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Palavra do presidente
Um novo ano se inicia. E, com ele, um novo mandato nas prefeituras e nas Câmaras de Vereadores dos 5.568 Municípios brasileiros. Assumir
esses cargos é uma das missões mais nobres e desafiadoras que se pode enfrentar. Nessa jornada, é importante que
cada gestor e legislador saibam
que não estão sozinhos nas
lutas e nas dificuldades do
dia a dia. A Confederação Nacional de
Municípios (CNM)
e as entidades estaduais e microrregionais
de Municípios caminham
lado a lado para possibilitar
a implementação de ações que
correspondam às expectativas de
cada cidadão e transformem a vida da
população.
A nossa união foi responsável por alcançar
inúmeras conquistas e neste ano de 2021 não
será diferente. O movimento municipalista continuará trabalhando diariamente junto aos três Poderes a fim
de garantir o avanço de demandas que representem mais
recursos à gestão local. O nosso movimento só tem força
se todos forem atuantes e unidos. O nosso alicerce está em
cada um dos 5.568 Municípios brasileiros. Começa nesta
base e passa pelas microrregionais, estaduais e chega à
entidade nacional, onde a gente planeja as ações para o
enfrentamento das dificuldades vivenciadas no momento.
E essa atuação tem trazido resultados importantes para os
Municípios brasileiros.
Em 2021, teremos importantes medidas para fazer avançar junto ao Congresso Nacional, como a aprovação da

proposta que garante o aumento em 1% do Fundo de
Participação dos Municípios no mês de setembro,
quando há expressiva queda nos repasses da
mais importante fonte de receita dos Municípios. A matéria aguarda apenas para ser votada em segundo turno na
Câmara dos Deputados. Também
no Legislativo, atuaremos para
aprovar uma Reforma Tributária ampla e que garanta
maior participação aos
Municípios no bolo
tributário. A reforma
administrativa e a política são outras matérias que
precisam avançar.
No Executivo, duas antigas lutas do movimento deverão ganhar
nossa atenção: o Encontro de Contas
das dívidas previdenciárias da União com os
Municípios e a disponibilização de uma linha de
financiamento para o pagamento de precatórios.
No Supremo, precisamos garantir a distribuição justa
dos royalties do petróleo e do Imposto sobre Serviços.
Assim, precisamos nos manter mobilizados para que
essas pautas prioritárias avancem. A soma de esforços na
atuação junto ao Congresso Nacional será fundamental para
alcançar novas conquistas que possam dar mais fôlego à
administração local. Conto, como sempre, com a participação de cada um de vocês. Municipalismo forte se faz com
a participação de todos.

Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Em tempos de quarententa, 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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Estudo / Pagamento 13o

Todos os anos, a CNM entra em
contato com os prefeitos para mapear
os desafios e os cronogramas de pagamento do 13º salário dos mais de
6,2 milhões de servidores municipais.
Em 2020, dos 5.568 Municípios, 4.385
participaram da pesquisa.
Dos Municípios contatados, 49,9%
optaram pelo pagamento em parcela única e 49,8% afirmaram o
pagamento em duas parcelas – a
primeira paga até 30 de novembro e
a segunda até 20 de dezembro. Mesmo com a crise sanitária causada pela
pandemia da Covid-19, apenas 3,1%
sinalizaram a possibilidade de atrasar o
pagamento.
Dos 2.119 que optaram pelo pagamento em parcela única, quase 30%
já tinham transferido os benefícios a
seus servidores no início de dezembro;
1.482 efetuaram o pagamento até a
data-limite, dia 20 de dezembro; e só
66 declararam dificuldades em honrar
com o compromisso.
Mais de R$ 24,6 bilhões foram
injetados na economia, e a remuneração média foi de R$ 3,9 mil. Valor
impulsionado, inclusive, pelo repasse
adicional de R$ 4,380 bilhões do 1% do
Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). Marco da luta municipalista, a
transferência extra ajudou 3.919 prefeituras a pagarem a gratificação natalina.

EBC

Mais de 4,3 mil Municípios
participaram da pesquisa 13º salário
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Sobre a pontualidade das prefeituras quanto ao pagamento
dos salários do funcionalismo municipal, 4.306 gestores responderam que as remunerações são pagas em dia. Apenas
121 gestores municipais sinalizaram atrasos nos pagamentos
de dezembro, enquanto 595 disseram depender de receitas
extras para fazê-lo.
No cenário enfrentado pelos Municípios, uma das soluções
encontradas para não ocorrer o atraso da folha de pagamentos
do pessoal é a postergação dos pagamentos de fornecedores. Dos 4.385 Municípios que responderam o questionário,
22,8% afirmaram que estão com pagamentos de fornecedores atrasados, 75,6% não estão. A pesquisa mostrou
ainda que os Restos a Pagar (RAPs) continuam sendo um
problema para 1.636 prefeituras. Dos pesquisados, 37,3%
vão deixar RAPs para o próximo ano.

A participação dos gestores municipais nas pesquisas
feitas pela CNM é de fundamental importância, pois os números são usados para embasar as reivindicações apresentadas
aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O presidente
Glademir Aroldi explica que ao trabalhar uma pauta junto aos
Entes, a CNM busca a informação na base, ou seja, junto aos
gestores locais.
Para tanto, realiza pesquisas que vão resultar na criação
de um banco de dados com informações reais. “Gostaria de
pedir a atenção e o tempo de vocês sempre quando o telefone tocar para uma pesquisa da CNM. Com dados,
informações, com a radiografia do Brasil, temos como chegar
nos deputados, nos presidentes da Câmara e do Senado, nos
ministérios para mostrar a eles as dificuldades e encaminhar
as soluções de que precisamos”, alerta Aroldi.
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Marck Castro / Ag. CNM

Nós estamos aqui para construir
soluções, destaca Aroldi

“Estaremos com vocês, pelos próximos
quatro anos, chorando com as dificuldades
e os enfrentamentos que teremos de fazer e
vibrando com cada conquista”. A afirmação
é do presidente da Confederação Nacional
de Municípios (CNM), Glademir Aroldi. Em
entrevista ao Boletim CNM, ele falou sobre
os desafios a serem enfrentados pelos gestores, as pautas que devem ganhar destaque
neste ano e como a CNM atua para apoiar a
gestão municipal. Confira:

² Qual o balanço do ano de 2020?

Glademir Aroldi: O ano de 2020 foi desafiador para todo o mundo. No Brasil, além
das milhares de vidas perdidas em decorrência da pandemia da Covid-19, vivemos uma
situação de extrema complexidade e que
trouxe significativos impactos em todas as
áreas. Nenhum gestor na história enfrentou
o que passaram os últimos e o que os novos
irão passar. Acredito, porém, que nos fortalecemos diante das dificuldades. O movimento municipalista se uniu para buscar ações

que pudessem amenizar a crise econômica
e social. Esse trabalho resultou em conquistas que totalizaram quase R$ 67 bilhões, fora
outras medidas importantes à gestão local e
à atuação técnica das entidades municipalistas para apoiar a tomada de decisão dos
gestores. Se não fosse esse trabalho conjunto
com o Congresso e o governo federal, muitas
prefeituras teriam fechado as portas diante
de uma queda de arrecadação em torno de
R$ 74 bilhões. Além disso, conseguimos a
aprovação de matérias históricas, como a
Lei Kandir, o Imposto sobre Serviços (ISS), a
nova Lei de Licitações e a regulamentação
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).
Diante dos impactos sociais da pandemia, o trabalho social da CNM também foi
intensificado em 2020. Em meio ao cenário
de incertezas, a Confederação buscou parcerias para ajudar a população mais vulnerável
e – ao mesmo tempo – fomentar a economia
dos Municípios. Pensando nisso, lançamos o

projeto Municípios: Prato Cheio para o Desenvolvimento. A iniciativa arrecada recursos para
aquisição de cestas básicas e materiais de
higiene. Os recursos são utilizados na compra
de produtos de estabelecimentos do próprio
Município e assim contribue com o comércio
e estimula a economia local. É um trabalho
importante que a gente começou com o apoio
dos gestores municipais, que aprovaram o
projeto em nossa assembleia geral.

² O que os gestores municipais que
assumiram o mandato neste ano
podem esperar de 2021?

Glademir Aroldi: Os novos gestores
terão grandes desafios pela frente. Estamos
vivendo um cenário ainda de muita complexidade e incertezas. Nós vamos ter uma queda
no Produto Interno Bruto na ordem de 4,5%.
Além disso, há o agravamento em decorrência de uma demanda reprimida nas áreas
de Saúde, Educação e Assistência Social.
Esta última se dá em razão do aumento do
número de famílias em situação de vulnera-
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bilidade. Teremos a necessidade de investir
em assistência social mais do que a média
que vínhamos investindo nos últimos anos.
No setor de saúde, por conta da situação de
pandemia vivida desde março, muitos evitaram buscar consultas especializadas, realizar
exames de rotina e cirurgias eletivas. Assim,
precisaremos investir mais para responder
à demanda que não foi atendida por conta
da situação sanitária. Na Educação, mesmo
se a situação estiver normalizada no início
do ano, a área vai precisar colocar em dia o
que foi perdido em 2020, e isso deve gerar
um aumento de custos para os Municípios.
Dessa maneira, será preciso ampliar o investimento também na área da educação, pois
o ensino híbrido veio para ficar, logo, será
necessário investimento maior. Mais do que
nunca, os novos prefeitos terão de ser bastante cautelosos em todas as suas decisões
na administração municipal. Será um ano de
muitas lutas para que possamos cada vez
mais corrigir o nosso pacto federativo.

² E como os gestores podem vencer essas dificuldades?

Glademir Aroldi: A Confederação continuará trabalhando fortemente junto aos três
Poderes para garantir o avanço de demandas
que representem mais recursos à gestão local.
Destaco que o movimento municipalista só
tem força se todos os gestores forem atuantes e unidos. A CNM e as demais entidades
municipalistas se fortaleceram ao longo dos
anos por conta da participação de cada gestor. O municipalismo brasileiro talvez seja o
mais organizado do mundo, e o alicerce está
em cada um dos 5.568 Municípios. Começa
nesta base e passa pelas microrregionais, estaduais e chega à entidade nacional, onde a
gente planeja as ações para o enfrentamento
das dificuldades vivenciadas no momento. E
essa atuação tem trazido resultados importantes para os Municípios brasileiros.
A nossa união foi responsável por alcançar inúmeras conquistas ao longo dos 40
anos de existência da Confederação e do
municipalismo no país, como a iluminação
pública, os repasses adicionais de 1% do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
para os meses de julho e dezembro e a desconcentração dos recursos do Imposto sobre
Serviços (ISS). Isso só foi possível por causa
das mobilizações que contaram com a união
do nosso movimento. Precisamos do apoio
de todos entrando em contato com os parlamentares a fim de que as pautas avancem.
Sem o trabalho de cada um, a gente não cria
musculatura e não consegue convencer as
autoridades das nossas necessidades. Essa
jornada terá muitos desafios realmente, mas
será também gratificante.

janeiro de 2021

² Qual a pauta prioritária do movi-

mento municipalista neste ano?

Glademir Aroldi: Para 2021, os prefeitos recém-empossados já terão muito
trabalho, pois a pauta municipalista urgente
só avançará com o comprometimento de
todos. Reforço que, isoladamente, nós não
vamos a lugar nenhum. Temos importantes
medidas para aprovar e precisamos contar
com a mobilização de todos. Entre as matérias
que precisarão de nossa atuação estão a regulamentação do pacto federativo, deixando
claro quais as responsabilidades de cada um
dos Entes e, na mesma proporção, a divisão
do bolo tributário; a Reforma Administrativa,
que contemple os três níveis de governo; a
Reforma Tributária, com a aprovação de um
texto amplo e adequado que possa aumentar
a atividade econômica no Brasil e a retomada
do crescimento do PIB, aumentando a arrecadação dos Entes Federados sem a necessidade do aumento de carga tributária; o 1%
do FPM de setembro; o encontro de Contas
da dívida previdenciária da União com os
Municípios; a disponibilização de linhas de
crédito de financiamento para precatórios; e a
distribuição justa dos recursos dos royalties.

da pressão, então a mobilização, a união e
a participação de todos têm sido decisivas
para o avanço da pauta municipalista no
Congresso, junto ao governo federal e ao
Supremo Tribunal Federal. Está equivocado dizer que os Municípios vão a Brasília
de pires na mão. Nós vamos buscar o que
é de direito aos Municípios. E apenas assim
conseguiremos retomar o desenvolvimento
de nosso país e construir uma Federação
equilibrada e justa no que diz respeito ao
compartilhamento de receitas e à oferta de
serviços públicos ao cidadão.

² Como a CNM pode contribuir com
a gestão municipal?

Glademir Aroldi: A CNM é uma entidade apartidária e independente, ela não tem
nenhuma dificuldade de falar em nome dos
Municípios brasileiros, de colocar o dedo na
ferida, de apontar o caminho, o rumo para o
desenvolvimento do país. O motivo da existência de toda essa estrutura são os 5.568
Municípios. A nossa missão é caminhar ao
lado dos gestores, buscando condições
mínimas para que possamos efetivamente
melhorar a vida das pessoas. A Confederação cresce a cada ano para beneficiar os
prefeitos com informações essenciais à ges² O que pode ser feito para tornar
possível a retomada do desentão local. Além de oferecer a sua sede com
estrutura moderna para auxiliar os gestores,
volvimento social e econômico
colaboradores da CNM estão à disposição
do país?
para dar suporte em várias dificuldades da
Glademir Aroldi: O caminho para o degestão local. Temos consultores e técnicos de
senvolvimento passa, necessariamente, pelo
várias áreas que estão entre os melhores da
fortalecimento da gestão local. É onde as pesestrutura da administração pública brasileira.
soas nascem, vivem, se desenvolvem; criam
Todos eles para ajudar os gestores.
seus filhos, seus netos; trabalham, produzem e
Além disso, o trabalho
ajudam a construir o Brasil.
para avançar no CongresEntendemos que a gestão
so as propostas favoráveis
local pode fazer a diferenaos Municípios e barrar as
ça, pode mudar o Brasil e
A Confederação
que prejudicam só é posmelhorar a qualidade de
continuará trabalhando
sível por conta da atuação
vida das pessoas. Destaco
fortemente junto aos
conjunta das entidades e
novamente a importância
três Poderes para
dos gestores. A CNM está
de uma reforma tributária
garantir
o
avanço
constantemente em conque possa trazer investide
demandas
que
tato com os parlamentamentos ao nosso país e
representem
mais
res, sendo muitos deles
melhorar a competitividarecursos
à
gestão
local.
integrantes de frentes que
de, especialmente facilidefendem os Municípios, a
tando a vida dos micro e
revisão do pacto federativo
pequenos empreendedoe os consórcios públicos.
res, que são responsáveis
Vários desses encontros acontecem na sede
por cerca de 50% das carteiras assinadas
da CNM. A atuação também ocorre na própria
no Brasil e são mais de 90% das empresas.
sede da CNM em reuniões com represenAlém disso, precisamos fortalecer a produtantes do governo federal e com deputados
ção primária e de produtos semielaborados,
e senadores para debater as demandas dos
sendo isso de fundamental importância para
gestores. Nós estamos aqui para construir soo equilíbrio da balança comercial brasileira.
luções. Estaremos com vocês, pelos próximos
A missão do gestor local com certeza é a
quatro anos, chorando com as dificuldades
mais nobre de todas. As inúmeras manifese os enfrentamentos que teremos de fazer
tações resultaram em bilhões de conquistas
e vibrando com cada conquista.
aos Entes locais. Brasília funciona na base
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Pandemia do coronavírus: TCU
flexibiliza regras de gastos
� Fique atento

Gov. Paraná

Embora o TCU tenha esclarecido este
ponto relacionado aos gastos com a pandemia, ainda permanece dúvida no tratamento a
ser dado diante dos dispositivos legais específicos que exigem a devolução do financeiro
não aplicado, a exemplo da Lei Aldir Blanc.
Nesses casos, a CNM vai continuar insistindo na busca de esclarecimentos e de
um pronunciamento mais contundente do
Executivo e/ou até mesmo da alteração de
dispositivo legal apto a dirimir a questão.

Camila Lima

no Regime Extraordinário Fiscal. Para a CNM, a decisão joga luz sobre a
utilização do importante instituto dos
Restos a Pagar (RAP).
Antes da decisão, o entendimento
era de que os recursos relacionados à
Covid-19 precisariam ser empenhados, liquidados e pagos até o dia 31
de dezembro de 2020, o que passou
a gerar muita preocupação entre os
gestores municipais. Isso porque há
despesas que, pela própria natureza,
pela complexidade dos processos
licitatórios e pelas muitas limitações
trazidas pela própria pandemia se tornariam inviáveis de serem realizadas.
Ag. Para

No início do mês de dezembro,
uma importante conquista municipalista foi alcançada. Isso porque o
Tribunal de Contas da União (TCU)
flexibilizou as regras de gastos
com a pandemia do coronavírus
(Covid-19). A medida vinha sendo
pleiteada pela CNM desde o semestre passado, visando a evitar prejuízos
aos gestores locais.
O plenário do TCU, então, publicou
o Acórdão 3.225/2020, no qual afirma que as regras gerais da execução
orçamentária e financeira – empenho,
liquidação e pagamento – aplicam-se
às dotações autorizadas com base
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O governo federal vai centralizar a aquisição e a distribuição de imunizantes contra
a Covid-19. O anúncio da decisão atende
ao pleito da CNM e das entidades estaduais
representativas dos Entes locais integrantes do movimento municipalista que solicitaram – por meio de nota – urgência e
igualdade na distribuição
para todas as unidades
da Federação de vacinas reconhecidas como
eficazes e seguras.
A reivindicação municipalista é para que o
governo federal seja responsável em todo esse processo, conforme
dispõe o art. 16 da Lei 8.080/1990, que
atribui à União o dever legal de “coordenar
e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica”. Nesse aspecto, o
entendimento da CNM é de que o cronograma de vacinação seja coordenado pelo
Ministério da Saúde e via Programa Nacional
de Imunização (PNI).
O documento com o posicionamento do
municipalismo foi apresentado ao governo
federal em reunião com o Ministério da Saúde
e governadores e teve ampla repercussão na
imprensa. A Confederação e as entidades
estaduais reforçaram entendimento de que
a ação contra a Covid-19 deve estar focada
na homogeneidade da cobertura vacinal, e
o acesso deve ser universal e igualitário em
todo o território brasileiro. “Não pode acontecer uma diferença de tratamento entre a
população”, enfatizou o presidente da CNM,
Glademir Aroldi, em reunião do Conselho
Político da entidade.

� Distribuição

Ao apresentar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o governo federal anunciou que a
ação vai ocorrer via PNI e seguir três fases
iniciais de imunização para grupos prioritários, com aproximadamente 101 milhões
de doses da vacina para atender aos contemplados dessas etapas. Cada indivíduo
precisa receber duas doses do imunizante.
A estimativa é de que até o fim do primeiro
semestre de 2021 os grupos de maior risco
estejam vacinados e que, no período seguinte de 12 meses, a população em geral
seja imunizada.

Ag. Brasil

Municípios atuam para centralizar
aquisição e distribuição de vacinas

A entrega das vacinas foi definida por
regiões, sendo os Estados responsáveis pela
sua distribuição aos Municípios. Estados das
regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste receberão as remessas por via terrestre, a região
Norte, por via aérea, e a região Nordeste
receberá via aérea e terrestre. O transporte
aéreo terá o apoio da Associação Brasileira
de Empresas Aéreas. O Plano prevê também
que Estados e Municípios elaborem um plano
de ação com base em diretriz da pasta, com
a organização e a programação detalhada da
vacinação no território.

� Cooperação técnica e
financeira

Segundo as Portarias de consolidação 2 e
6/2017, além do próprio Plano para vacinação
contra a Covid-19, está prevista a cooperação
técnica e financeira para Estados e Municípios.
Também foi disponibilizado orçamento de R$
80,5 milhões para a aquisição de mais de 340
milhões de seringas e agulhas pelo Ministério
da Saúde. Há ainda previsão de distribuição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
necessários à execução da vacinação para
os profissionais de saúde envolvidos.

� Resumo do Plano de
Vacinação
Primeira fase: trabalhadores da
saúde, população idosa a partir
dos 75 anos de idade, pessoas
com 60 anos ou mais que vivem
em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas) e população
indígena;
Segunda fase: pessoas de 60
a 74 anos;
Terceira fase: pessoas com comorbidades (como portadores de
doenças renais crônicas, cardiovasculares, entre outras).
Após essas fases, entrarão outros
grupos populacionais prioritários
(professores, trabalhadores de
serviços essenciais, quilombolas
e populações privada de liberdade e em situação de rua).
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SEMINÁRIOS

Sabia que o art. 30 da Constituição Federal (CF) de 1988 traz a relação de competências municipais e o art. 23 lista as competência comuns da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios? Se esse
assunto é novo para você, é sinal de que não
pode perder, de jeito nenhum, o Seminário
Novos Gestores 2021/2024. Com o tema
CNM e Municípios juntos na retomada do
Desenvolvimento, o evento é gratuito para
gestores municipais.
Excepcionalmente em formato on-line,
esta edição do tradicional evento convoca
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais
gestores locais a colocar a mão na massa e
reformar o país a partir do poder local. “Muitos são os desafios, especialmente no atual
cenário. É preciso conhecimento para tornar
efetivas as ações da administração local e
atender aos anseios dos munícipes”, destaca o presidente da CNM, Glademir Aroldi.
Promovido em parceria com as entidades
estaduais municipalistas, o Novos Gestores
da CNM propõe debater as principais áreas
da gestão pública, por meio de palestras,
debates, capacitações, encontros para secretários e servidores municipais, orientações segmentadas e da apresentação de
iniciativas bem-sucedidas.
O evento foi idealizado com o objetivo
de incentivar a excelência da gestão e a
melhoria da qualidade de vida da população
brasileira. Diante das inúmeras atribuições, o
seminário apresenta oportunidade única de
se conhecer as diversas normas vinculadas
à administração pública, inclusive em relação às competências constitucionais privativas
e comuns.

EVENTO VIRTUAL

CNM e Municípios
juntos na
retomada do
desenvolvimento
Como por exemplo: instituir e arrecadar tributos e aplicar rendas; manter, com a
cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, programas de educação infantil
e de ensino fundamental; e prestar, com a
cooperação técnica e financeira da União e
do Estado, serviços de atendimento à saúde.
Serão dois dias de evento, com datas
específicas de acordo com cada região. Os
dias 18 e 19 de janeiro serão para a região
Nordeste; para as regiões Norte e Centro-oeste, nos dias 21 e 22 de janeiro. A região
Sudeste participa do evento nos dias 25 e
26 de janeiro e, por fim, a região Sul, nos dias
27 e 28 de janeiro.

ú ATENDIMENTO

Os principais serviços prestados
pela Confederação na sua atuação
cotidiana é o atendimento direto aos
Municípios. Esse tópico está contemplado na programação e permitirá aos
gestores conhecerem como ocorre
todo o processo, desde o pré-atendimento até o contato com cada
área técnica para apoio à gestão,
além dos benefícios de ser filiado e
contribuinte.

ú PUBLICAÇÕES

A CNM lançará a Coleção Novos Gestores, com 23 cartilhas, durante o evento.
Além de edição voltada especialmente aos prefeitos, a coleção conta com publicações
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 MMM, mobilidade e trânsito, previdência, saúde,
transferências voluntárias, turismo e PPP e concessões.

INSCRIÇÕES
ABERTAS
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PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
1º DIA

9h

Abertura do evento
• A CNM e a estrutura do movimento municipalista
• Os eventos Novos Gestores e sua finalidade
• A coleção Novos Gestores, as diversas cartilhas orientativas e o objetivo de servirem de guia para as práticas
governamentais
• Conquistas políticas
• O que esperar de 2021
• A pauta municipalista

A condução local da política de Assistência Social
• Gestão municipal da política de Assistência Social
10h10 • Financiamento e uso dos recursos da Política de Assistência Social
• Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso

11h

Fontes de receita e as alternativas para ampliar a arrecadação
• O FPM e seu comportamento
• O financiamento das políticas públicas
• O ICMS
• As propostas de Reforma Tributária e a posição e atuação
da CNM
• As receitas próprias dos Municípios – IPTU, ITBI, ISS, ITR,
taxas e contribuições

2º DIA

9h

Abertura
• A trajetória construtiva do movimento municipalista brasileiro e o protagonismo da CNM
• CNM Qualifica
• A Previdência e suas implicações na gestão
• A previdência geral; os regimes próprios
• O endividamento e o encontro de contas

10h

Alternativas para a governança municipal
• Consórcio público: como esse instrumento pode contribuir na sua gestão?
• A Plataforma Êxitos e as informações para captação de
recursos
• As Transferências Voluntárias e a Plataforma + Brasil
• Cidades Inteligentes e Inovação na gestão pública

11h

Projetos CNM – Iniciativas sociais
• A atuação da CNM na área da cultura para a gestão
municipal
• Políticas Públicas para a Juventude
• Movimento Mulheres Municipalistas: representação feminina na política municipal
• Operação Acolhida e Interiorização + Humana
• UniverCidades: inovação e boas práticas municipais
• Projeto InovaJuntos: cooperação internacional para inovação na gestão municipal

11h40

O atendimento direto aos Municípios
• O pré-atendimento e os benefícios de ser Município
contribuinte
• A área institucional e o contato com o gestor municipal
• As áreas técnicas no apoio à gestão

INTERVALO

Saúde: repasses federais e gestão da pandemia
• Recursos federais Covid e prestação de contas
13h30 • Emendas Parlamentares
• Planejando e estruturando a Rede de Atenção à Saúde
• Cuidados com o SIOPS
Como planejar e fortalecer o desenvolvimento territorial
• Plano municipal de desenvolvimento rural e Serviço de
inspeção municipal
• Licenciamento ambiental
14h30 • Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico
• Encerramento dos lixões: prazos e condicionantes
• Riscos e prevenção de Desastres
• Gestão do trânsito
• Estratégias municipais para viabilizar PPP`s
• Regularização fundiária e financiamento habitacional
Estudos e ferramentas para uma melhor gestão pública municipal
• A importância da participação dos gestores para a con15h30 solidação de informações e dados
• Estudos e sua importância para as ações políticas da
CNM na defesa dos interesses dos Municípios
• A utilização do Conteúdo Exclusivo da CNM
Comunicação: estratégias para o sucesso na gestão
• Como planejar a comunicação municipal
• Comunicando-se com os diferentes públicos
16h15
• A importância das redes sociais
• O movimento municipalista na pauta da grande mídia
• A comunicação com os Municípios
Turismo: ações para a retomada das atividades
16h45 • As Cidades Históricas
• Boas práticas na área do turismo
17h15 • Encerramento

ú COMO PARTICIPAR

INTERVALO

Desafios da gestão da educação nos Municípios em
tempos de pandemia
13h30
• Calendário escolar 2020/2021
• Financiamento da educação municipal e novo Fundeb
Orientações jurídicas para uma gestão correta
• A organização administrativa; os assessores, a qualificação e o nepotismo
• Os Termos de Ajustamento de Conduta e suas armadilhas
• A LRF, o planejamento, os limites e os controles
• As despesas com pessoal; as vedações da LC
173/2020
• A transparência; a Lei de Acesso às Informações Públi14h30
cas e o CIC
• as ouvidorias e a Lei 13.460/2017
• O Controle Interno e as falhas mais comuns apontadas
pelos órgãos de controle
• Os atos administrativos, e a responsabilização dos
Agentes Públicos – Dec.Lei 201/67; a Lei 10.028/2000;
a Lei de Improbidade Administrativa
• Compras Públicas (Lei 8.666)
• Compliance e integridade
• Governança Pública
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios: força
16h30 e representatividade do maior evento municipalista
da América Latina
17h

Encerramento

Para participar do seminário, basta acessar novosgestores.cnm.org.br; clicar no ícone inscreva-se, na parte superior para página on-line; selecionar a região; preencher a ficha de inscrição; aguardar a homologação
para receber a chave de acesso ao evento virtual.
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Congresso Nacional

Conquistas históricas
ajudam a viabilizar a gestão
A nova gestão começa com boas razões
para ter esperança, mesmo em um ano em
que os impactos da pandemia do novo coronavírus devem ser agravados em áreas
essenciais da administração local. A motivação é resultado da atuação do movimento
municipalista que articulou no Congresso
Nacional a aprovação da regulamentação do
novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb), a
compensação de perdas da Lei Kandir e a
nova Lei de Licitações.
O avanço dessas pautas históricas foi
trabalhado durante anos pela Confederação
Nacional de Municípios e intensificado junto
ao Legislativo desde o início da pandemia.
As conquistas trazem alívio aos novos gestores em meio ao cenário de tantas incertezas. Principal mecanismo de financiamento
da educação básica pública com recursos
que chegaram a R$ 160 bilhões em 2019,
a aprovação do novo Fundeb garante a sua
permanência. Isso vai permitir o repasse
aos Municípios a partir deste mês, com a
redistribuição intraestadual dos recursos
que compõem a cesta do Fundo no âmbito
de cada Estado e os repasses da complementação da União.

ú Debates

Outra prioridade dos Municípios trabalhada pela CNM e convertida na Lei
14.113/2020, que regulamenta o Fundeb,
foi o aumento gradual da complementação da União. Com isso, a participação do
governo federal sai dos atuais 10% e chega
a 23% até 2026. Ao mesmo tempo, esses

Logo após a promulgação da Emenda Constitucional 108, em 26 de agosto,
o Projeto de Lei (PL) 4.372/2020, que define como devem ser aplicados os recursos do Fundo, foi apresentado e começou a ser debatido pelo relator do texto
na Câmara, deputado Felipe Rigoni (PSB-ES). A CNM participou ativamente das
discussões em audiências públicas no Congresso, em reuniões com o relator, com
representantes da educação e outros atores da sociedade brasileira. “O nosso
movimento trabalhou incansavelmente durante todo o processo para tornar o
Fundeb permanente, com mais participação da União, e para que os Municípios
possam atender às demandas da população”, destacou o presidente da Confederação, Glademir Aroldi.
Depois das articulações, os Municípios também puderam celebrar na regulamentação do Fundo a destinação para a educação infantil de 50% dos recursos globais dessa participação do governo federal pelo VAAT. A ampliação do
conceito dos profissionais da educação a serem remunerados com o mínimo de
70% para pagamento de folha de profissionais da educação básica e o cômputo,
para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb, das matrículas de pré-escola
em instituições conveniadas com o poder público também foram pontos importantes incluídos na regulamentação do Fundo.

recursos federais serão distribuídos pelo chamado modelo híbrido: os primeiros
10% como é hoje, pelo Valor Aluno-Ano
do Fundeb (VAAF); no mínimo 10,5% por
meio do Valor Aluno-Ano Total (VAAT); e
os demais 2,5% pelo Valor Aluno-Ano Resultado (VAAR).
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� Compensação de R$ 58 bilhões

Paralelamente à regulamentação do novo Fundeb, a CNM
articulou pela aprovação do Projeto de Lei Complementar
(PLP) 133/2020. Com mais essa conquista, a União terá de
transferir aos demais Entes federados ao longo de 18 anos
o montante de R$ 58 bilhões para compensar perdas com
a desoneração de produtos destinados à exportação. A primeira parcela destinada aos Municípios é de R$ 1 bilhão, e
os outros pagamentos ocorrem a cada exercício no valor
de R$ 4 bilhões entre 2031 e 2037, sendo posteriormente
reduzido em R$ 500 milhões por ano.
Para receber os recursos, os Municípios devem renunciar
à ação judicial contra a União. “Essa é uma luta histórica do
nosso movimento municipalista. É uma justiça que começa a ser feita, fundamental em um momento difícil como o
que estamos enfrentando”, celebra o presidente da CNM.
Mais informações sobre como garantir o repasse podem
ser vistos no site da CNM.

� Lei de Licitações

Cleia Viana / Ag. Camara

Outra recente conquista histórica foi a aprovação da
nova Lei de Licitações. O texto cria um novo marco legal
para substituir a Lei 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei
10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações
(RDC – Lei 12.462/2011) e permite modalidades de contratação, tipifica crimes relacionados a licitações e disciplina itens relacionados às três esferas de governo: União,
Estados e Municípios. O pleito – item prioritário da CNM
nas mobilizações – trará mais transparência às licitações,
eficácia e agilidade na execução dos contratos, além de
mais instrumentos de combate a desvios de recursos
públicos.

� Atuação em 2021

Em 2021, os gestores devem estar ainda mais mobilizados para que outras pautas prioritárias avancem, e a soma
de esforços na atuação junto ao Congresso Nacional será
fundamental para alcançar novas conquistas que possam
dar mais fôlego à administração local. O 1% do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) para setembro é uma
das prioridades, mas existem outros pontos que precisam
ser trabalhados pelo movimento municipalista.

� O que esperar para 2021

• PEC 391/2017 - prevê repasse adicional de 1% do FPM
para o mês de setembro
• PL 4.078/2020 - Uso dos recursos para combater a Covid-19 neste ano
• PECs 45/2019 e 110/2019 – Reforma Tributária
• PEC 188/2019 - Pacto Federativo e Emergencial
• PEC 32/2020 – Reforma Administrativa
• PL 2.482/2020 – Revalida
• PL 10.887/2018 – Lei de Improbidade
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Boas práticas

Conheça os dez finalistas do
Prêmio MuniCiência 2019-2020
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) possui uma iniciativa que reconhece boas práticas das
prefeituras, o Prêmio MuniCiência. No
processo seletivo do ciclo 2019-2020
foram selecionados dez Municípios,
sendo dois por região do país, que
compartilharam experiências inovadoras, transformadoras e que contribuíram significativamente para a melhoria
da gestão municipal.
Cada projeto finalista recebe a
visita técnica da CNM para a con-

fecção de um Guia de Reaplicação e
um vídeo para que outros Municípios
possam conhecer e se inspirar com
as práticas. O público participou da
votação nacional on-line e selecionou
cinco das 10 iniciativas finalistas. Os
mais votados irão participar em 2021
de um seminário internacional para
troca de experiências.
O Prêmio MuniCiência integra as
ações do Projeto UniverCidades e
é realizado pela CNM com apoio financeiro da União Europeia no Brasil.

Conheça essas e outras iniciativas, premiadas nos
ciclos 2015 e 2017-2018 do Prêmio MuniCiência
pelo site www.municiencia.cnm.org.br

Conheça as iniciativas do ciclo do Prêmio MuniCiência (2019-2020)
GOIÁS (GO)
O Centro Especializado de Atendimento à Mulher –
Brasilete Ramos Caiado, em Goiás, oferece acolhimento
e acompanhamento para as mulheres que vivem em
situação de violência. Uma equipe interdisciplinar proporciona apoio psicológico, assistência social e jurídica.

CACOAL (RO)
O projeto Renascer das Águas, realizado em Cacoal
(RO), promove a recuperação e a manutenção das
nascentes, o desenvolvimento sustentável e a conscientização ambiental. Centenas de famílias têm sido
beneficiadas pelo projeto.

VENÂNCIO AIRES (RS)
O Município de Venâncio Aires confere descontos no
pagamento do IPTU aos munícipes que desenvolvem
atividades sustentáveis por meio do Projeto IPTU Mais.
Na zona rural, o IPTU arrecadado é investido com base
em consultas e prestação de contas aos contribuintes.

MONTEIRO LOBATO (SP)
Em Monteiro Lobato, a administração municipal criou
um amplo projeto para melhorar a qualidade de vida
da população. Com o título Cidade Inteligente, Humana e Encantada (CIHE 2030), a iniciativa pretende transformar o Município com ações sustentáveis,
tecnológicas e de baixo custo.

SÃO LOURENÇO DA MATA (PE)
Em São Lourenço da Mata, escolas da rede pública
contam com a participação de alunos para a manutenção e a organização do ambiente escolar. Com o
Programa Controlador Mirim, a proposta é conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância de
seus direitos e deveres na sociedade.
CONSÓRCIO QUIRIRI (SC)
Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do
Sul, que fazem parte do Consórcio Quiriri, realizam
ações para o desenvolvimento turístico da região. A
iniciativa Região Turística – Destinos do Quiriri tem
como proposta uma atuação que beneficie o comércio e a agricultura local.
JUÍNA (MT)
Incentivar a leitura – com a revitalização da biblioteca
municipal – e estimular a participação da população
em eventos culturais são os objetivos do Programa
Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura, desenvolvido pela prefeitura de Juína. O projeto tem se destacado na região.

PEDRA BRANCA DO AMAPARI (AP)
Os alunos da rede pública de Pedra Branca do Amapari participam de uma série de ações preventivas e
educativas de saúde. As atividades do Projeto Saúde
Nota 10 são promovidas por uma equipe multidisciplinar dentro das escolas, que mantêm o prontuário
dos alunos atualizado.
VITÓRIA (ES)
Vitória aposta em ações preventivas para minimizar as
autuações da fiscalização no Município, destacando
que o trabalho colaborativo é mais valorizado do que
o punitivo. A iniciativa Multar não dará mais ganho a
fiscais. Cooperar, sim mudou a lógica da fiscalização.
CONDE (PB)
Comunidades periféricas de Conde têm conquistado moradia digna a partir do Escritório Público de
Assistência Técnica (EPA), projeto articulado entre a
prefeitura e a academia. Por meio de mutirões, são
realizados reparos nas residências e no entorno dessas localidades (praças públicas).
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Inscrições abertas para
o projeto InovaJuntos
Estão abertas até 31 de janeiro as inscrições para o Projeto InovaJuntos, lançado
pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM) em parceria com o Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra (CES
Portugal) e a União Europeia. No Brasil, serão
escolhidos quatro Municípios na primeira
fase, por meio de um processo de seleção.
Podem participar Municípios ou Consórcios
Públicos Intermunicipais filiados à CNM.
O objetivo do projeto é fomentar a inovação nas políticas públicas, por meio da
troca de experiências e aprendizados entre Municípios do Brasil, de Portugal e da
América Latina e partindo das vocações
identificadas nos territórios brasileiros. É
uma oportunidade de, a partir da agenda
municipal, os gestores locais utilizarem a
cooperação internacional para gerar resultados concretos para seus habitantes.
A cooperação será focada em 4 clusters temáticos: desenvolvimento econômico e inovação; desenvolvimento territorial
e consórcios; cidades verdes e mudanças
climáticas; espaços inclusivos e inovação
cultural e social.
Um dos temas transversais que serão
trabalhados na implementação do Projeto são os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), juntamente com a Nova
Agenda Urbana, sustentabilidade, equidade
de gênero, boa governança e diálogo com
jovens e adolescentes.

Mandala
ODS

ú Mandala ODS
Uma primeira ação sobre o uso dos ODS
como ferramenta para responder às necessidades municipais foi realizada pela equipe do
Projeto com o Município de Birigui, localizado
na região noroeste do Estado de São Paulo.
A ação permitiu o diagnóstico e a definição
de mecanismos de gestão, que podem ser
estudados como uma referência nacional e
internacional de avaliação dos impactos dos
ODS dentro da estrutura da realidade dos
Municípios brasileiros.
A Mandala ODS foi utilizada como base
de dados inicial para a criação de indicadores
que pudessem permitir uma mensuração das
estruturas dos Municípios e, paralelamente a
isso, uma ação de validação da relevância e
da aplicação das metas. A ação englobou o
compromisso da entidade na incorporação
dos ODS, reforçado junto à Organização
Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), à Articulação de Redes Territoriais do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (ART Pnud), ao Conselho
dos Municípios e das Regiões da Europa
(CEMR) e à Prefeitura de Barcelona, durante
Congresso realizado em novembro de 2019
na África do Sul.
Na ocasião, foi definido que seria feito um
processo de validação da Mandala ODS, que,
apesar de trazer resultados extremamente
específicos e positivos, precisava identificar

como os 17 Objetivos e as 169 metas estavam sendo implementados; quais das metas e ações seriam competência municipal,
compartilhada ou exclusiva de outro Ente da
Federação ou de outros setores da sociedade;
e como essas ações funcionariam.
O resultado desta ação em conjunto conseguiu criar os dados iniciais que serão utilizados na evolução da Mandala ODS para a
versão 2.0, após identificar a importância do
que se faz com o que se mede. A CNM reforça que é muito importante que os Municípios
consigam definir a sua própria agenda de
trabalho. É preciso trabalhar com as agendas locais, com a resolução dos problemas
reais e específicos da população, documentar o resultado do cumprimento das etapas
localmente e fazer uma correlação de como
isso atinge a meta global. Somente a partir
disso, os ODS podem ser colocados como
uma ferramenta adicional e expressar aquilo
que podem alcançar.
Acesse o formulário de inscrição on-line
e inscreva-se para o processo seletivo do
InovaJuntos.

Para mais informações sobre o edital,
prazos e requisitos, acesse o site do Projeto:
www.inovajuntos.cnm.org.br.
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Assistência Social

Famílias começam a
receber cestas básicas

� Segunda fase

Enquanto as entregas da primeira fase
são feitas, a segunda fase já começou. Isso
porque foram convocados 346 Municípios
com IDH baixo. Destes, 221 já enviaram a
documentação necessária e juntos contabilizam cerca de 106 mil famílias beneficiadas
com o programa.

No próximo ano, o projeto continua e
novas fases serão lançadas para ajudar
ainda mais Municípios com menos de 50
mil habitantes e IDH baixo. Já na terceira
fase devem ser contempladas famílias de
2.054 Municípios com IDH médio.

� Parceiros

Idealizado pela Confederação Nacional
de Municípios (CNM), o projeto é desenvolvido em parceria com o Sebrae, a Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon),

a Fundação Banco do Brasil (FBB), a Confederação das Associações Comerciais do
Brasil (CACB) e a Fundação Hermann Hering.
Além disso, o projeto conta com o apoio de
muitas outras instituições.
Para conferir a lista dos Municípios contemplados, o gestor municipal deve estar
atento ao portal: www.pratocheio.cnm.
org.br. Além de informações sobre cada
etapa, os gestores vão encontrar dados sobre como proceder caso o Município esteja
na lista. A CNM também faz um alerta com
relação ao prazo de envio da lista com as
famílias que serão contempladas.

Ag. Senado

As primeiras cestas básicas e de produtos de higiene distribuídos através do
programa Municípios: Prato Cheio para o
Desenvolvimento foram entregues. Na primeira fase, foram contemplados Municípios
com o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) muito baixo.
Durante o mês de dezembro, começaram
a ser entregues para a população dos 30
Municípios contemplados na primeira fase.
Entre os beneficiados, foram entregues 693
cestas a famílias carentes do Município de
Jenipapo dos Vieiras (MA). Na localidade,
a ação contou com o apoio da Federação
das Associações Empresariais do Maranhão
(Faem) e do Conselho de Assistência Social
de Jenipapo dos Vieiras (MA).
Além da localidade do Maranhão, famílias
dos Municípios de Inhapi (AL), Alagoas (AL)
e Manari (PE) também receberam cestas
básicas e produtos de higiene. Até o momento, foram 3.314 famílias beneficiadas.
As entregas para a primeira fase do projeto continuam e vão contemplar cerca de
22 mil famílias.
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Na Mídia

Atuação política ganha
destaque na imprensa
A CNM foi destaque em grandes jornais da mídia nacional. Entre as informações noticiadas está
o posicionamento, através de nota, da entidade sobre a vacinação
do coronavírus (Covid-19). Foram
177 publicações com citação à
entidade.
Entre os destaques está a
entrevista do presidente Glademir
Aroldi para a Rádio CBN.

Entre os jornais impressos, O Globo deu destaque
para a publicação. Já nas reportagens televisivas, Jornal
Hoje, Jornal Nacional e Globo News fizeram menção à
nota emitida pela entidade.

Levantamento 13º salário

Os números resultantes de levantamento da CNM com as prefeituras
sobre o pagamento de 13º salário dos funcionários públicos municipais
repercutiu na grande mídia. Entre os destaques estão as publicações feitas no jornal O Estado de S. Paulo e no Estadão On-line.
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Confira os cursos com inscrições abertas
para auxiliar na gestão municipal
Com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento dos servidores em diversos
temas de interesse das administrações
municipais, a CNM oferece aos filiados
o curso gratuito CNM Qualifica. Em
formato on-line por conta da pandemia
do novo coronavírus e para viabilizar o
acesso aos seminários, as capacitações
estão acontecendo de forma virtual.
Para janeiro, a previsão é de 11 cursos sobre diversos temas, como: controle interno, dívida ativa dos Municípios,
imposto municipal, políticas públicas,
Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, Relatórios de Gestão
Fiscal, rotina de compras nos Municípios,
orientações contábeis sobre a aplicação dos recursos federais destinados à
Assistência Social, Educação e Saúde,
Mobilidade Urbana, caminhos para o
desenvolvimento econômico no pós-pandemia, entre outras.

Apesar de ser on-line, existe número limitado de participantes que podem
acompanhar as videoconferências de
forma interativa. Por isso, a recomendação é que os interessados
fiquem atentos ao calendário e
se inscrevam o quanto antes.
Para efetivar a inscrição, o interessado precisa acessar
o site cnmqualifica.cnm.
org.br. Nesse mesmo
portal, estão disponíveis mais informações
sobre a programação
e as regras que definem
as gratuidades na participação de representantes
de Municípios adimplentes
e filiados à Confederação. Ao
final dos cursos, o público terá a
opção de imprimir o certificado.

CALENDÁRIO DE JANEIRO
• Retomada da Economia – Como o Município deve se
preparar – 11 de janeiro
• Controle Interno – Aspectos gerais para atuação,
padronização e planejamento de ações de controle
interno – 11 e 12 de janeiro
• 10 medidas para alavancar a arrecadação a partir da
Dívida Ativa – 12 de janeiro
• Controle Interno – Realização de ações de controle
interno – 13 de janeiro
• ITBI – Princípios, procedimentos e práticas de fiscalização
– 13 de janeiro

Créditos

• O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil na execução das políticas públicas (Lei 13.019/2014)
– Atualização do tema em tempos de Covid-19 – 12 e 13
de janeiro

Escolha o seu curso e participe.
• Elaboração ou Revisão do Plano Municipal de Gestão
Integrada de resíduos sólidos – 12 a 13 de janeiro
• Ações para ampliar a receita do IPTU – 14 de janeiro
• Noções básicas sobre o financiamento das cidades – 14
de janeiro
• Relatórios de Gestão Fiscal nos Municípios através do
RREO, RGF e MSC – 14 a 15 de janeiro
• Rotina de Compras nos Municípios – 14 a 15 de janeiro
• Orientações contábeis sobre a aplicação dos recursos
federais destinados à Assistência
Social, Educação e Saúde – 14 a 15
de janeiro
• CNM Qualifica EaD: Resíduos da
Construção Civil e as obrigações da
Gestão Pública – 14 a 15 de janeiro
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