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Fundeb: mais prazo para transição e novos profissionais nos 70%

Nesta edição:

Prejuízos com as chuvas ultrapassam R$ 17 bilhões nos últimos meses
Ano começa com capacitação para os gestores municipais
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Palavra do presidente
A missão da Confederação Nacional de Municípios

demandas históricas, primordiais para viabilizar a

(CNM) é consolidar o movimento municipalista

gestão local e a continuidade da prestação de

brasileiro e transformar a vida do cidadão, a

serviços à população.

partir de uma atuação política e técnica

A promulgação do 1% do FPM de se-

que vise à excelência na gestão e ao

tembro e um novo reparcelamento

fortalecimento da autonomia dos

das dívidas previdenciárias irão tra-

Municípios.

zer alento às finanças locais.
O repasse adicional ao Fun-

Ao longo de mais de quatro décadas desde a sua

do dos Municípios é não

fundação, em 1989, a

vinculado e não entra

Confederação se conso-

no cálculo do Fundeb.

lidou como uma das mais

Portanto, é um valor signi-

representativas organizações

ficativo para os prefeitos ten-

municipalistas do mundo, com au-

tarem suportar a difícil realidade

tonomia financeira e, principalmente,

financeira. As revisões das leis de Licitações e de Improbidade Administra-

independência política, sem ligação com
os governos do momento ou qualquer par-

tiva também foram reivindicações munici-

tido político.

palistas atendidas pelo Congresso para tentar

Isso é o que nos permite colocar em primeiro

corrigir equívocos e assim permitir que gestores

lugar os interesses dos Municípios e da população. Por

com boa-fé não sejam penalizados por distorções

meio desse trabalho, contabilizamos hoje mais de R$ 1

interpretativas.

trilhão em conquistas aos Entes locais. Em 42 anos de histó-

Porém, acima dos bens materiais, com um patrimônio

ria, nós fomos conquistando ações concretas e estruturantes,

intangível, mas da maior relevância ao país, celebramos a mar-

como o salário-educação, que não chegava às prefeituras, nós

ca do reconhecimento e da importância da entidade junto às

mudamos a Constituição, e hoje ele chega.

instâncias dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, aos

Há ainda aumentos nos repasses da merenda e do transpor-

órgãos de controle, à população e à imprensa. Hoje temos voz

te escolar, diversos apoios financeiros, parcelamentos de dívidas

e representatividade, influenciando diretamente as decisões

previdenciárias, ampliação da arrecadação de impostos, como

políticas que se dão em Brasília.

o ISS e o ITR, criação de uma fonte para custear a iluminação

Sabemos que, quando estamos comprometidos, quando

pública que evitou deixar às escuras milhares de vias públicas,

estamos engajados, quando mais unidos estamos, mais con-

dentre outras. Foram muitas conquistas financeiras, e dessas,

quistas para os Municípios obtemos, beneficiando diretamente

as mais emblemáticas são os aumentos do Fundo de Participa-

os cidadãos brasileiros. Os desafios são gigantescos, mas nos-

ção dos Municípios (FPM).

sa luta não para. Seguiremos com nosso trabalho em defesa

No ano de 2021, em meio a um cenário de dificuldades de-

de cada cidadão. Vamos trabalhar para recuperar a economia

correntes da pandemia de Covid-19, os esforços concentrados

e buscar a aprovação de reformas estruturantes que tornem

dos prefeitos na sede da CNM, a intensificação da atuação no

mais justo o nosso pacto federativo.

Congresso Nacional, as reuniões virtuais e presenciais de alinhamento da pauta municipalista, a articulação de gestores

Paulo Ziulkoski

com o parlamentar da sua base garantiram a aprovação de

Presidente da CNM

Em tempos de pandemia, é mais importante do que nunca que
você esteja conectado com as nossas redes sociais
Instale nosso app:
/TVPortalCNM
/PortalCNM
app.cnm.org.br

/PortalCNM
@portalcnm

/TVPortalCNM
/PortalCNM

Instale nosso app:
Visite nossa galeria de imagens:

@portalcnm

/PortalCNM

Visite nossa galeria de imagens:

www.cnm.org.br
www.cnm.org.br

app.cnm.org.br
flickr.com/PortalCNM
flickr.com/PortalCNM
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Estudos Técnicos

Impacto do mínimo nos Municípios
é de R$ 4,4 bilhões
Maior empregador do país, com mais

não pareça tão expressivo, ele causa

de reajustar o pagamento dos benefí-

de 6,5 milhões de servidores, o Ente

efeito cascata nos 5.568 Municípios. Por

cios previdenciários.

municipal é diretamente impactado pe-

isso, a CNM sugere a criação de um

Pelos dados da CNM, a correção mo-

lo reajuste do salário mínimo. Este ano,

Fundo para os Municípios honrarem

netária de 10,18% foi inferior à inflação

com a correção monetária de 10,18%,

com o reajuste anual.

acumulada em 12 meses até novembro

os cofres municipais destinarão mais

Nas pequenas cidades, por exem-

do INPC (10,96%) e ao IPCA (10,74%). No

R$ 4.451.237.635 para os gastos de pes-

plo, por serem menos populosas e te-

acumulado de 2013 a 2022, há uma pe-

soal, segundo previsão da CNM.

rem funcionários com remunerações

quena valorização do mínimo. Enquan-

Com a publicação da Medida Provi-

próximas ao valor do mínimo, há um de-

to a inflação mensurada pelo INPC e

sória (MP) 1.091/2021, o salário mínimo

sequilíbrio maior no gasto de pessoal.

pelo IPCA cresceu entre 171% e 172%, o

passou de R$ 1.100 para R$ 1.212, ou se-

Os Municípios com Regime Próprio de

salário mínimo variou em 179%.

ja, R$ 112 a mais. Mesmo que o reajuste

Previdência Social (RPPS) também têm

Crescimento percentual do Salário-Mínimo frente ao INPC e IPCA
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Sintomas gripais preocupam 94% dos
gestores, mostra pesquisa da CNM
Passado pouco mais de um ano do

pe H3N2, que é uma variante do vírus

início da vacinação no país e da aparen-

Influenza A, foi outro ponto destacado

te situação de controle da pandemia,

na pesquisa. Nela, 1.149 gestores afir-

o cenário mudou e trouxe novamente

maram a aquisição de medicamentos

preocupações aos prefeitos e à popula-

que possam combater a proliferação do

ção por conta do surgimento de novas

vírus e atender à população, enquanto

variantes e do crescimento do núme-

529 prefeitos, ou 28,3% dos que respon-

ro de pessoas com sintomas gripais.

deram ao questionário, afirmaram ter

No primeiro levantamento deste ano da

registrado casos da gripe comprovados.

Pesquisa CNM Covid-19 com a participação de quase 2 mil Municípios, 93,9% dos
gestores informaram que precisaram
prestar atendimento a pessoas com algum indício de gripe em hospitais e postos médicos municipais.
O percentual reacende o sinal de
alerta para aumentar as ações de segurança sanitária e reforça a necessidade
de apoio do governo federal para que os
Municípios possam fazer frente à pandemia. O aumento dos casos de Covid-19
foi apontado por mais de 1,1 mil prefeitos, que também confirmaram crescimento no afastamento de servidores
municipais em razão de contaminação pelo coronavírus.
A necessidade de reforçar
a atenção
com a gri-

� Recursos
Uma grande preocupação que tem
repercutido nas gestões municipais é
a impossibilidade de execução no ano
de 2022 dos recursos Coronavírus repassados em 2020. O Decreto Federal
10.579/2020 indicou que as transferências financeiras realizadas pelo Fundo
Nacional de Saúde diretamente aos fundos de saúde estaduais, municipais e

� Testes
Fundamentais para mapear o crescimento da proliferação de casos, evitar as
subnotificações e definir as estratégias
utilizadas nos Municípios no combate à
pandemia, os testes para detecção de
Covid-19 foram recebidos por 80,1% dos
Municípios. Outros 18,1% informaram
que estão sem essa ferramenta para o
diagnóstico.
Vale lembrar que o Plano Nacional
de Expansão de Testagem para Covid-19
prometia enviar os testes aos 5.568 Municípios do país, seguindo o critério populacional e o cenário epidemiológico de
cada localidade. No entanto, 969 (51,8%)
gestores afirmam não ter recebido apoio
do governo em relação à testagem por
meio do Plano e 759 (40,6%) disseram
ter esse apoio.
A contratação de laboratório para
fazer testes por RT-PCR foi a opção feita

distrital, em 2020, para enfrentamento
da pandemia de Covid-19, poderiam
ser executadas pelos Entes federativos
até 31 de dezembro de 2021. Segundo a
pesquisa, 48,5% dos Municípios não têm
registro de parte desses valores nas contas do Fundo Municipal. Para os 41,8%,
no entanto, ainda há valores em conta,
logo não há possibilidade de executar
esses valores.

� Máscara e passaporte da
vacina
Sobre o uso de máscaras em ambientes públicos e privados e o passaporte sanitário, 1.828 (97,7%) Municípios
mantêm a obrigatoriedade e 314 (16,8%)
prefeituras publicaram
decreto com alguma medida restritiva, respectivamente.

por 452 (24,2%) dos gestores, já os outros
1.371 (73,3%) não contam com esse tipo
de contratação. Ainda sobre a testagem
de pessoas com sintomas, quando o PCR
é encaminhado para as redes estaduais,
o resultado sai em até quatro dias em 697 (37,3%)
Municípios, em outras 794 (42,4%) cidades, os laudos
f ic am prontos
entre cinco a sete dias. Mas em
295 localidades o
diagnóstico pode
levar até 15 dias.

� Informe CNM
As mais recentes informações sobre a pandemia podem
ser conferidas diariamente no
portal da entidade, em edições
do Informe CNM Covid-19.
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A imunização no Brasil e os
seus grandes desafios
A vacinação chegou ao Brasil por volta de 1804, e acumula

foi centrado na assistência médico-hospitalar para um modelo

quase 218 anos de experiências, desenvolvimentos e excelentes

sustentado no cuidado, na prevenção de doenças e na promo-

resultados. Segundo informações da Secretaria de Vigilância em

ção e proteção da saúde – Atenção Primária à Saúde (APS) –

Saúde do Ministério da Saúde, a institucionalização da estraté-

ainda é lenta, sem contabilizar as dificuldades organizacionais,

gia de vacinação no sistema de saúde brasileiro conquistou a

estruturais e de coordenação que são latentes.

erradicação da febre amarela urbana em 1942, da varíola em

A existência de movimentos sociais antivacina – os quais

1973 e da poliomielite em 1989, a eliminação do sarampo em

tentam descredibilizar a eficácia de alguns imunizantes, visto

2016, além do controle de outras doenças como a rubéola, he-

que acabam generalizando seus efeitos nocivos sobre a popula-

patite B e a influenza.

ção brasileira, por meio da disseminação de um entendimento

Em 1973, foi criado no Brasil o Programa Nacional de Imuni-

equivocado da importância, da segurança e da necessidade da

zações (PNI), regulamentado somente em 1975 pela Lei 6.259,

vacinação – traz uma grave ameaça à saúde pública e provoca

cuja finalidade é ofertar a toda a população brasileira, de forma

uma janela de oportunidades para o ressurgimento de doen-

equânime, independente de raça, credo ou capacidade econô-

ças já erradicadas ou mesmo surtos de outras já controladas.

mica, os imunizantes preconizados para o controle de doenças
imunopreveníveis.

Exemplo bem recente ocorrido em 2019, após o registro de
surtos de sarampo no Brasil, fez com que o país perdesse seu

Para um país de dimensões continentais como o Brasil, so-

certificado de eliminação da doença, concedido pela Organi-

mente um programa de imunização com estratégias diversas

zação Pan-Americana da Saúde. Entre os anos de 2018 e 2019,

como campanhas, bloqueios, varreduras e vacinação de roti-

foram registrados mais de 10 mil casos de sarampo, e a con-

na, atuando durante décadas, foi possível alcançar notáveis

firmação pelo Ministério da Saúde de quedas significativas na

resultados em saúde pública em todo o território nacional. Ao

cobertura vacinal em 49% das cidades brasileiras. Isso revela a

longo dos seus quase 49 anos de existência, o PNI conquistou

necessidade urgente de rever as estratégias do Programa com

reconhecimento, confiança e respeito nacional, se destacando

a finalidade de ampliar as coberturas vacinais.

como um dos melhores programas de imunização do mundo.

Por fim, os efeitos da pandemia da Covid-19 se constituem

Vale ressaltar que o Programa é desenvolvido de forma di-

como mais um agravante para esse cenário de baixas coberturas

reta e integrada pelas três esferas de gestão do SUS – União,

vacinais, com reflexos graves em 2021 e possivelmente nos anos

Estados e Municípios – com um destaque especial para os Muni-

seguintes. Isso em decorrência de informações desencontradas

cípios brasileiros, os responsáveis diretos pela sua operaciona-

e insegurança gerada na população brasileira.

lização, ou seja, responsáveis pela estruturação e manutenção

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cerca

das salas de vacinação, contratação de recursos humanos, aqui-

de 85% dos brasileiros podem se vacinar contra a Covid-19, se

sição de insumos, armazenamento adequado dos imunizantes e

consideradas todas as pessoas acima de 11 anos. No entanto,

administração das vacinas na população. O desafio em manter

estudo publicado pela Fiocruz revela que, desde setembro de

cerca de 40 mil salas de vacinas funcionando é enorme, além

2021, o ritmo de vacinação da primeira dose no Brasil vem de-

de ofertar os imunizantes na modalidade itinerante, levando as

sacelerando e, nos meses seguintes, chegando em cerca de

ações de saúde aos povos mais distantes, como as comunida-

0,08% por dia. Para os pesquisadores, isso poderia sugerir que

des ribeirinhas, indígenas, ruralistas, assentadas e quilombolas.

a vacinação já está próxima do seu limite, com 74,95% da popu-

O Programa, que é uma referência mundial, disponibiliza 18

lação imunizada com a primeira dose. Mas alertam para a ne-

vacinas diferentes para crianças, adolescentes, adultos e idosos,

cessidade de vacinar as crianças de 5 a 11 anos de idade como

como: a BCG, que protege contra formas graves de tuberculose;

forma de ampliar a cobertura vacinal total no Brasil.

a Pentavalente, utilizada no combate à difteria, tétano, coque-

Diante dos vários obstáculos já enfrentados pelo Programa

luche, Haemophilus influenzae B e hepatite B; a Poliomielite; a

de imunização brasileiro ao longo dos últimos anos, certamente

Febre Amarela; a HPV para combater o Papilomavírus Humano;

a tarefa de ampliar as coberturas vacinais, não somente da vaci-

dentre outras. A meta de cobertura vacinal pactuada para os

nação contra a Covid-19, mas também dos demais imunizantes

imunizantes varia entre 80% e 95% das populações-alvo.

que são responsáveis pela erradicação, eliminação e controle

Porém, ao longo dos últimos anos, são diversos os obstácu-

de doenças imunopreveníveis, será árdua e depende da atua-

los que têm dificultado o atingimento das metas de coberturas

ção integrada das três esferas de gestão do SUS, coordenada

vacinais em todas as regiões e Unidades Federativas brasileiras,

pelo nível central.

sem exceção para os tipos de imunizantes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A transição de um modelo assistencial que durante décadas

Denilson Magalhães, consultor da área de Saúde da CNM
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Indefinição e insegurança jurídica
no piso do magistério
Sem garantia de base legislativa, o
governo federal publicou a Portaria reajustando o piso do magistério para 2022
em 33,24%. Esse valor, se confirmado, representará impacto de R$ 30,46 bilhões
nas contas municipais, de acordo com
estimativa da Confederação Nacional
de Municípios (CNM), o que colocaria os
Entes locais em uma difícil situação fiscal, inviabilizando a gestão da educação
no Brasil.
Nesse cenário, a entidade municipalista alerta os gestores sobre a grave
insegurança jurídica de se usar o critério

rizar o magistério, isso é óbvio. Mas a

Em nota, a CNM questionou a atua-

de reajuste anual do piso, que foi revo-

realidade econômica não pode ser ig-

ção do governo federal e esclareceu que

gado com a Lei 14.113/2020, que regula-

norada”, enfatiza o presidente da CNM,

o Fundeb é formado majoritariamente

mentou o novo Fundo de Manutenção e

Paulo Ziulkoski.

por impostos de Estados e Municípios e

Desenvolvimento da Educação Básica e

Desde 2010, o piso nacional do ma-

que a atitude reforça a falta de planeja-

de Valorização dos Profissionais da Edu-

gistério passou a ser atualizado, anual-

mento e comunicação dentro do próprio

cação (Fundeb). O próprio Ministério da

mente, em janeiro, pelo mesmo per-

governo. Nesse contexto, a CNM reafir-

Educação expôs, em 14 de janeiro, que,

centual de crescimento, nos dois anos

ma que a Portaria não tem base legal e

com base em parecer da Advocacia-Geral

anteriores, do valor anual mínimo por

que continuará acompanhando a discus-

da União (AGU), o entendimento era que

aluno dos anos iniciais do ensino funda-

são no âmbito jurídico a fim de garantir

o critério estava revogado, sendo neces-

mental urbano, definido nacionalmente,

que haja clareza diante da indefinição

sário regulamentação por lei específica.

nos termos da Lei 11.494/2007. Assim,

criada. A orientação aos gestores é que

Assim, a declaração do presidente da

cresceu 204% entre 2009 e 2021, supe-

seja feito o reajuste dado às demais ca-

República, Jair Bolsonaro, e do Ministério

rando o crescimento de 104% da infla-

tegorias da administração municipal e

da Educação, em 27 de janeiro, decla-

ção mensurada pelo INPC e de 143% do

que fiquem atentos à discussão em âm-

rando o reajuste de 33,24% do piso do

Fundo, recurso que serve para o finan-

bito nacional.

magistério e a posterior assinatura da

ciamento de todos os níveis da Educa-

Portaria causaram divergência e inse-

ção Básica.

gurança jurídica para os gestores municipais. A Confederação relembra ainda
que, em 2021, alertou o Executivo e o
Legislativo federal para mostrar que o
critério perderia eficácia com a entrada
em vigor do novo Fundeb. No entanto,
mesmo após mobilização de prefeitos
no Congresso Nacional, o ano terminou
sem uma solução para o tema.
Há mais de 13 anos, a entidade municipalista defende mudanças no critério
de reajuste do piso, apoiando o texto original do Projeto de Lei (PL) 3.776/2008,
com a adoção do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) nos doze
meses anteriores. “Sempre defendemos que deveria haver um piso e a
correção pela inflação. Temos de valo-

Acesse informações da CNM sobre o
piso do magistério:
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Fundeb: mais prazo para transição
e novos profissionais nos 70%
Mudanças aprovadas na lei de atualização da regulamentação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) dão
mais prazo para transição de regras e
ampliam o conceito de profissionais da
educação que podem ser remunerados
com os 70% do Fundo destinados ao
pagamento de salários. Para orientar os
gestores, a CNM disponibilizou a Nota
Técnica 40/2021 (acesse pelo QR Code

ú Derrubada de veto

nesta página).
Após forte atuação municipalis-

Veto presidencial a um item rei-

ta e apoio direto da Confederação na

vindicado e conquistado pela CNM

formulação de projetos de lei, o Congresso Nacional aprovou as alterações

No entanto, a CNM ainda luta para

com reivindicações dos Municípios.

conseguir o reconhecimento retroativo

A Lei 14.276/2021, que atualiza a Lei

dessa norma para o início do exercício

14.113/2020, de regulamentação do

de 2021. O entendimento divulgado

Fundeb, foi publicada no Diário Oficial

pelo Fundo Nacional de Desenvolvi-

da União (DOU) em 28 de dezembro.

mento da Educação (FNDE) é que os

Entre os pontos mais importantes,

efeitos não são retroativos e que a Lei

além de novos prazos para a transição

14.276/2021 e o conceito ampliado têm

e a previsão de uma nova atualização

validade a partir de 28 de dezembro

até outubro de 2023, a legislação traz

de 2021. A Confederação enviou ofício

um conceito ampliado de profissionais

ao Ministério da Educação solicitando

da educação, englobando todos que

reconsideração do posicionamento,

atuam nas redes de ensino (não só nas

mas ainda não obteve resposta até o

escolas), independentemente de for-

fechamento do Boletim (para atualiza-

mação e sem regras restritas aos que

ção sobre a questão, acompanhe o site

atuam nas escolas (veja quadro abaixo).

da entidade).

no Congresso prejudica fortemente a
gestão municipal. A Presidência da República vetou a autorização para que
os Municípios transferissem os recursos do Fundeb das contas no Banco do
Brasil ou Caixa Econômica, onde são
disponibilizados, para outra instituição
bancária, a fim de realizar pagamento
dos profissionais da educação.
“Os recursos do Fundeb não são
da União”, argumenta o presidente da
CNM, Paulo Ziulkoski. Ele explica que
diversas gestões têm de honrar contratos já firmados com bancos para
pagamento de folha salarial. A Confederação trabalhará pela derrubada do
veto no Congresso.

O que muda com a atualização da Lei do Fundeb
Alterações de regras e novo período de transição

Novo conceito de profissionais da educação
Inclusão de TODOS os profissionais da educação (docentes,
suporte pedagógico à docência, pessoal de apoio técnico,

Prorrogação de regras de transição para 2023

administrativo ou operacional), independente da formação
(retirada a referência ao art. 61 da LDB), e com efetivo exercício nas redes de ensino (não somente nas escolas).

Prevista nova atualização da Lei até 31 de outubro de 2023

Autorização de concessão de abono para atingir os 70% do

para vigência a partir de 2024

Fundeb (inclusão do § 2º no art. 26).

Para 2023, indicadores para o VAAR definidos excepcional-

Autorização para pagamento com os 30% do Fundeb de

mente por regulamento

psicólogos e assistentes sociais (inclusão do novo art. 26-A)

8

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

fevereiro de 2022

Instit

CNM completa 42 anos com mai
A Confederação Nacional de Municí-

Nas lutas históricas, foi preciso, desde o

pios (CNM) chega aos 42 anos de existên-

início, buscar por uma melhor redistri-

cia com um marco histórico: superando

buição das receitas que proporcionasse

R$ 1 trilhão em conquistas para os Mu-

autonomia municipal.

nicípios brasileiros. Desde sua fundação,
em 8 de fevereiro de 1980, a entidade
municipalista defende a autonomia municipal, que depende de uma justa distribuição das receitas do país.
“Esses recursos, que chegam lá na
ponta, que aliviam o caixa municipal,
permitem aos gestores prestar melhores
serviços públicos”, destaca o presidente
da CNM, Paulo Ziulkoski. Ao apontar o
histórico de luta da Confederação em
mais de quatro décadas, ele relembra
que a entidade atuou, já nos primeiros
anos de sua formação, para elevar os
Municípios à condição de Entes federados na Constituição de 1988.
Os nove presidentes que lideraram
a Confederação desde sua fundação
passaram por diferentes momentos que
ajudaram a consolidar a entidade e a
conquistar seu reconhecimento nacional.

� Conquistas
Em prol do fortalecimento municipal,
a atuação da CNM em Brasília, junto aos
Três Poderes, somou conquistas essenciais para a marca de R$ 1 trilhão. Entre
elas, a instituição do salário-educação,
a Lei do Imposto sobre Serviços (ISS)
em vigor desde 2004 e parcelamentos
previdenciários.
Mais recentemente, o movimento
conquistou a partilha da cessão onerosa
e um adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – agora,
além de julho e dezembro, o benefício
também ocorrerá em setembro. Outro
pleito importante, durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19, foi a recomposição do FPM durante a pandemia
para evitar perdas aos Municípios.

� Metas para 2022
O atual presidente, Paulo Ziulkoski,
retornou à liderança da entidade em
2021, depois de ter presidido a entidade
de 1997-2018. “Nos consolidamos como legítimos representantes dos 5.568
Municípios brasileiros. A nossa força e
a nossa união em prol da gestão local
e das cidades é que possibilitam tantas
conquistas”, avalia.
Para 2022, ele lembra que há pautas
importantes pendentes e que terão de
ser retomadas no Congresso Nacional. A
Reforma Tributária, por exemplo, é uma
das prioridades do movimento municipalista, que também aguarda a conclusão
da aprovação da Lei das Associações, da
alteração para retirar contagem de pessoal de organizações sociais no limite de
gastos com pessoal do Ente e da PEC que
vincula a criação de encargo à previsão
orçamentária e da que abre exceção no
gasto constitucional com educação durante os anos de 2020 e 2021.

“Esses recursos, que chegam lá na ponta, aliviam o caixa municipal e
permitem aos gestores prestar melhores serviços públicos”
Paulo Ziulkoski, presidente da CNM
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tucional

is de R$ 1 trilhão em conquistas

A CNM foi fundada em 8 de fevereiro
de 1980, no hotel San Rafael, em São
Paulo (SP). Acima, as imagens do estatuto social, do organograma idealizado anos antes e do primeiro brasão
da entidade municipalista.

Primeiro presidente da CNM, Wilson
José Abdalla (à esquerda) foi vereador
de Avaré (SP) e presidente da Associação Paulista de Municípios. No centro,
o ex-prefeito de Campinas, ex-senador
e ex-governador, Orestes Quércia.

Criada em 1998, a Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios teve a participação de mais de 2 mil gestores e
foi marcada pela recepção hostil do
Palácio do Planalto aos prefeitos com
cachorros e policiais.

Já consolidada, a Marcha recebeu 9 mil participantes na última edição, realizada em 2019. Em 2003, pela primeira vez, o evento teve
a presença de um presidente da República, o que virou tradição nas edições seguintes. Em anos com eleição presidencial, os prefeitos
recepcionam os candidatos, que têm espaço para apresentar suas propostas. Tradicionalmente, o evento ocorre anualmente, com
exceção de 2020 e 2021, quando foi cancelado em razão da pandemia da Covid-19.

Mobilizações convocadas pela CNM
são marcos na história do movimento com conquistas reais para os Entes
locais. Na foto, manifestação de 2017
em frente ao Congresso Nacional da
campanha “Não deixem os Municípios
afundarem”.

Inaugurada em 2017, a sede própria
da CNM é símbolo da autonomia financeira prezada pela entidade e pelo
movimento municipalista. O edifício
fica a apenas cinco quilômetros do
Congresso Nacional, em Brasília.

Com o reconhecimento de que a entidade é a legítima representante dos
Municípios brasileiros, a presença da
CNM – com pesquisas e dados – se tornou constante nos principais veículos
de comunicação do país.
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Publicações CNM

Publicações produzidas pela CNM superam
marca de 4 milhões de downloads
Livros, cartilhas, estudos, levanta-

nicípios brasileiros. As áreas técnicas da

mentos e notas técnicas estão entre os

Confederação, por meio de analistas e

principais conteúdos disponibilizados pe-

consultores, produzem os materiais com

la Confederação Nacional de Municípios

base em análises, pesquisas, estudos e

de forma on-line, acessível e gratuita.

notas técnicas para embasar a tomada

Tudo isso, através do portal da entida-

de decisão dos gestores locais. Sempre

de, que tem uma aba dedicada exclusi-

com atenção a novas legislações e por-

vamente para a busca de conhecimen-

tarias, bem como decretos e medidas

to acerca da gestão municipal. E essas

provisórias.

obras superaram a marca de 4 milhões

4 milhões
de downloads

baixada 10,441 mil vezes; o parecer sobre
a contratação de pessoal em 2021 teve

do Crack e Saúde também estão na lista
das mais acessadas. Além desse ranking,
o levantamento da CNM também contabilizou 900 mil visualizações ao conteúdo
276 mil foram em 2021; e bateu o recor-

é para que os servidores da prefeitura

de de 40 milhões de acessos às notícias.

acessem a Biblioteca e o conteúdo noticioso, diariamente.
A CNM possui o maior acervo de con-

todos os setores que impactam os Mu-

5/2021, que trata da Lei Aldir Blanc, foi

da TV Portal CNM no YouTube, dos quais

nas ações públicas. A recomendação

publicações semanais, que tratam de

timos doze meses. A Nota Técnica (NT)

Assistência Social, Cultura, Observatório

mada de decisão e maior assertividade

teúdo municipalista do país e conta com

com maior número de downloads nos úl-

Publicações com orientações sobre

Para o presidente da CNM, Paulo

da administração local, para melhor to-

gestão da CNM listou as dez publicações

registrou 7.471 acessos.

600 mil acessos.

gratuitamente, nas mais diversas áreas

dos, o levantamento interno da área de

173/2020, revisão e reajuste de salários,

Apenas em dezembro, foram mais de

aproveitar o conteúdo disponibilizado

A respeito dos assuntos mais acessa-

8.996 downloads; e o parecer sobre a Lei

de downloads, no fim do ano passado.

Ziulkoski, os gestores municipais devem

� Mais acessados

600 mil acessos em
dezembro 2021

� Acesse o QR Code
para ver todas as
publicações da
Biblioteca
da CNM
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XXIII Marcha a Brasília está
com inscrições abertas
Considerado o maior evento munici-

A Confederação ressalta a importân-

palista da América Latina, a XXIII Marcha

cia do evento, que é sinônimo de lutas e

a Brasília em Defesa dos Municípios ocorre

palco de muitas conquistas, considerado

em um momento muito importante para

um momento fundamental para apre-

as gestões municipais, que já caminham

sentar a pauta prioritária dos gestores

para o segundo ano de seus mandatos.

locais aos Poderes Legislativo e Execu-

Nesta edição, a expectativa é receber

tivo, bem como aos órgãos de controle.

os pré-candidatos à presidência da Re-

Nesta edição, prevista para ocorrer

pública.

entre os dias 25 e 28 de abril, a expecta-

“A Marcha é o símbolo da luta incan-

tiva da CNM é receber, principalmente,

sável pela autonomia municipal e pelo

os chefes do poder Executivo, a fim de

fortalecimento do poder local, sendo

evitar grandes aglomerações. O local do

que todos vocês são parte fundamental

evento será o Centro Internacional de

dessa história. Sendo assim, a presença

Convenções de Brasília (CICB), que é um

dos gestores municipais na Marcha de

espaço amplo e apropriado para receber

2022 é fundamental, a fim de fortalecer

os gestores.

o movimento e dar voz às nossas deman-

“Sabemos que, quando estamos

das”, convocou o presidente da CNM,

comprometidos, quando estamos en-

Paulo Ziulkoski.

gajados, quando mais unidos estamos,

mais conquistas para os Municípios obtemos, beneficiando diretamente os
cidadãos brasileiros. Os desafios são
gigantescos, mas nossa luta não para.
Seguiremos com nosso trabalho em defesa de cada cidadão. Vamos trabalhar
para recuperar a economia e buscar a
aprovação de reformas estruturantes
que tornem mais justo o nosso pacto
federativo”, reforça o líder municipalista.
A CNM destaca que, diante do momento ainda complexo e das incertezas
em relação à Covid-19, o evento pode
sofrer alterações.

Ô Fique por dentro
das novidades do
evento acessando
o site:
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Jurídico

Confira as orientações das novas regras
para pagamento de precatórios
Novas regras para o pagamen-

ra download na Biblioteca digital da

aquisição de participação societária

to de precatórios foram instituídas

entidade e aborda as mudanças ins-

de empresa pública; e da atualização

pelas Emendas 113 e 114, ambas de

tituídas pelas duas emendas.

de qualquer condenação judicial da

2021. Com o intuito de auxiliar os

Entre os temas apresentados

gestores municipais, a Confedera-

estão as regras diferenciadas pa-

ção Nacional de Municípios publicou

ra o pagamento de precatórios do

Além disso, a nota aborda o teto

a Nota Técnica 1/2022 – Emendas

Fundef. Sobre a Emenda 114/2021, a

de gastos para pagamento de pre-

Constitucionais sobre Precatórios e

nota técnica da CNM destaca, entre

catórios; as alterações na ordem de

os Municípios. O tema será tratado e

outros pontos, a criação do teto de

preferência de precatórios; da pos-

acompanhado de perto pela CNM ao

pagamento de precatórios que vale

sibilidade de acordo; da regra dife-

longo de 2022 para orientar da for-

até 2026 e a mudança na ordem de

renciada dos Precatórios do Fundef;

ma mais célere e completa a atuação

preferência dos pagamentos.

e da mudança da data-limite para

dos gestores públicos locais.

fazenda pública pela taxa Selic, acumulada mensalmente.

O documento também esclarece

inscrição dos precatórios na Lei de

O que se tem de concreto e de

pontos como os de credores de pre-

Orçamento Anual (LOA) do ano se-

aplicabilidade imediata, em relação

catórios que tiverem dívidas ativas;

guinte.

a essas duas alterações constitu-

da possibilidade de usar precatórios

cionais que modificaram profun-

próprios e de terceiros para quitação

damente o regime de precatórios,

mediante compensação de dívidas

foi abordado em linhas gerais e de

parceladas ou inscritas em dívida

maneira direta por meio de tópicos.

ativa do mesmo Ente público; da

O material elaborado pela equipe

possibilidade de usar precatórios

técnica da CNM está disponível pa-

para compra de imóveis públicos,

� Acesse a Nota Técnica
1/2022 – Emendas
Constitucionais sobre
Precatórios e os
Municípios.
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MMM

MMM é lançado no Paraná com objetivo
de fortalecer representação feminina
O Movimento Mulheres Municipa-

como prefeita no Município de Astorga,

to de Jesuítas, Júnior Weiller, também

listas (MMM) foi lançado no Estado do

primeira vez com cinco pessoas con-

esteve presente. Além da presidente do

Paraná no mês de janeiro, no Município

correndo, e eu a única mulher. Foi uma

Conselho da Mulher da AMP e prefeita

de Astorga. Este lançamento marca um

eleição com muitas dificuldades, mas

de Pérola, Valdete Cunha, o prefeito de

dos objetivos do Movimento em apoiar

permaneci firme e forte no propósito. E,

Santa Cecília do Pavão, Edimar dos San-

o envolvimento e o desenvolvimento

quando veio o resultado, nós ganhamos

tos, e o consultor da CNM, Joarez Lima

das mulheres na política. A presidente

em todas as urnas. Minha candidatura

Henrichs.

e fundadora do MMM, Tania Ziulkoski,

entrou para a história de várias formas,

Após a cerimônia de abertura, foi rea-

destacou que a iniciativa paranaense

sendo a primeira candidata mulher e a

lizada a apresentação da técnica da área

tem muita importância, pois “contribui

primeira eleita”, lembrou Pucillo, em sua

de mulheres da Confederação Nacional

para a construção de um movimento

fala de apresentação.

de Municípios (CNM), Thais Mendes, so-

municipalista mais plural, onde as mu-

O evento teve ainda apresentações

bre o MMM. “Desde a sua criação, a CNM

lheres podem se sentir plenamente

culturais e regionais de artistas locais.

permanece forte com o compromisso de

representadas”.

Além de contar com a presença de diver-

dar voz e visibilidade às mulheres que

A prefeita de Astorga e fundadora do

sas prefeitas, vereadoras e secretárias

estão à frente da causa municipalista,

Movimento no Estado, Suzie Pucillo, foi a

municipais. O presidente da Associação

fortalecendo as redes de apoio e união

anfitriã. “Primeira mulher a se candidatar

de Municípios do Paraná (AMP) e prefei-

das mulheres municipalistas”.

� MMM nos Estados
Em novembro de 2021, o MMM
ganhou mais duas representações
estaduais. Os eventos foram realizados em Santa Catarina e no Ceará.
No Sul do país, a iniciativa recebeu
o nome de Movimento de Mulheres
Catarinenses (MMMC) e tem apoio
da Federação Catarinense de Municípios (Fecam). No Nordeste, a Associação dos Municípios do Estado do
Ceará (Aprece) apoia a iniciativa das
gestoras públicas locais. O Movimento já possui sete representações estaduais e há ainda a expectativa de
lançamentos em outros Estados ao
longo deste ano.
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Defesa Civil

Prejuízos dos Municípios com as chuvas
ultrapassam R$ 17 bilhões nos últimos meses
Prejuízos na ordem de R$ 17,2 bilhões

deixaram desalojadas mais de 226 mil

do reconhecimento federal da situação

desde o início do período sazonal chuvo-

e mais de 61 mil ficaram desabrigadas.

de emergência ou estado de calamida-

so. Esse foi o montante calculado pela

No mesmo período, o estudo aponta

de pública, a apresentação de plano de

CNM dos estragos causados nos Muni-

que o prejuízo material comprometeu

trabalho no prazo de 90 dias contados

cípios em todo o país entre outubro de

130.884 casas, que ficaram danificadas

a partir da ocorrência do desastre. Os

2021 e janeiro deste ano. O levantamen-

ou destruídas.

recursos para a recuperação são libera-

to da entidade – produzido com base em

Diante dos números expressivos, o

dos pelo Ministério do Desenvolvimento

dados do Sistema Nacional de Proteção

presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, des-

Regional (MDR) e devem ser solicitados

e Defesa Civil (Sindpec) – aponta que os

taca que, além das mortes, os impactos

pelo Sistema Integrado de Informações

temporais afetaram cerca de 2,6 milhões

são imensuráveis quando se leva em con-

Sobre Desastres (S2ID) após cadastro

de pessoas, o que motivou mais de 1.300

sideração os recursos necessários para

dos gestores. A CNM recomenda que os

decretos de situação de emergência pe-

a reconstrução do Município. “As prefei-

Municípios façam o decreto individual-

las prefeituras, considerado o maior des-

turas sentem mesmo os prejuízos após

mente para que ocorra celeridade no

de 2017, quando foi publicada a primeira

o período das chuvas, quando precisam

recebimento dos recursos.

edição da pesquisa no Observatório dos

reconstruir o que perderam. Não há co-

A inclusão do Município em decre-

Desastres da Confederação.

mo se mensurar esses danos. Existem

to conjunto com os Estados só deve

Os danos humanos apresentados

Municípios que, passada uma década,

ocorrer em caso de várias cidades afe-

no levantamento evidenciam a preocu-

ainda não conseguiram se reestruturar”,

tadas simultaneamente. Na ocorrência

pação dos Municípios no atendimento à

alertou o líder municipalista.

de desastres naturais, o gestor precisa

população. De acordo com a pesquisa,
nos últimos cinco meses, os desastres
causados pelas chuvas foram responsáveis pela morte de mais de 70 pessoas,

solicitar a integração dos três Entes nas

� Busca por recursos

ações de socorro e assistência humani-

As ações de gestão de riscos, pre-

tária e buscar apoio técnico da União e

venção, monitoramento, preparação,

do Estado na decretação e na avaliação

resposta, reconstrução e

dos danos e prejuízos causados por de-

reabilitação de áreas dani-

sastres naturais.

ficadas e destruídas por de-

O prefeito deve ainda solicitar o re-

sastres demandam recur-

conhecimento de anormalidade tanto

sos técnicos e financeiros

do Estado quanto da União, pois cada

dos Municípios e dos de-

um poderá liberar recursos técnicos,

mais Entes da Federação.

materiais, humanitários e, em especial,

A liberação dos recursos

financeiros.

destinada a ações de defesa civil ocorre por meio da
modalidade de transferências obrigatórias.
Para receber esse tipo
de recurso, é exigido, além

� Prejuízos
causados pelas
chuvas em todo
o país entre 2017
e 2022

� Cartilha

� Observatório dos Desastres

Para saber mais sobre

Ferramenta disponível no portal

como se cadastrar no
S2ID, acesse a cartilha
Proteção e defesa civil
em âmbito local: conceitos e competências.

da CNM para auxiliar os gestores
municipais de proteção e defesa civil em como desempenhar
ações de gestão de riscos e prevenção de desastres.
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Na Mídia

Luta do movimento municipalista
ganha destaque na imprensa do país
O início deste ano de 2022 começou com a presença da

A maior repercussão foi em relação às pesquisas que de-

Confederação Nacional de Municípios (CNM) nos maiores veí-

monstram a realidade do Coronavírus nos Municípios. No mês

culos de imprensa de circulação nacional. A entidade, que ao

de janeiro, a edição de número 33 do levantamento, que é rea-

longo dos anos se consolidou como a porta voz do movimento

lizado de forma quinzenal, foi destaque nos maiores canais de

municipalista nacional, tem ganhado voz e notoriedade ao de-

comunicação do Brasil. Com destaque para redes de televisão

monstrar o trabalho desenvolvido pelos gestores municipais

como TV Globo, SBT, CNN Brasil e Globo News. Portais de notí-

no combate à pandemia de Covid-19 e na luta por melhorias

cias também repercutiram o assunto, como UOL, Metrópoles,

pelo pacto federativo.

IstoÉ e Terra.

Outros assuntos encabeçados pela CNM também tiveram espaço, a exemplo da Medida Provisória relacionada à solução para
o Piso do Magistério em 2022, com destaque em colunas de jornais do Sul e Sudeste do país, como Zero Hora e O Estado de Minas.

Os desastres provocados pelas chuvas em diversos Estados e o posicionamento da CNM sobre o assunto ganharam relevância e foram abordados pela Agência Senado, que divulgou uma extensa reportagem sobre a necessidade de planos do governo
federal para evitar enchentes e demais problemas advindos das cheias. Além disso, as primeiras transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e
as dificuldades dos Municípios para manter Unidades Básicas de Saúde também
repercutiram na imprensa.
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Seminários Técnicos CNM

Ano começa com capacitação
para os gestores municipais

nhecimento, atualização e capacita-

No curso, serão disponibiliza-

ção aos gestores municipais, a Con-

dos conteúdos técnicos e informa-

federação Nacional de Municípios

ções que possibilitem condições e

Confira a agenda
dos Seminário
Técnicos CNM

vem realizando os Seminários Téc-

suporte para uma gestão de qua-

nicos CNM. Com um tema diferente

lidade. A equipe técnica da CNM

17/2 – Censo 2022: O seu

a cada edição, os seminários neste

preparou apresentações com con-

ano serão totalmente on-line, com

teúdo das diversas áreas, com o

22/2 – A Política de Assistência

os participantes acompanhando os

objetivo de capacitar os gestores

social – Gestão Municipal e

trabalhos na modalidade virtual.

e os servidores locais em relação

Auxílio Brasil

Os eventos ocorrerão às terças e

a temas essenciais para a adminis-

quintas-feiras, com duração de até

tração municipal.

Com o objetivo de oferecer co-

Créditos

6 horas por dia.

é quem ganha evidência.

Em 2021, foram abordados te-

A primeira edição de 2022 será

mas como o novo marco legal de

no dia 17 de fevereiro, com a dis-

saneamento, sistemas e recursos

cussão a respeito do Censo a ser

do trânsito municipal, sustenta-

realizado pelo Instituto Brasileiro

bilidade dos regimes próprios de

de Geografia e Estatística (IBGE) e

previdência complementar, saúde

que é tão importante para os Muni-

municipal, orientações aos gesto-

cípios do país. Na semana seguinte,

res sobre o eSocial e consórcios pú-

no dia 22 do mesmo mês, o tema

blicos. Todos os eventos contaram

será sobre Assistência Social. E, por

com a participação de especialistas

fim, no dia 24, a área de educação

a respeito das temáticas.

Município só tem a ganhar!

24/2 – Problemas na
operacionalizaçãodo Fundeb e
a polêmica dopiso nacional do
magistério
Para inscrições e mais
detalhes, leia o QR Code.

O Boletim CNM é uma publicação da Confederação Nacional de Municípios. Todo o conteúdo pode ser copiado, distribuído, exibido e reproduzido livremente, desde
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