
Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

1
janeiro de 2020

Publicação da Confederação Nacional de Municípios • janeiro de 2020

Nesta edição: 

Última mobilização de 2019 reúne gestores contra extinção de Municípios
Ministra da Agricultura aponta desafios e expectativas para agropecuária
Veja os principais eventos a serem realizados em 2020 e participe
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O ano de 2019 foi intenso e trouxe inúmeras conquistas im-
portantes aos Municípios. Em dezembro, reunimos mais de mil 
gestores locais em Brasília para contestar proposta de extin-
ção de Municípios e pedir um pacto federativo justo e que 
considere as necessidades de nossos cidadãos. Além disso, 
com muito trabalho e mobilização de lideranças estaduais 
e gestores de todo o país, conseguimos avançar, nas últimas 
semanas de votação do Congresso Nacional de 2019, em pau-
tas históricas do movimento municipalista. 

Destaco, entre essas, a aprovação e a promulgação da Emenda Consti-
tucional (EC) 105/2019. A medida – oriunda da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 48/2019 – autoriza a transferência direta a Municípios, Esta-
dos e Distrito Federal de recursos de emendas parlamentares individuais 
ao Orçamento sem vinculação a uma finalidade específica. A reivindicação 
constou da pauta dos Municípios em todas as mobilizações realizadas no 
decorrer do ano passado.

Outra matéria aprovada pelo Plenário da Câmara, o Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 223/2019 representa uma importante conquista ao evitar 
perdas acima de R$ 8 bilhões aos Municípios. A matéria dá novo prazo pa-
ra benefício fiscal a empresas exportadoras, prorrogando para 1º de janei-
ro de 2033 a data-limite para as empresas contarem com crédito de Impos-
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) sobre insumos utilizados diretamente no processo de produção de 
produtos a serem exportados e segue para sanção.

Além dessas proposições, avançamos significativamente na tramitação 
de duas pautas estruturantes – elaboradas pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) – e que vão trazer mais justiça e equilíbrio fiscal aos En-
tes locais: o aumento em 1% do Fundo de Participação dos Municípios no 
primeiro decêndio do mês de setembro e a redistribuição do Imposto So-
bre Serviços (ISS). Ambas precisam ainda de novas votações para entrarem 

em vigor, mas o cenário indica novas vitórias neste ano, sendo es-
sencial nos mantermos unidos e em contato com parlamenta-

res de nossos Estados.
A primeira pauta – que trata do adicional do FPM – te-

ve ampla atuação do movimento em gabinetes e junto a li-
deranças partidárias durante as três semanas de votação de 

dezembro. A PEC 391/2017 foi aprovada em primeiro turno 
na Câmara dos Deputados no dia 17 de dezembro e teve defe-

sa de diversos deputados no Plenário da Casa. No total, 343 depu-
tados votaram a favor e apenas seis foram contrários. Para ir à sanção, o 

texto precisa de novo aval em segundo turno de votação.
Já o ISS, aprovado na Câmara dos Deputados no mesmo dia, é uma luta 

que teve início em 2013 e modifica a arrecadação do tributo da cidade-sede 
do prestador do serviço para o Município onde ele é efetivamente presta-
do. São mais de R$ 6 bilhões a serem redistribuídos entre os Municípios. O 
texto avança agora para o Senado Federal. A entidade atuou junto aos de-
putados para que fossem rejeitados destaques que modificariam o texto do 
relator e prejudicariam a redação.

Essa atuação forte e bem articulada, decorrente de um movimento uni-
do e que possui objetivos em comum, tem sido reconhecida e destacada por 
autoridades do Legislativo e do Executivo e por grandes veículos de comu-
nicação do país. Neste ano que se inicia, devemos manter nossa união para 
que continuemos a ser ouvidos e que consigamos avançar em novas medi-
das para melhorar nosso pacto federativo, com destaque às essenciais re-
formas da Previdência, com a inclusão de Municípios; Tributária, com no-
vo modelo de arrecadação e distribuição; e Política, revendo o atual sistema 
eleitoral, a fim de torná-lo mais eficiente.

Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Palavra do presidente
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Valmir Santos
Prefeito de General Maynard/SE

Valdomiro Brischiliari
Prefeito de Novo Mundo/MS

Jefferson Renno
Prefeito de Sapucaí Mirim/MG

Thales André Fernandes
Prefeito de Major Saltes/RN

Amilton Fontana
Prefeito de Roca Sales/RS

  Família Municipalista

Visita de gestores à CNM

Visite o lounge 
municipalista 
na sede da 
CNM, em 
Brasília/DF

Computador, wi-fi, café, 
salas de reuniões e 

escritórios completos 
para seu Município.

Geraldo Antônio
Prefeito de Carmópolis 

de Minas/MG

Adilson Almeida 
do Nascimento

Prefeito de Mirangaba/BA

Osmar Stachovski
Prefeito de Santo 

Antônio do Caiuá/PR

Ronaldo Queiroz
Prefeito de Gurjão/PB

Josimar Silva Freitas
Prefeito de Pedralva/MG

Manuel Araujo
Prefeito de Uiramutã/PR

Aldoir Cadorin
Prefeito de Ermo/SC

Jailton Felix de Pontes
Prefeito de Monte das 

Gameleiras/RN

José Carlos Baraldi
Prefeito de São Jorge 

do Patrocínio/PR

Geraldo Lima
Prefeito de Itaguara/MG

Alivanaldo Martins
Prefeito de Reritolândia/BA

Carlos Gustavo Schuch
Prefeito de Vale Verde/RS
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Constantino Orsolin
Prefeito de Canela/RS

Marcel Jayre
Prefeito de Mato Rico/PR

Luiz Roberto Santos
Prefeito de Santa Rosa de Lima/SE

José Gonçalves
Prefeito de Godoy Moreira/PR

Daniel Hinnah
Prefeito de Panambi/RS

Paulo Gomes
Prefeito de Tocantinópolis/TO
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  Entrevista

Mapa aposta em sustentabilidade, 
assistência técnica e cooperativismo

Conciliar as demandas dos grandes e 
dos pequenos produtores rurais, que pro-
jetam o Brasil para o exterior e movimen-
tam a economia dos Municípios, é um de-
safio. Há um cenário positivo e grande 
expectativa do setor agropecuário, cujo 
Produto Interno Bruto (PIB) deve fechar 
2019 com crescimento de 1,4%. Para 2020, 
a projeção é ainda mais otimista, de 3,2% 
a 3,7%. À frente do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a 
ministra Tereza Cristina é a entrevistada 
deste mês do Boletim CNM. Ela lembrou 
as ações realizadas no primeiro ano de 
mandato e adiantou o que os produtores 
e os gestores municipais devem esperar 
do próximo ano.

No Brasil, os pequenos Municípios 
são, em sua maioria, rurais e com a 
economia baseada na agropecuária. 
Quais políticas federais estão sendo 
feitas para estimular o desenvolvi-
mento dessas localidades, inclusive 
com apoio técnico?

Tereza Cristina: Desde o nosso primeiro 
dia no Ministério da Agricultura, temos traba-
lhado pelo desenvolvimento da agropecuária 
brasileira, que cada vez mais tem se mostrado 
fundamental para o crescimento da nossa eco-
nomia, para a geração de renda e de empregos 
aos brasileiros e também para dar segurança 
alimentar ao mundo. Estamos construindo uma 
agropecuária cada vez mais sustentável. Onde 
o agro se desenvolve, a prosperidade chega às 
famílias, aumenta a renda e o IDH dos Municí-
pios; é isso que temos visto em todo o país. Já ele-
gemos 2020 como o ano da assistência técnica, 
pois acreditamos que um efetivo trabalho de as-
sistência técnica, em curto espaço de tempo, vai 
trazer resultados positivos para o setor rural e, 
consequentemente, para os Municípios com vo-
cação agropecuária. Não podemos ter empresas 
de excelência, que trabalham com a mais alta 
tecnologia, e o pequeno agricultor não ter aces-
so às inovações. É a assistência técnica que vai 
levar renda, qualidade de vida, dignidade e li-
berdade para o pequeno produtor decidir o que 
quer fazer na propriedade. Também temos apri-
morado instrumentos à disposição dos produto-
res para dar maior segurança no momento de 
definir a cultura, o tempo do plantio, o melhor 
sistema, como o Zarc (Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático), desenvolvido pela Embrapa. Ou-
tro exemplo é o Pronaf. Neste ano, destinamos 

R$ 31,2 bilhões para o Pronaf, o maior valor pa-
ra o programa desde 1996. Também pagamos 
R$ 500 milhões do Garantia-Safra, beneficiando 
590 mil pequenos produtores que tiveram per-
das de produção por questões climáticas, aten-
dendo 614 Municípios.

O principal desafio dos Municípios ru-
rais é romper com a burocracia e o exces-
so de regulamentação para comercializar 
produtos de origem animal em todo o ter-
ritório nacional. Como o Mapa pode atuar 
para superarmos essa barreira?

Tereza Cristina: O Mapa já está atuando 
para enfrentar essa barreira. Em primeiro lu-
gar, estamos simplificando vários procedimen-
tos no Ministério. No primeiro ano de governo, 
simplificamos a burocracia, facilitamos o acesso 
ao crédito, enfim, dispensamos especial atenção 
às necessidades dos produtores rurais, sejam eles 
pequenos, médios ou grandes. Um grande des-
taque para os pequenos foi a regulamentação 
do Selo Arte, assinada em julho pelo presidente 
Bolsonaro, e que vem atender a um antigo sonho 
dos produtores artesanais, que poderão acessar 
mais mercados e aumentar sua renda. Já publi-
camos a instrução normativa com os requisitos 
para que os Estados e o Distrito Federal conce-
dam o Selo Arte aos alimentos de origem animal 
produzidos de forma artesanal. Agora estamos 
trabalhando na normatização dos lácteos, que 
deve sair em breve, e dos derivados de carne e 
de pescado. O Selo Arte vem para acabar com a 

clandestinidade: o produtor artesanal vai ser re-
conhecido e poderá comercializar em todo o país, 
de cabeça erguida. Isso certamente será um in-
centivo para que surjam mais produtos genuínos 
de qualidade em todo o país. Também estamos 
apostando no cooperativismo, lançamos o Pro-
grama Brasil Mais Cooperativo para alavancar 
principalmente as médias e as pequenas coope-
rativas. Nossas cooperativas marcaram presen-
ça nas feiras nacionais e internacionais, como 
fornecedoras de matérias-primas para biodie-
sel, produção de orgânicos, por exemplo, e de 
muitos outros produtos sustentáveis e de quali-
dade. Sou uma entusiasta do cooperativismo, é 
um dos melhores sistemas que existem: é justo, 
traz igualdade social. Precisamos replicar esse 
modelo por todo o país.

A CNM realizou com o Ministério o pri-
meiro Congresso de Gestores da Agropecuá-
ria, em setembro de 2019. A proposta é que 
ele ocorra anualmente. Como esses even-
tos podem ajudar as gestões municipais?

Tereza Cristina: Como bem disse o presidente 
Bolsonaro, “mais Brasil e menos Brasília”. Esses 
encontros são a grande oportunidade de ouvir-
mos quem está na ponta, atendendo o produtor 
rural; ouvirmos quem conhece na prática a rea-
lidade da agropecuária brasileira. É o momen-
to de unirmos os gestores que trabalham com a 
agropecuária, secretários e técnicos das prefei-
turas, representantes das Ematers e dos gover-
nos dos Estados, enfim, todos os que têm algum 
tipo de ação na agropecuária brasileira, para 
juntos conhecermos as políticas públicas desen-
volvidas pelo Ministério da Agricultura de apoio 
ao setor e recebermos as contribuições para es-
sas políticas públicas ou recebermos sugestões 
de novas políticas que possam contribuir para 
o desenvolvimento da nossa agropecuária. É es-
sencial debatermos a situação do setor para que 
todos caminhemos na mesma direção em prol 
do desenvolvimento da agropecuária do nosso 
país. Isso possibilita que todos tracem juntos as 
melhores políticas públicas para a agropecuá-
ria brasileira.

Leia a entrevista na íntegra:
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  Cultura 

Um consórcio municipal atua apenas 
na Cultura, outros 84 têm iniciativas
Instituído em 2010, o Consórcio Intermuni-

cipal Culturando é o único de todo o país a atuar 
somente na área da Cultura, buscando recursos 
e investimentos para atividades diversas, forma-
ção de gestores e consolidação de equipamentos 
culturais. No entanto, outras 84 personalidades 
jurídicas com este perfil têm alguma iniciativa na 
área, conforme mostra o estudo Atuação de Con-
sórcios Públicos Intermunicipais na área de Cul-
tura no Brasil, divulgado pela CNM e apresentado 
ao secretário especial da Cultura, Roberto Alvim.

 Ao contatar os 491 consórcios públicos, ma-
peados pela Confederação no ano passado, 187 
responderam à pesquisa originária do estudo. O 
Culturando foi um deles. Mas, antes, seu desem-
penho ganhou destaque na comemoração da 
CNM ao Dia Nacional da Cultura, por ser o úni-
co unifinalitário do Brasil. Com sede em Monte 
Alto (SP), ele reúne oito Municípios atualmente 
– Jaboticabal, Monte Alto, Monte Azul Paulista, 
Pitangueiras, Rincão, Ubatuba, Viradouro e Vis-
ta Alegre do Alto.

 O Culturando cumpre o papel de contribuir 
para o desenvolvimento e o fortalecimento da 
gestão municipal. Dentre os resultados, oportu-
nizou capacitação a gestores locais; forneceu as-
sistência técnica para Municípios concorrerem a 
editais públicos e para agentes culturais apresen-
tarem projetos de captação de recursos; fomen-
tou 60 agentes de leitura; e viabilizou a moder-
nização de 13 bibliotecas públicas. Informações 
que merecem ser divulgadas, por poder motivar 
outros governos locais.

 Em relação aos consórcios multifinalitários 
que trabalham a Cultura, de alguma forma, o estu-
do da CNM mostra como esse mecanismo é usado 
por prefeituras vizinhas para execução conjunta 
de serviços públicos, viabilizando o planejamento, 
a implementação e a gestão de políticas voltadas 
à população circunvizinha. Sobre o financiamen-
to, a pesquisa aponta que 60,9% dos consórcios 
utilizaram recursos dos próprios Municípios pa-
ra viabilizar as iniciativas, em 2018.

 

 ú Cenário
Ainda conforme os dados, os 85 consórcios 

com atividades culturais envolvem 1.419 dos 5.568 
Municípios, mas apenas 521 cidades fazem parte 
dos 23 que desenvolveram ações efetivamente, os 
demais integram aqueles que ainda pretendem 
fazer algo. Entre 1996 e 2019, segundo os dados 
da entidade, 23 consórcios atuaram na área, mas 
apenas nove responderam ter ações ininterrup-
tas desde o começo.

 Dentre os que fizeram alguma ação, o Nor-
deste tem 12% do total, seguido pelo Sudeste, 
com 11,0%; Norte, com 6,2%; e Sul e Centro-Oes-
te, com 5,8% e 5,2%, respectivamente. Quando se 
considera o número total de Municípios consor-
ciados, 34,5% são do Sul; 34,5% do Sudeste; 22,6% 
do Nordeste; 5,6% do Norte e 3% do Centro-Oes-
te. Os cinco maiores índices de capilaridade são 
do Rio Grande do Norte, de Mato Grosso do Sul, 
do Maranhão, do Pará e do Rio de Janeiro. O pri-
meiro com 93,4% e o último com 16,3%.

 

 ú Atividades
As principais ações realizadas foram: even-

tos artísticos e de intercâmbio de artistas locais; 
atividades de capacitação; feitura de inventários, 
diagnósticos e pesquisas de subsídio à elaboração 
de planos municipais e o trabalho de gestão mu-
nicipal; eventos de articular e desenvolvimento 
da gestão pública; assistência técnica para cria-
ção e implementação de sistemas, planos, con-
selhos e fundos municipais de cultura; e confe-
rências de cultura.

Uma das curiosidades do estudo é o trabalho 
das entidades municipalistas, com a CNM, no apoio 
aos gestores locais. Esse trabalho aparece quando 
se analisa a contribuição de parceiros externos no 
desenvolvimento das ações e/ou para o início da 
atuação. No que se refere especificamente às en-
tidades de Municípios, 39,1% dos consórcios afir-
maram que contaram com apoio técnico delas.

 Municípios que fazem parte de consórcios 
que ainda não iniciaram sua atuação na 
área da Cultura

Municípios que integram consórcios 
que inauguraram sua atuação na área 
da Cultura

Mapa 1: Municípios 
integrantes dos 
consórcios que 
iniciaram ou 
não sua 
atuação 
na área da 
Cultura

Consórcio público: pessoa jurídica, 
constituída como associação pública ou 
pessoa jurídica de direito privado sem 
fins lucrativos, formada exclusivamen-
te por Entes federados, com objetivo de 
promover a gestão compartilhada de ser-
viços públicos de interesse comum em 
diversas áreas. Sua constituição e atua-
ção devem observar a Lei 11.107/2015 e 
o Decreto 6.017/2007.

Sistema Nacional de Cultura (SNC): 
incluído na Constituição Federal em 2012, 
ainda não foi regulamentado conforme 
requisitado no § 3º do art. 216-A. Mesmo 
assim, desde 2003, incentivados pelo an-
tigo Ministério da Cultura (MinC), mui-
tos Municípios se dedicaram a instituir 
ou aprimorar os sistemas municipais de 
cultura, com a criação do conselho, do 
plano e do fundo municipal de cultura. 

Pauta prioritária: uma das reivin-
dicações da CNM é, justamente, a regu-
lamentação para garantir a autonomia 
municipal no âmbito do SNC e o respei-
to às especificidades locais. Lembrando 
que essa é uma competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, conforme prevê o art. 
23 da Constituição.
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A Cooperação Interna-
cional é verificada em por 
meio da união de diferentes 
povos se alcançar um obje-
tivo comum. Em uma aná-
lise histórica evidencia-se 
movimentos de cooperação 
internacional na junção de 
povos para a defesa contra 
um inimigo comum, para a 
agricultura, para o comércio 
e outras formas de interação entre países. 
No início a cooperação era predominante-
mente realizada pelos Estados Nacionais 
ou direcionada pelos líderes dos países de 
forma centralizada, com efeitos muito evi-
dentes na a própria ação da diplomacia 
formal. Eram relevantes temas como a ob-
tenção de território, de recursos ou de po-
der em determinadas regiões. No entanto, 
estados, municípios e seus equivalentes 
no mundo também cooperam. Esta linha 
de cooperação é conhecida como coopera-
ção descentralizada ou paradiplomacia. O 
objetivo raramente é a atuação em caso de 
conflito e sim na construção de benefícios 
comuns e na melhoria da qualidade de vi-
da das populações. 

Quando os povos, os países, as cidades e 
os diferentes grupos cooperam duas coisas 
acontecem de forma simultânea: 

1) A cooperação internacional im-
pacta positivamente nos resulta-
dos esperados e;

2) Os indivíduos, suas economias e 
seu modos de vida se moldam e 
se transformam como resultado 
direto da cooperação.

 Voltando ao passado vemos que esse 
duplo efeito é natural da nossa construção 
histórica. As rotas comerciais, as grandes 
navegações, a construção de estradas, o ex-
pansionismo comercial e o avanço da inte-
ração linguística e dos mecanismos de co-
municação em todas as épocas definiram 
os rumos, as formas de interação social, as 
línguas, as leis e a origem do que hoje é o 

mundo moderno. 
 É importante que os municípios, os pre-

feitos e seus cidadãos percebam que hoje 
não precisam caminhar a reboque dos gran-
des momentos e atos mundiais.  Os muni-
cípios podem e devem ser os protagonistas 
do processo de cooperação internacional. 
Podem decidir que em seus municípios a 
cooperação terá foco a resolver problemas 
reais, trazer tecnologia, aplicar coisas que 
tenham sido testadas com sucesso e pode-
rão decidir receber recursos internacionais 
disponíveis para solucionar seus problemas 
locais. Há fontes de financiamento, há agên-
cias dispostas a cooperar e muito trabalho 
a ser feito para o bem de todos. 

 Para isso é importante que tenhamos 
uma ação global com uma definição clara 
de quais resultados precisam ser alcança-
do e deixados como um legado para as fu-
turas gerações. 

 O futuro dos municípios está nas pes-
soas e na decisão ativa de cada indivíduo de 
construir um mundo melhor. Precisamos 
sensibilizar e capacitar cada ser humano vi-
vendo em solo brasileiro que é o momento 
de se começar a construir cidades inteligen-
tes para as pessoas. O movimento começa e 
objetiva a mudança dos indivíduos mas im-
pacta na qualidade de vida da sociedade e 
alcança obrigatoriamente e cooperação in-
ternacional, pois vivemos todos em uma pe-
quena aldeia global. 

 Como resultado desta certeza a CNM 
propôs que fosse realizada no Brasil a a XIII 
Cúpula Hemisférica de Prefeitos e Gover-

no Locais  (cumbre.cnm.org.
br) nos dias 17 a 20 de março 
de 2020 em Pernambuco, nas 
cidades de Recife e de Olinda. 
Este será maior evento latino 
americano de cooperação in-
ternacional com foco na rea-
lidade municipal com o tema 
Cidades Inteligentes para as 
pessoas. Será o momento da 
cada prefeito assumir o seu 

protagonismo  frente ao cenário e à agenda 
internacional. Neste evento os participantes 
poderão ter a vivência da interação interna-
cional e ainda contar com o contato direto 
com todos os atores latino americanos, as 
agências das Nações Unidas, embaixadas e 
outros mecanismos de cooperação. Está é a 
oportunidade e a forma certa e segura de ca-
da prefeito colocar o seu município e todos 
os seus cidadão  no rumo do protagonismo 
de uma interação internacional. 

 Toda caminhada começa com um pri-
meiro passo e este será o melhor investi-
mento que o município poderá fazer em 
2020 para incorporar localmente a agenda 
dos Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável – ODS, ter contato direto com grandes 
pensadores da evolução das cidades e con-
versar diretamente com entidades de todo 
o mundo que vivem o dia-a-dia com proble-
mas parecidos com os vividos por cada um 
de nós aqui no Brasil. Para garantir pleno 
acesso a todos os seus filiados a essa e a ou-
tras oportunidades externas a CNM man-
tém uma área de cooperação internacional 
pronta para atender todos o municípios in-
teressados em de fato assumir o protagonis-
mo internacional da sua cidade.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Luís Maurício Junqueira Zanin é formado 
em Administração Pública pela UNESP e 
possui MBA em Gestão Pública pela Funda-
ção Getulio Vargas – FGV. É Coordenador do 
Projeto Inova Juntos  em Cooperação com a 
Comunidade Européia  e consultor da CNM 
para a área de cooperação Internacional.

  Artigo

A importância do protagonismo dos 
municípios na cooperação internacional 

em um mundo globalizado
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  Desenvolvimento Rural

Aroldi será homenageado pelo 
Troféu Brasil Expodireto 2020

O crescimento da agropecuária 
foi divulgado pelo IBGE no início de 
dezembro. Pelos dados nacionais, es-
te ano, o setor registrou crescimento 
de 1,4%, e o PIB nacional alcançou 
R$ 1,842 trilhão no terceiro trimestre 
do ano. Desse montante, a atividade 
rural foi responsável por 4,3%, cres-
cimento impulsionado pela produ-
ção do algodão, 39,7% maior; seguido 
do milho e da laranja, com avanços 
respectivos de 23,2% e 6,3%. Banana, 
batata-inglesa, feijão e tomate; além 
de bovinos, suínos e ovos, que tam-
bém tiveram desempenho positivo. 

Segundo o Censo Agropecuá-
rio, igualmente divulgado pelo IB-
GE em dezembro, a participação fe-
minina no setor passou de 13% para 
19%, de 2006 para cá. Atualmente, 
são 946,1 mil mulheres produtoras. 
Dos 1.029.640 estabelecimentos ge-
ridos por casais, que representam 
20% do total, a direção de 817 mil 
mulheres é dividida com o cônjuge. 
A Bahia é o Estado com o maior nú-
mero de mulheres com estabeleci-
mentos agropecuários.

Um reconhecimento da Rede Pampa, da Coo-
perativa Agropecuária do Rio Grande do Sul (Co-
trijal) e de empresas do setor a personalidades 
que contribuem com o agronegócio será entregue 
dia 1º de março. O presidente da CNM, Glademir 
Aroldi, está na lista do Troféu Brasil Expodireto 
2020, conforme anúncio feito no lançamento da 
21ª Exposição Cotrijal para embaixadas e autori-
dades políticas.

A sede da CNM está próxima ao centro políti-
co nacional. Por isso, a organizadora de uma das 
maiores feiras de agronegócio internacional fo-
cada em tecnologia e negócios promoveu o lan-
çamento da próxima edição da feira no auditório 
principal da entidade, em Brasília. Os ministros 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e da Casa Civil, Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni, 
respectivamente, marcaram presença no encon-
tro, além de 20 embaixadores e 80 representan-
tes de chefes de Estados.

Por meio de vídeo institucional, os avanços 
tecnológicos e financeiros do agronegócio bra-
sileiro foram mostrados em um grande telão. A 
apresentação do presidente da Cotrijal, Nei César 
Manica, reforçou as imagens, e os gráficos apre-
sentados confirmaram a contribuição do setor à 
economia nacional, com destaque para o cultivo 
da soja. “Há 40 anos, nós éramos importadores 
de produtos e hoje nós somos um dos princi-
pais países exportadores”, afirmou.

A ministra Tereza Cristina fez questão de afir-
mar o orgulho da agricultura e da tecnologia mo-
derna e sustentável. “O Brasil é uma potência 
agroambiental, e nós não podemos esquecer 
disso nenhum minuto”, afirmou, ao relatar a 
estratégia do atual governo, para pensar um país 
melhor, assim como uma agricultura, uma agro-
pecuária e um ambiente de negócio melhor. “O 
Brasil não deve nada a ninguém, mas precisa 
ser conhecido”, alertou. 

Em visitas a diversos outros países, a 
ministra Tereza Cristina constatou que o 
Brasil tem programas que nenhum outro 
país tem, com máquinas, metodologias 
e iniciativas agrícolas nacionais. “Agora, 
nós precisamos mostrar isso para o mun-
do. Precisamos mostrar os bons exemplos, 
que ninguém tem igual”, afirmou durante 
o evento na CNM. Se dirigindo ao presiden-
te Aroldi, ela pediu que a entidade ajude 
a disseminar o sentimento de orgulho da 
agricultura nacional. “Temos o compro-
misso com uma só agricultura, e é pre-
ciso ajudar os pequenos, para que en-
trem no processo produtivo”, completou.

Ainda durante o evento, Lorenzoni fez 
um relato das mudanças promovidas, nos 
últimos meses, na área de logística. “Por 
seis décadas, o Brasil teve apenas um mo-
dal, o rodoviário. Em três anos, teremos 
modal rodoviário, 15 mil km de ferrovias, 
viação regional e cabotagem, para permitir 
a navegação costeira e dar condições para 
o Brasil competir logisticamente”, prome-
teu. Segundo ele, com a conclusão do pro-
jeto ferroviário, que já tem interessados in-
ternacionais, como China, Arábia e Rússia, 
haverá redução de 70% no custo logístico.

ú Diferencial 
brasileiro

ú Agropecuária 
nacional
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  Previdência Social

Novo prazo para adequação 
à Reforma da Previdência

A Reforma da Previdência entrou em vi-
gor em 13 de novembro, com a promulgação 
e a publicação no Diário Oficial da União da 
Emenda Constitucional (EC) 103, de 2019. Os 
3.280 Municípios com Regime Próprio de Pre-
vidência Social (RPPS), apesar de não serem 
beneficiados com as novas regras e a econo-
mia prevista, terão de adequar alíquotas e pro-
cedimentos. Dez dias depois da promulgação 
da EC, o Ministério da Economia emitiu a No-
ta Técnica (NT) SEI 12.212/2019/ME, determi-
nando, em seu art. 9º, que o Regime Próprio 
pagará apenas aposentadorias e pensões, 
ficando o pagamento dos auxílios sob res-
ponsabilidade do Município, e não mais do 
instituto de previdência municipal. Entre es-
ses, maternidade e doença.

A CNM destaca que, apesar de o recur-
so já constar do orçamento – antes o Municí-
pio apenas repassava para o RPPS adminis-
trar –, haverá impactos no cálculo atuarial e 
na folha, além da criação de novas despesas, 
como perícia, autorização e fiscalização dos 
pedidos de auxílio. Diante do questionamen-
to de gestores, a Confederação buscou com o 
Ministério a prorrogação do prazo. Isso por-
que as normas constitucionais já estavam va-
lendo com a publicação da NT, sendo critério 
para emissão do Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP). O pedido foi atendido, 
e a pasta prorrogou a data-limite para 31 
de julho de 2020. A decisão está prevista na 
Portaria 1.348/2019 da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Eco-
nomia, de 4 de dezembro.

 ú EXPERIÊNCIA MUNICIPAL
Nesse mesmo prazo, os gestores deverão comprovar as medidas tomadas a fim de garan-

tir o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como o envio do DRAA do exercício de 2020 e seus 
anexos. Como a aplicação imediata da EC 103/2019 permanece, a CNM recomenda que cada 
Município procure orientações com os tribunais sobre as portarias publicadas.

A fiscalização, por parte dos órgãos, foi lembrada pelo prefeito de Panambi, no Rio Gran-
de do Sul, Daniel Hinnah, que esteve na sede da Confederação para esclarecer os efeitos 
das novas regras. Segundo ele, o Município terá de fazer a gestão de R$ 2,5 milhões, R$ 200 
mil por mês – valor aproximado dos benefícios temporários.

“Você tem de chamar o atuário, fazer um estudo de impacto e se preparar para a ava-
liação, adequando com os valores e a quantidade de auxílios que você terá no próximo ano 
de acordo com o que a norma determina. E, como vocês têm um regime consolidado, sugiro 
considerar escalonamento para as alíquotas”, aconselhou o analista técnico de Previdência 
da CNM, Fernando Benício, que orientou o gestor em relação às novas regras.

adequação das alíquotas de contribuições 
ordinárias, as quais não poderão ser 

diferentes das alíquotas da União (14%), 
excetuando os Municípios sem déficit 

atuarial, que podem optar por alíquotas 
progressivas – neste caso, deverão observar 

a menor alíquota instituída para o RGPS;

Estados, Distrito Federal e Municípios 
com RPPS terão, portanto, MAIS SETE 
MESES para ajustarem procedimentos 
administrativos por meio de lei própria ou 
adesão às regras estaduais evidenciando:

comprovação de exclusão e não pagamento 
com recursos previdenciários de benefícios 
temporários (incapacidade temporária para o 
trabalho, salário-maternidade, salário-família 
e auxílio-reclusão), que passam a ser de 
responsabilidade do Tesouro Municipal.
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  Institucional

Morar perto do trabalho e da escola dos fi-
lhos, ter um espaço público de lazer ou convi-
vência que dê para ir a pé de casa, conhecer e 
confiar em toda a comunidade a ponto de a se-
gurança não ser preocupação constante, ter um 
baixo custo de vida e menos desigualdade, con-
viver e conseguir cobrar diretamente do seu 
prefeito e dos vereadores melhorias na cidade. 
Sonho para a maioria dos brasileiros, realidade 
para os habitantes dos pequenos Municípios do 
país. Por sua dimensão continental, o Brasil ado-
tou um modelo federativo que deveria priorizar 
a gestão local para execução da política pública. 
Um pacto que prevê a distribuição de recursos 
financeiros entre os três Entes da Federação. A 
fim de proteger esse princípio constitucional e 
os mais de quatro milhões de habitantes de 1.820 
Municípios brasileiros que seriam impactados 
por trecho da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 188/2019, que prevê a fusão de Muni-
cípios, a CNM realizou mobilização.

O encontro com mais de 800 prefeitos e deze-
nas de deputados e senadores ocorreu no auditó-
rio Petrônio Portela, do Senado Federal, em 3 de 
dezembro. A Mobilização Municipalista contra a 
extinção dos Municípios buscou não só sensibi-
lizar os parlamentares sobre a realidade dessas 
localidades e alertar sobre os impactos negati-
vos do art. 115 da PEC, como também reforçar a 
pauta prioritária do movimento. As proposições 
defendidas pela Confederação e pelas entidades 
estaduais municipalistas foram: a PEC 48/2019, 
da execução direta de emendas parlamentares; 
o Projeto de Lei (PL) 1.292/1995 e apensados, da 
Nova Lei de Licitações; o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 461/2017, que possibilita a redis-
tribuição do Imposto Sobre Serviços (ISS); a PEC 
391/2017, do 1% do FPM para setembro; e a PEC 
133/2019, que reinclui os Municípios na Refor-
ma da Previdência. Os dois primeiros em tra-
mitação no Senado e o restante na Câmara dos 
Deputados. As compensações da Lei Kandir e o 
Fundo de Exportação (FEX) também foram lem-

brados. A poucos dias do recesso no Congresso, 
os gestores tiveram uma última oportunidade 
de encontrar os parlamentares de seus Estados 
para pedir aprovação dessas medidas, que po-
dem desburocratizar a gestão e garantir alívio 
financeiro aos cofres públicos.

 ú Pressão no Senado
Muito aplaudidos, o presidente Glademir Arol-

di e os deputados e senadores reforçaram com-
promisso em rejeitar artigo da PEC 188 que trata 
da extinção. Nesse sentido, já existem emendas 
protocoladas dos senadores Wellington Fagun-
des (PL-MT), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Rogério 
Carvalho (PT-SE) e Álvaro Dias (Podemos-PR). Pe-
la redação original, serão incorporados aos Mu-
nicípios limítrofes aqueles com menos de cinco 
mil habitantes que não atingirem, em 2023, o 
mínimo de 10% dos impostos municipais sobre 
sua receita total. Tal critério fis-
cal, que ignora completamente 
outros indicadores, como pres-
tação de serviço à população 
e Desenvolvimento Humano, 
foi questionado. “Eles chamam 
equivocadamente de receita pró-
pria. Tratar como receita pró-
pria apenas ITBI [Impostos de 
Transmissão de Bens Imóveis], IPTU [Imposto 
Predial e Territorial Urbano] e ISS [Imposto Sobre 
Serviços], que aliás está concentrado em alguns 
Municípios do país, é um erro”, criticou Aroldi.

Como ele explicou, o Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI), o Imposto de Renda 
(IR), o Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), arrecadados pela União 
e pelos Estados, são fruto do que “acontece em 
cada Município do Brasil” e, por isso, são distri-
buídos aos Entes locais por cota-parte – seguin-
do modelo instituído na Constituição. A propos-
ta ignora ainda as distâncias entre as cidades; o 
fato de que, em 20% dos casos, mais de três Mu-

nicípios seriam incorporados – limite imposto 
no texto; e as perdas no Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) para os 1.280 Entes en-
volvidos. Para simular os efeitos e demonstrar 
a inviabilidade e os prejuízos, a CNM elaborou 
estudo, apresentado durante a mobilização e 
amplamente repercutido pela imprensa de to-
do o país (mais na página 15). 

Os participantes reforçaram a necessidade de 
modificar o texto, sob relatoria do senador Már-
cio Bittar (MDB-AC), já na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado. “Temos que focar 
na CCJ para acabar com essa questão lá. Se não 
for assim, vai para o plenário do Senado, onde a 
briga e o debate são maiores. Faça uma visita ao 
senador do seu Estado, marque audiência, mos-
tre o estudo e leve um documento para ele assi-
nar que está ao nosso lado”, sugeriu o ex-presi-
dente da CNM, Paulo Ziulkoski.

 ú Estudo 
Entre as graves consequências do artigo da 

PEC está a perda de R$ 7 bilhões anuais de FPM 
nos 1.820 Municípios envolvidos no novo arran-
jo. A perda se dá em razão da não mudança de 
coeficiente, mesmo recebendo a população vi-
zinha. Dos 1.252 Entes brasileiros com até cinco 
mil habitantes, 1.217 não atingiriam hoje o mí-
nimo de 10% dos impostos sobre suas receitas 
totais e seriam incorporados a outros 702. Aler-
ta-se que, ao aplicar esse conceito nas 5.568 ci-
dades brasileiras em 2018, 4.585 – o que corres-
ponde a 82% do total – ficaram 
abaixo do mínimo. 

Baixe aqui o estudo 
completo com mapa e mais 
informações:

Extinção não. Reestruturação sim, 
defende movimento municipalista

POR UM PACTO 
FEDERATIVO JUSTO

Mais de 800 prefeitos participam de mobilização

Impacto na distribuição do FPM entre 
os 1.820 Municípios afetados pela PEC

Arrecadação 
total atual

Arrecadação total 
pós PEC Perda

R$ 25.106.847.225 R$ 18.058.227.403 R$ 7.048.619.822
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A última reunião do Conselho Político da CNM em 2019 ocorreu um 
dia antes da mobilização, em 2 de dezembro, para um balanço do ano e 
as expectativas para 2020. Os presidentes e os representantes das enti-
dades estaduais e membros da diretoria da entidade debateram, entre 
outros pontos, a extinção de Municípios e o pagamento da cessão one-
rosa. No entendimento do grupo, reduzir o número de Entes locais não 
atende ao pleito de um pacto federativo justo com revisão das respon-
sabilidades e da redistribuição de receitas.

Quanto ao pagamento dos recursos oriundos do leilão do exceden-
te de petróleo, eles concordaram que uma antecipação dos valores faci-
litaria a prestação de contas por parte das prefeituras. O prazo previsto 
era 30 de dezembro, o que acabou se concretizando, apesar dos apelos 
de prefeitos e governadores. Ainda na sede da Confederação, os mem-
bros do colegiado municipalista trataram de temas como: o término da 
vigência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em 2020; 
a Nova Lei de Licitações; o 1% do FPM de setembro; o ISS; a execução di-
reta de emendas; e o marco legal de saneamento básico.

 ú Protesto
Brasília parecia entender a frustração dos gestores que protesta-

vam na capital, e o céu da cidade, tão conhecido por sua imensidão 
azul, ficou cinza e a chuva caiu forte no momento da mobilização. Is-
so não impediu que os prefeitos se deslocassem do auditório para o 
gramado em frente ao Congresso onde estavam as placas com os no-
mes dos 1.217 Municípios que correm o risco de extinção. Os prefei-
tos fizeram questão de se reunir em frente às placas para registros 
fotográficos e de vídeo. O objetivo era sensibilizar governo, parlamen-
tares e munícipes, que serão os mais afetados. “Eu espero que nossa 
mobilização aqui tenha o efeito que todos nós desejamos, falar para 
o governo federal, a Câmara e o Senado a importância desses Muni-
cípios”, explicou Aroldi em frente à placa de Saldanha Marinho (RS), 
local em que foi prefeito por oito anos.

Veja como foi a mobilização:

 ú Perfil dos Municípios que 
correm risco de extinção
EDUCAÇÃO: possuem maiores valores para o Ideb, 

menores taxa de abandono escolar para todos os anos, 
menor taxa de analfabetismo, maior atendimento es-
colar e menor distorção idade-série para todos os anos.

SAÚDE: contam com maior cobertura vacinal, menos 
mortalidade infantil e maior quantidade de habitantes 
atendidos por equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

FINANÇAS PÚBLICAS: o resultado primário, a por-
centagem do primário sobre a receita corrente líquida, as 
despesas com administração pública e Legislativo, o inves-
timento público absoluto e em cultura e a receita compro-
metida com folha e pessoal apresentam valores melhores.

SOCIOECONÔMICOS: possuem semelhante renda 
per capita aos demais Municípios do país, índice de Gi-
ni menor, IDH maior, menor proporção de pobres – bem 
como menor quantidade de domicílios em situação de 
pobreza –, crescimento semelhante do PIB, maior parti-
cipação nos pleitos eleitorais, semelhante receita média 
de MEIs e maior geração de empregos formais e de esta-
belecimentos empresariais.  ú Decisões políticas
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  Congresso Nacional

Legislativo fecha o ano com desburocratização 
e mais esperança aos cofres municipais

 ú Linha do tempo – PEC 48/2019 

As três primeiras semanas de dezem-
bro exigiram esforço dos municipalistas pa-
ra sensibilizar os parlamentares sobre os 
problemas fiscais e administrativos enfren-
tados pelas prefeituras. Depois de reuniões, 
conversas nos corredores e nos gabinetes do 
Congresso, ligações, mensagens e e-mails tro-
cados, projetos que desburocratizam a ges-
tão e podem dar um alívio aos cofres públi-
cos avançaram. Ainda há esperança de que 
2020 traga uma solução definitiva para dois 
pleitos históricos: a redistribuição do Impos-
to Sobre Serviços (ISS) entre os 5.568 Municí-
pios brasileiros – que agora aguarda aprecia-
ção no Senado – e o adicional de 1% do FPM 
de setembro – aprovado em primeiro turno 
na Câmara. O presidente Glademir Aroldi, 
que esteve presente nas votações nas Casas, 
agradeceu a articulação de gestores de todo 
o país e a atuação dos parlamentares munici-
palistas, que defenderam os pleitos diante de 
questionamentos e tentativas de obstrução. 

Outras conquistas importantes tiveram 
a tramitação concluída na Câmara nas últi-
mas semanas de trabalho legislativo antes 
do recesso, como as matérias que tratam da 
execução direta de emendas parlamentares 
individuais, de recursos para a Assistência 
Social e de novo prazo para benefício fiscal 
a empresas exportadoras, evitando perdas 
de mais de R$ 8 bilhões aos Municípios. Há, 
porém, uma nova batalha pela frente. Será 
preciso mobilização permanente do movi-
mento para cobrar a conclusão do 1% e do 
ISS. “Não atingimos o objetivo esperado, que 
era aprovar, em primeiro e segundo turno, o 
acréscimo do 1% para começar escalonado 
já em 2020. O governo alegou que não tinha 
orçamento. Pelo menos, conseguimos o pri-
meiro turno com muitos votos favoráveis, o 
que demonstra a importância do pleito”, ob-
servou Aroldi.

ISS
A última sessão deliberativa da Câmara dos 

Deputados, em 17 de dezembro, foi decisiva para o 
movimento municipalista. Nesse dia, projeto do ISS 
teve os destaques rejeitados e a votação concluída. 
A subemenda substitutiva ao Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 461/2017 havia sido aprovada no 
Plenário da Câmara na noite de 2 de dezembro com 
312 votos favoráveis e apenas um contrário. Ao de-
finir quem são os tomadores dos serviços de admi-
nistração de cartão de crédito e débito, leasing e pla-
nos de saúde, a matéria resolve questionamentos 
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). O texto 
do relator, deputado Herculano Passos (MDB-SP), 
define a base para o recolhimento do ISS de ma-
neira simples e fiscalizável e visa a normatizar, via 
Comitê Gestor, as obrigações acessórias de padrão 
nacional para as atividades que tiveram o desloca-
mento da competência tributária do ISS promovi-
do pela Lei Complementar 157/2016. Atualmente, 
cerca de 65% da receita do ISS desses serviços fi-
ca concentrada em pouco mais de 30 Municípios. 
A matéria segue para o crivo dos senadores.

Perda do ICMS
Também no Plenário, os deputados aprovaram 

na segunda-feira, 16 de dezembro, por 337 votos 
favoráveis e 49 contra, novo prazo para benefício 
fiscal a empresas exportadoras – a CNM comemora 
essa importante conquista, que evitará perdas de 
R$ 32 bilhões a Estados e Municípios, sendo mais 
de R$ 8 bilhões para os Entes municipais. O PLP 
223/2019 prorroga para 1º de janeiro de 2033 a da-
ta-limite para as empresas contarem com crédito 
de ICMS sobre insumos utilizados diretamente no 
processo de produção de produtos a serem expor-
tados. São considerados insumos: energia elétrica, 
telecomunicações e outras mercadorias. O período 
terminaria dia 1º de janeiro de 2020, conforme pre-
visto na Lei Complementar 87/1196, chamada de 
Lei Kandir. O texto segue para sanção presidencial. 

Eficiência para as emendas
A possibilidade de receber e executar direta-

mente recursos de emendas parlamentares indi-
viduais será realidade a partir deste ano. Estados, 
Distrito Federal e Municípios foram beneficiados 
pela Emenda Constitucional 105/2019, promulga-
da em 12 de dezembro, a partir da aprovação da 
PEC 48/2019 no Congresso Nacional. O presiden-
te Glademir Aroldi comemora a medida: “fazer 
com que os recursos da União cheguem com ce-
leridade a Estados e Municípios é uma forma de 
garantir eficiência, requisito para o desenvolvi-
mento local”. Prova da relevância foi a tramita-
ção célere. Um acordo entre líderes no Senado 
possibilitou que a proposta fosse apreciada pe-
la Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pe-
lo plenário em dois turnos, sendo promulgada 
em um prazo de apenas dois dias. Nesse senti-
do, houve apoio do presidente da Casa, Davi Al-
columbre (DEM-AP). Na Câmara, contribuíram 
os deputados Eduardo Bismarck (PDT-CE), que 
presidiu a Comissão Especial, e o deputado Aé-
cio Neves (PSDB-MG), relator. O presidente Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) defendeu a desburocrati-
zação do sistema. “Da forma que está colocado, 
tem prefeito com recurso de 2015 a receber. To-
da essa burocracia nos tira recursos. Precisamos 
construir um texto para garantir total transpa-
rência e fiscalização”, afirmou Maia em mobili-
zação municipalista de setembro.

“A média de execução de uma emenda par-
lamentar, quando acontece, é de 36 meses. Tem 
prefeito que assina o convênio e sai da prefeitura 
sem receber nenhum centavo para a obra”, expli-
cou Aroldi em reunião com o Davi Alcolumbre, 
que concordou com a importância da pauta. “Isso 
é pacto federativo. Colocar o dinheiro na mão dos 
prefeitos para eles executarem as obras. O pre-
feito vai fazer uma praça com R$ 150 mil muito 
melhor e mais rápido, sem ter que dar boa par-
te do dinheiro para a Caixa ou para empresas”, 
disse o presidente do Senado.

Abril 
(durante a XXII Marcha)

Senado aprova PEC 61/2015, 
que resulta na PEC 48/2019

12 de novembro
PEC 48/2019 é aprovada 

na Comissão Especial 
da Câmara 

19 de novembro
Aprovada no 

Plenário da Câmara

10 e 11 de dezembro
Os senadores aprovaram o 

texto na CCJ e em dois turnos 
no plenário do Senado
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 ú Repasses para 
Assistência Social
A votação de 24 projetos de crédito orça-

mentário no Congresso Nacional dia 11 de de-
zembro também rendeu boa notícia para os Mu-
nicípios. Conforme compromisso firmado pelo 
ministro Osmar Terra e a equipe do Ministério 
da Cidadania, fica garantida parte do pagamen-
to de repasses para o cofinanciamento dos ser-
viços e da gestão do Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas) em atraso – os valores chegam 
a R$ 1,2 bilhão. Os Projetos de Lei do Congresso 
Nacional (PLN) 42/2019 e 48/2019 devem desti-
nar aproximadamente R$ 800 milhões para a 
área. A Confederação, que atuou para a apro-
vação, continuará atenta e mobilizando os ges-
tores para que haja plena garantia de orçamen-
to para manutenção do Suas.

 ú Serviços jurídicos e 
contábeis
O Projeto de Lei (PL) 4.489/2019, apoiado pelo 

movimento municipalista, permite a dispensa de 
licitação para contratação de serviços jurídicos 
e de contabilidade pela administração pública. 
Aprovado na CCJ e no Plenário do Senado, em 
votação simbólica, dia 11 de dezembro, aguar-
da sanção presidencial. Pelas novas regras, os 
serviços de advogado e de contador são defini-
dos, por natureza, como técnicos e singulares, se 
comprovada a notória especialização nos mes-
mos termos da Lei de Licitações: quando o tra-
balho é o mais adequado ao contrato, pela espe-
cialidade decorrente de desempenho anterior, 
estudos e experiência, entre outros requisitos. A 
medida dá mais segurança jurídica à adminis-
tração municipal.

 ú Marco do Saneamento
E, também no dia 17, além do ISS, os depu-

tados concluíram análise do Novo Marco Regu-
latório do Saneamento, o PL 4.162/2019. O tex-
to-base havia sido aprovado uma semana antes 
como um substitutivo do deputado Geninho Zu-
liani (DEM-SP) ao PL, do Poder Executivo. A ma-
téria facilita a privatização de estatais do setor, 
exige licitação para a contratação desses servi-
ços e prorroga o prazo para o fim dos lixões – 
este último, resultado da articulação da CNM. 
Se aprovada no Senado e sancionada, a nova 

lei determina como prazo para instalação dos 
aterros 31 de dezembro de 2020, mas, no caso 
de Municípios com plano intermunicipal de re-
síduos sólidos ou plano municipal de gestão in-
tegrada de resíduos sólidos, as datas variam de 
agosto de 2021 a agosto de 2024. Vai depender 
da localização e do tamanho do Município. Ou-
tra medida favorável é a possibilidade de bus-
car alternativas quando a instalação do aterro 
não for economicamente viável. Nesse sentido, 
deverão ser adotadas normas técnicas e opera-
cionais para evitar danos à saúde pública e mi-
nimizar impactos ambientais.

  Congresso Nacional

Legislativo fecha o ano com desburocratização 
e mais esperança aos cofres municipais

 ú Emendas Parlamentares
As transferências são de dois tipos: doação, quando o parlamentar 
encaminha recursos para o governo ou a prefeitura sem destinação 
específica; e com finalidade definida, quando a verba vai “carimbada” para 
uso determinado. Com a PEC, a doação passa a se chamar transferência 
especial, sem necessidade de convênio. Ainda de acordo com o texto, 
70% dessas transferências devem ser destinadas a investimentos e 30% a 
custeio. Fica proibida a utilização para pagamento de despesas com pessoal 
ou encargos referentes ao serviço da dívida. Neste ano, que é eleitoral, 60% 
do recurso deverá ser executado até o mês de junho.
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  Evento

Marcha: mulheres serão destaques 
em programação especial

O participante que marca presença na 
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 
deve ter percebido que o evento cresce a ca-
da edição. Em 2019, a maior mobilização mu-
nicipalista do país recebeu público recorde 
de mais de 9 mil pessoas no Centro Interna-
cional de Convenções do Brasil (CICB). Em 
razão disso, para oferecer mais informa-
ções e comodidade aos presentes, o evento 
deste ano terá como uma de suas novidades 
a ampliação do espaço que vai contar com 
dois andares.  

Com um local mais amplo, o participan-
te poderá se deslocar com mais facilidade 
quando for acompanhar a programação do 
evento. A expectativa é de que nesse andar 
o público tenha a oportunidade de interagir 
e fazer parte diretamente dos debates que 
irão abordar grandes temas da gestão mu-
nicipal. Mais uma vez, a programação do 
evento terá amplo destaque para as mulhe-
res tanto na programação principal quanto 
na preliminar. 

Fundado em 2017 dentro da programa-
ção da Marcha, o Movimento Mulheres Mu-
nicipalistas (MMM) ganhou notoriedade no 
cenário nacional e nas edições do evento. No 
ano passado, o número de prefeitas inscri-
tas foi o maior da história da Marcha e re-
presentou 61% do total de gestoras, o que foi 
considerado o maior percentual proporcio-
nalmente quando comparado com a quan-
tidade de prefeitos participantes. 

 ú Painéis 
Na edição deste ano, a previsão é de que 

seja realizada uma homenagem dentro da 
programação principal às prefeitas que irão 
deixar a vida política a partir de janeiro de 
2021, após concluírem o segundo mandato. 
Ações de incentivo à inserção de mais mu-
lheres em cargos públicos representativos 
também devem fazer parte desse painel. 

A previsão é de que parlamentares e mi-
nistras participem de uma plenária para tra-
tar da temática Mulheres em período eleito-
ral: direitos, deveres e o desafio da eleição 
de mais candidatas. As gestoras que irão dei-
xar seus cargos também contarão suas ex-
periências na programação paralela da Mar-
cha. A expectativa é de que isso ocorra em 
uma arena temática que possa trazer ainda 
a apresentação de práticas exitosas em Mu-
nicípios administrados por essas mulheres.

Participante Município contribuinte Município não contribuinte

Prefeita/Prefeito Isento
Até 22/3 – R$ 3.000,00

Após 22/3 – R$ 3.300,00

Vereadora/Vereador
Até 22/3 – R$ 350,00 Até 22/3 – R$ 2.000,00

Após 22/3 – R$ 400,00 Após 22/3 – R$ 2.300,00

Participante Município 
(vice-prefeito, secretários etc.)

Até 22/3 – R$ 350,00 Até 22/3 – R$ 2.000,00

Após 22/3 – R$ 400,00 Após 22/3 – R$ 2.300,00

Demais participantes
Até 22/3 – R$ 2.300,00

Após 22/3 – R$ 2.500,00

Marque na agenda
A XXIII Marcha a Brasília 

em Defesa dos Municípios es-
tá confirmada para o perío-
do de 25 a 28 de maio na capi-
tal federal. O interessado em 
participar da maior mobili-
zação municipalista do país 
já pode se programar. A Con-
federação Nacional de Muni-
cípios (CNM) divulgou os valo-
res das inscrições, que podem 
ser feitas com desconto até o 
dia 22 de março. A progra-
mação preliminar e as inscri-
ções podem ser feitas pelo site: 
marcha.cnm.org.br
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  Institucional

CNM celebrará 40 anos em fevereiro 
No dia 8 de fevereiro, a Confederação Nacio-

nal de Municípios comemora 40 anos de luta pe-
la autonomia municipal. Em quatro décadas de 
existência, a entidade, que foi fundada em 1980, 
tornou-se referência na defesa de políticas públi-
cas e iniciativas que priorizam a realidade mu-
nicipal e melhoram a vida da população local. 

Poucos anos depois de constituída, a Confede-
ração participou de um dos momentos mais im-
portantes e emblemáticos da democracia do Bra-
sil, os debates que resultaram na Constituição de 
1988. Hoje, a atuação da CNM continua em diálo-
go com os três Poderes. Isso ocorre, no dia a dia, 
por exemplo, com sugestão e acompanhamento 
de propostas que podem impactar os Municípios. 

Além disso, anualmente, desde 1998, quan-
do ocorreu a primeira edição, a entidade organi-
za a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 
O evento reúne milhares de participantes, espe-
cialistas e representantes do governo federal, in-
cluindo presidentes da República, parlamentares 
e juristas. Neste ano, o encontro, que está marca-
do para 25 a 28 de maio, relembrará os 40 anos 
– que também será estampado em outros produ-
tos, como calendário e agenda.

 ú Conquistas
A articulação do movimento municipalista – 

não apenas com o Legislativo, mas também com 
o Executivo e o Judiciário – é fundamental para 
as conquistas que beneficiam quem vive nas ci-
dades brasileiras. A Confederação tem ainda a 
missão e a responsabilidade de levar as vozes 
das microrregionais e estaduais à esfera federal, 
além de auxiliar as gestões municipais a presta-
rem um serviço de excelência.

Em 40 anos de representação dos Mu-
nicípios são muitas histórias e con-
quistas que marcaram o movimento. 
Por isso, se você tem recordações de 
fatos marcantes e curiosidades, nos 
envie pelo e-mail 40anos@cnm.org.
br. Você também pode compartilhar 
fotos e vídeos – e acompanhar tudo 
nas redes sociais – com a #CNM40a-
nos. Siga @portalcnm. Compartilhe 
sua história 

É cumprindo este papel que a entidade este-
ve à frente de importantes conquistas no decor-
rer dessas décadas, como os aumentos sucessi-
vos dos percentuais do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) entre 1983 e 1993, a aprovação 
da Taxa de Iluminação Pública em 2002, o regula-
mento do Imposto sobre Serviços (ISS) em 2003, a 
criação do Fundo de Apoio às Exportações (FEX) 
em 2004, 100% do Imposto Territorial Rural (ITR) 
para os Municípios em 2007, a criação do Apoio 
Financeiro aos Municípios (AFM) em 2009, a re-
patriação de recursos em 2017 e, a mais recen-
te, a partilha da cessão onerosa com Municípios 
e Estados, que distribuiu R$ 5,3 bilhões entre os 
Entes municipais.

1980
A decisão de criar a CNM ocorreu 

no II Encontro de Presidentes 
de Associações Estaduais de 

Municípios (foto). A entidade 
foi fundada oficialmente em 
8/2/1980 no hotel San Rafael, 

em São Paulo (SP).

1999
Abraço no Congresso. 

Em ato simbólico, 
gestores promoveram 
ato na II Marcha. Carta 

Municipalista foi entregue 
ao governo federal com 

reinvindicações.

2009
Manifestação na Câmara 
dos Deputados em prol 
da regulamentação da 
Emenda 29/2000, que 

trata do financiamento 
da saúde no Brasil.

2017
Inaugurada a sede própria 

da CNM em maio. Localizado 
em Brasília, a menos de 4 

quilômetros do Congresso, o 
prédio têm três andares, além 

de biblioteca na cobertura e, no 
subsolo, salão e salas modulares.

#CNM40anos
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  Boas práticas

Cáceres (MT) aprova plano 
de saneamento básico

Diante da grande burocracia e falta de recur-
sos técnicos e financeiros, realizar investimen-
tos em saneamento básico é uma das maiores 
dificuldades dos Municípios brasileiros. Ciente, 
no entanto, da enorme importância dos servi-
ços para a população, a prefeitura de Cáceres, 
no Mato Grosso (MT), uniu esforços e trabalha 
para levar saneamento básico a 100% da popu-
lação local. A proposta já está aprovada pela Câ-
mara Municipal. 

Hoje, mais de 90% do esgoto do Município 
é despejado no rio Paraguai. “Cáceres tem 241 
anos, é uma cidade bicentenária às margens do 
rio Paraguai no Pantanal mato-grossense, e só 
temos 7% de estação de tratamento do esgoto”, 
conta o prefeito Francis Maris. Nesse cenário, ele 
explica que é comum o alagamento de bairros e 
a contaminação do lençol freático. 

Para mudar essa realidade, ele decidiu in-
vestir em saneamento mesmo sabendo que é 
uma obra que fica enterrada e não pode ser vis-
ta. “Como eu não sou político, sou gestor, vou 
realizar porque sei da importância para a po-
pulação, para a cidade, para a qualidade de 
vida e saúde das pessoas e para o meio am-
biente”, resume. A prefeitura está na fase de en-
viar os últimos documentos para aprovação do 
financiamento de R$ 130 milhões parcelados em 
24 anos, por meio da Caixa Econômica Federal 
e do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Com a expectativa de despoluição do rio, o 
Município também espera que, no futuro, a popu-
lação possa pescar peixes livres do risco de con-
taminação, o que, além da segurança alimentar, 
pode gerar mais renda na cidade. Para ofertar 
rede de esgoto para todos, há uma parceria da 
prefeitura com a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT). A instituição foi contratada para 
fazer o projeto e contribuir no desenvolvimen-
to de projetos de pesquisa e extensão na área 
do saneamento básico. O plano de saneamento 
básico elaborado para Cáceres prevê uma ges-
tão integrada dos sistemas de esgotamento sa-
nitário, abastecimento de água, limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos e águas pluviais. 

 ú Lei Nacional
A Lei 11.445/2007 estabeleceu as diretri-

zes nacionais para o saneamento básico. O tex-
to, entre outros pontos, definiu competências e 
responsabilidades, metas e previsão de investi-
mentos. Um dos pontos foi a criação do Plano 
Nacional de Saneamento Básico (Plansab), ins-
trumento que serve de base para que Estados e 

Municípios cumpram a obrigação de elaborar 
os próprios planos. 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
ressalta a importância do plano e de sua execu-
ção para melhorar a qualidade vida da popula-
ção e os grandes esforços dos Entes municipais 
para ofertarem serviços adequados. No entanto, 
lembra que a responsabilidade deveria ser com-
partilhada com Estados e União. A entidade luta 
por mais recursos federais na área, a fim de que 
os altos custos não onerem tanto as prefeituras, 
com consequências graves de endividamento.

Dados do Plansab relativos a 2016, por exem-
plo, mostram investimento do governo federal em 
saneamento básico de R$ 9,6 bilhões, dos quais 
R$ 3,7 bilhões de empréstimos e R$ 5,9 bilhões 
advindos do Orçamento Geral da União. Depois 
disso, a fatia do orçamento para o setor só dimi-
nuiu. Em 2017, somou R$ 1,5 bilhão e, em 2018, 
caiu para R$ 1,3 bilhão.

A iniciativa do Município de Cáceres (MT) 
também foi contada na Rádio CNM. To-
da semana, boas práticas implementa-
das nos Municípios são divulgadas em 
reportagens especiais. Tem alguma su-
gestão sobre a sua cidade? Envie e-mail 
para: imprensa@cnm.org.br
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  Na Mídia

Atuação da CNM no Legislativo 
é destaque na grande mídia

A forte atuação do movimento municipa-
lista, representada pela Confederação Nacional 
de Municípios, foi destaque em grandes mídias 
do Brasil. Entre as temáticas do mês, estiveram 
a mobilização municipalista contra a extinção 
de Municípios, saneamento básico, a Reforma 
da Previdência e a aprovação do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Estudo da CNM foi o grande destaque de 
publicações durante a mobilização municipa-
lista realizada no dia 3 dezembro. No O Esta-
do de São Paulo, foram ressaltados dados que 
mostram que a proposta de extinção e fusão de 
Municípios prevista na Proposta de Emenda da 
Constituição (PEC) do pacto federativo pode pro-
duzir uma perda de arrecadação de R$ 7 bilhões 
anuais para os 1.820 envolvidos. 

A reportagem aponta a preocupação do pre-

sidente da entidade, Glademir Aroldi, em rela-
ção a esse cenário. “Você acha que, com esse di-
nheiro a menos, esses Municípios vão atender 
da mesma forma que a população é atendida ho-
je?”, disse o líder municipalista. O estudo sobre 
a extinção de Municípios, bem como mobiliza-
ção, foram destaques também em jornais como 
Zero Hora, Uol, Agência Brasil, TV Record e R7. 

 ú Outras pautas
O trabalho da CNM para a aprovação do 

texto-base do projeto que altera regras do ISS 
foi ressaltada em matéria da Agência Câmara. 
A reportagem reforça que o relator do projeto 
atendeu a demanda da entidade quando optou 
por manter a arrecadação dos serviços de agen-
ciamento, corretagem ou intermediação de con-

tratos de arrendamento mercantil (leasing), de 
franquia (franchising) e faturização (factoring) 
com o Município prestador do serviço. 

A proposta de manter os Municípios na Re-
forma da Previdência foi destacada pelo jornal O 
Globo. A reportagem ressalta a alternativa apre-
sentada no Legislativo de manter apenas os Mu-
nicípios nas propostas. Para tanto, o jornal cita 
que os prefeitos, via Confederação Nacional de 
Municípios, estão dispostos a defender o proje-
to no Congresso Nacional. 

As dificuldades e a busca de soluções para 
enfrentar o problema do saneamento básico no 
país colocaram a CNM em evidência na ajuda da 
busca de alternativas para resolver a problemá-
tica. O tema foi pauta de reportagem especial 
da TV Câmara, no programa Representativas. 
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  Institucional

Conheça a agenda dos principais 
eventos municipalistas do ano 

Mais uma vez o ano de 2020 será de muitas 
oportunidades de capacitação e de colocar em 
pauta as demandas prioritárias municipalis-
tas com representações locais, nacionais e in-
ternacionais. Em um ano marcado pelas elei-
ções municipais, a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) já se prepara para receber 
em sua sede os prefeitos eleitos e reeleitos pa-
ra o Seminário Novos Gestores. A XIII Cúpula 
Hemisférica de Prefeitos e Governos Locais da 
América Latina e Caribe em Recife (PE) e even-
tos de qualificações em Brasília e nos Estados 
são outros destaques previstos para este ano.   

A série de encontros promovidos pela CNM 
e parceiros do movimento municipalista pre-
tende oferecer ao participante informações 
atualizadas e trazer contribuições para a ad-
ministração municipal. Em novembro, a CNM 
abre suas portas para receber os gestores elei-
tos e reeleitos de Municípios de todo o país. A 
previsão é de que os vencedores das eleições 
municipais sejam divididos por regiões e par-
ticipem, durante uma semana, das capacita-
ções da CNM que fazem parte do Seminário 
Novos Gestores.

8 de fevereiro CNM 40 anos 

8 a 23 de fevereiro Campanha Viva Seu Município

17 a 20 de março XIII Cúpula Hemisférica de Prefeitos 
e Governos Locais, em Recife (PE)

25 a 28 de maio XXIII Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios, em Brasília (DF)

Outubro e novembro Novos Gestores 2021-2024, em Brasília (DF)

26 e 27/10
AL,SE, PE e BA

29 e 30/10
SC e PR

4 e 5/11
RS e MS

9 e 10/11
MG, RJ e ES

12 e 13/11
AC,RR, RO,PA, AP, AM, MA e TO

16 e 17/11
PI,CE,RN,PB

19 e 20/11
MT, GO e SP

A equipe de técnicos e consultores da CNM 
volta a percorrer todo o país para mais uma 
temporada de capacitações por meio do proje-
to CNM Qualifica do Instituto Paulo Ziulkoski. 
Em 2019, os encontros receberam o apoio de 
vários participantes que pediram mais edições 
desses eventos. 

O projeto, que tem o apoio das entidades 
municipalistas estaduais, retorna após promo-
ver no ano passado 234 encontros em Municí-
pios de todas as regiões do país e capacitar mi-
lhares de servidores municipais. O interessado 
pode conferir o calendário e se inscrever pelo 
site cnmqualifica.cnm.org.br

 ú Suporte
A CNM tem desenvolvido ações como for-

ma de estar presente em todos os Municípios.  
Para auxiliar essas cidades em eventos de ini-
ciativas locais ou promovidos pelas entidades 
estaduais, a Confederação está disponibilizan-
do sua equipe de várias áreas da gestão muni-
cipal. O corpo técnico da entidade participa dos 
eventos nas cidades por meio de videoconferên-
cia e apresenta ao vivo as ferramentas de apro-
ximação que a entidade oferece aos gestores e 
aos demais agentes municipais.  Mais capacitação, mais governança local 

DE PREFEITOS E

XIII CÚPULA
HEMISFÉRICA

GOVERNOS LOCAIS
DE PREFEITOS E

XIII CÚPULA
HEMISFÉRICA

GOVERNOS LOCAIS

Considerado um dos principais eventos do ano 
e um marco do municipalismo, a Cúpula Hemisfé-
rica ocorre entre os dias 17 e 20 de março em Re-
cife. Será a oportunidade de reunir prefeitos de 
toda a América Latina para debater alternativas 
que promovam a melhoria da gestão municipal 
com autoridades das três esferas governamentais 
do Brasil e de representações internacionais. O 
presidente da Organização Mundial de Cidades e 
Governos Locais Unidos (CGLU), Mohamed Bou-
dra, confirmou presença no evento.

Depois da cerimônia de abertura, o evento 
contará com a realização de plenárias com temas 
ligados ao municipalismo durante os três dias 
de programação.  A primeira vai abordar ações 
das Cidades Inovadoras para as pessoas. Em se-
guida, devem ocorrer discussões que tratam de 
liderança de mulheres na gestão e os rumos do 
Movimento Municipalista. Oficinas temáticas 
paralelas incluem as políticas inovadoras de Se-
gurança Cidadã; empreendedorismo, inovação e 
criatividade; além de políticas e sistemas de saú-
de na América Latina e de integração de refugia-
dos e migrantes na comunidade local. A progra-
mação completa e as inscrições podem ser feitas 
pelo site www.cumbre.cnm.org.br

PROGRAME-SE!


