isolamento, adiamento de datas
comemorativas importantes e o
cancelamento de viagens. E o setor
turístico foi um dos que mais teve
queda devido ao cenário vivido,
especialmente em 2020.
Diante do cenário, algumas localidades como Belo Horizonte,
Florianópolis, São Paulo, Recife,
Salvador e Rio de Janeiro já
informaram que as festividades que aconteceriam
entre os dias 13 e 16 de
fevereiro estão canceladas. Tudo para evitar a
proliferação maior ainda
do vírus no país. O que o
gestor pode fazer, então,
para atrair o turista e fazer
a economia rodar?
Para a analista técnica em
turismo da CNM, Marta Feitosa, a
dica de ouro está na palavra inovação.
“A busca pela roteirização regional é
importante. A integração entre Municípios que fazem parte da mesma região
é fundamental, especialmente na construção de roteiros”, reforça.
Entre os roteiros buscados pelos
turistas neste período de pandemia
estão aqueles mais íntimos, que prometem experiências únicas, mas que seguem todos os cuidados exigidos pela
pandemia. “O gestor deve pensar fora
da caixinha. Se quiser ser competitivo
tem que pensar turisticamente, criar
novos roteiros, integrados, criativos e
que possibilitem a sensação de distanciamento, ou um roteiro intimista, mas
que atenda à necessidade do turista
em conhecer a região. Ou seja, deve-se
pensar em construir roteiros criativos
para atender este novo formato de turista, neste novo formato de mundo”,
complementa Marta.

Ag. Brasil

Turismo criativo é alternativa para
atrair público para o Município

ú Lives

ú Conhecer a região
Uma equipe capacitada e treinada
também pode ser um diferencial. Somado a isso, o Município deve ter um
líder que conheça as potencialidades
turísticas da região. “O gestor deve se
colocar no lugar do turista e enxergar
o Município com os olhos de quem vai
usufruir da realidade local, das experiências e vivências”, lembra a analista
técnica.
Para auxiliar no processo, a CNM
disponibiliza aos Municípios filiados
acesso à Plataforma Êxitos. Nesse ambiente, o gestor tem acesso a infinitas
possibilidades de captação de recursos
e investimentos nacionais e internacionais, o que acaba por se tornar uma importante ferramenta para investimento
no setor turístico, especialmente neste
período.

O tradicional Galo da Madrugada em Recife ou os desfiles
conhecidos internacionalmente
do Rio de Janeiro e de São Paulo,
ou até a multidão que toma conta do centro de Salvador podem
não acontecer, mas a alternativa
encontrada por muitos é a criatividade.
Alguns artistas conhecidos
nacional e internacionalmente já
têm se unido para garantir a folia
do carnaval com segurança, sem
que o folião saia de casa. Uma
das alternativas é a transmissão
de lives com shows para garantir
uma diversão como se tivesse no
próprio carnaval.
Seu Município deve promover alguma ideia inovadora no
período? Compartilhe com a
CNM: imprensa@cnm.org.br ou
marque o @portalCNM nas redes sociais.
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Seminários Novos Gestores e atuação
da CNM são destaques na mídia
Promovidos pela CNM de forma on-line para gestores municipais das cinco regiões do país, os Seminários Novos Gestores repercutiram de forma ampla em mídias dos quatro cantos
do Brasil. Foram mais de 100 publicações entre jornais, blogs,
televisão e rádio. Já no portal da Confederação, foram publicadas mais de 70 matérias sobre os Seminários ao longo do mês

de janeiro, que resultaram em mais de 36 mil visualizações.
Entre os destaques, jornais do Estado do Mato Grosso
fizeram uma ampla divulgação, como o portal Bastidores do
Poder e o portal Tangará em Foco. Na região Nordeste, o destaque foi para publicação no jornal impresso Meio Norte (PI).

ú Atuação da CNM

federal, bem como um plano de Comunicação para auxiliar
os gestores municipais quanto à vacinação nos Municípios.
Os portais BOL e UOL repercutiram a Carta Aberta enviada pela CNM. Já sobre o Plano de Comunicação, a maior
veiculação se deu junto aos jornais locais, como no caso do
AL1, de Alagoas; do Diário da Amazônia, de Rondônia; da Folha
do MT, no Mato Grosso; do Tribuna das Águas, de São Paulo.

O posicionamento da entidade em relação à situação vivida pela pandemia do coronavírus (Covid-19) no país, especialmente no que diz respeito à vacinação, também foi destaque na mídia. Isso porque, durante o mês de janeiro, a CNM
divulgou Carta Aberta ao Congresso Nacional e ao governo
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Marcha a Brasília tem
nova data: outubro de 2021

Créditos

O maior evento municipalista
da América Latina tem nova data
para acontecer. Desta vez, a XXIII
Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios ocorre nos dias 4 a 7
de outubro de 2021. Inicialmente, o evento seria no mês de maio,
como tradicionalmente acontece,
mas, em razão da pandemia do
coronavírus (Covid-19), a entidade
resolveu adiar a data.
A última edição da Marcha, a
XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, foi em maio de
2019. Por causa do cenário enfrentado, o evento que ocorreria em
2020 foi cancelado. Agora, em 2021,
ele aconteceria em maio, mas a diretoria da entidade resolveu adiar
para outubro, reforçando que o
país ainda não teria condições sanitárias.
Durante os Seminários Novos

Gestores, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, pediu que os gestores
municipais anotassem a data em
seus calendários. “É um dos momentos mais importantes do movimento municipalista. É a oportunidade em que reunimos gestores e
gestoras de todo o país para discutir
e encaminhar as principais pautas
dos Municípios”, ressaltou.
Durante esses 23 anos, a Marcha, além das inúmeras conquistas,
proporcionou momentos marcantes. Em uma das primeiras edições,
os líderes municipalistas do país
foram recebidos pelo Palácio do
Planalto por cachorros. Na edição
seguinte, os gestores chegaram
a ter dedos em riste com frases
ameaçadoras. “Mas não desistimos
nunca, sempre defendendo os interesses de cada Município do Brasil”,
completou Aroldi.

ú Como participar
As inscrições para este importante
evento serão abertas em breve. Para
Municípios filiados à CNM, as inscrições
são gratuitas. Em 2019, o evento contou
com a participação de mais de nove mil
pessoas, além da presença dos presidentes da República, do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados, membros
do Tribunal de Contas da União (TCU) e
centenas de parlamentares, governadores e autoridades.
“A Marcha e as mobilizações são as
maiores demonstrações de pressão política que fazemos para a defesa dos
nossos interesses municipais, por isso a
presença de cada um de vocês é essencial
para podermos mostrar a nossa força, a
nossa representatividade, para o diálogo
e a apresentação das nossas reivindicações. Além de ser um espaço importante
de capacitação e atendimento técnico”,
reforça Aroldi.
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