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Palavra do presidente
O ano de 2021 trouxe novos desafios aos ges-

O Congresso Nacional, há décadas, gera atribui-

tores municipais, diante do segundo ano de

ções para os Municípios. Criaram programas e

pandemia da Covid-19 e dos mais diversos

promessas, e, na hora da execução, vimos

problemas causados pelo coronavírus,

que não se tratava da descentralização de

enfrentados com coragem por cada

recursos, mas da desconcentração de

prefeito. Lamentavelmente, o Bra-

competências. De forma irrespon-

sil ultrapassou a marca de 600

sável, populista e demagógica,

mortos. Número esse que

o Parlamento cria despesa

seria mais trágico se os

para um Ente da Fede-

Municípios não tives-

ração – o Município.

sem insistido bas-

Isso nós não pode-

tante para garantir o

mos admitir.

andamento da vacinação

Estamos começando

e a inclusão de uma terceira

um novo ano e muita coisa

dose ao esquema vacinal.

ocorrerá. Em abril teremos a
XXIII Marcha a Brasília em Defesa

No início da pandemia, a toma-

dos Municípios, a fim de que nossos

da de decisão federal na saúde foi insatisfatória e, mesmo com alguns acertos,

objetivos sejam alcançados, o evento se-

agora, observamos um panorama negativo de

rá presencial, mas com público reduzido. É

recursos no orçamento de 2022 para as ações e os

muito importante a presença dos prefeitos para

serviços do setor. Não há recursos para o pós-pan-

apresentarmos os nossos pleitos aos poderes Exe-

demia, para as demandas represadas, para o tratamento das pessoas que se infectaram pelo Coronavírus, para a

cutivo, Judiciário e Legislativo e conhecer as propostas
dos candidatos à Presidência da República.

recuperação econômica. Isso estará na conta dos prefeitos.

Vamos renovar a nossa fé e esperança na intenção de

É fato que muita coisa avançou por conta da nossa cons-

que 2022 seja marcado pelo fim da pandemia e por novas

tante mobilização, pelo trabalho de cada integrante da CNM

conquistas que impactam positivamente na vida de cada

e do movimento municipalista, junto aos senadores e depu-

cidadão.

tados. Desde junho, marcamos posição, nos reunimos, diversas vezes, em Brasília. Meu sentimento é de que os avanços
e as conquistas foram importantes, mas não podemos baixar a guarda, pois as pautas só vão andar se os prefeitos se

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM

mobilizarem.

Em tempos de pandemia, é mais importante do que nunca que
você esteja conectado com as nossas redes sociais
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/TVPortalCNM
/TVPortalCNM

Instale nosso app:
Instale nosso app:
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Pesquisa

Um marco das conquistas munici-

ou em duas prestações. Assim, 2.287

palistas, o 1% do Fundo de Participação

gestores pesquisados optaram pelo par-

dos Municípios (FPM) de dezembro foi

celamento e 1.948 deles pagaram a gra-

usado para pagar o 13º salário. A CNM

tificação de uma vez.

Divulgação

1% do FPM de dezembro ajuda
no 13º dos servidores municipais
lutou pelo repasse extra justamente

A pesquisa do ano passado também

para isso, e 3.827 Municípios (87,7% dos

buscou informações sobre gestão sala-

4.362 pesquisados) usaram a verba em

rial, perguntando sobre o pagamento

2021 – garantida pela Emenda Constitu-

do funcionalismo municipal e os débitos

cional 55/2007 – na gratificação natalina.

com fornecedores, além do impacto da

O 13º dos servidores municipais injetou

pandemia e a capacidade de fechamen-

Municípios. “Praticamente todos os Mu-

R$ 27,7 bilhões na economia.

to das contas. Pelos dados, 4.274 pre-

nicípios conseguiram cumprir com o pa-

De acordo com a pesquisa O paga-

feituras (98%) estão com a folha em dia;

gamento em dia. E o adicional de 1% do

mento do 13º Salário pelos Municípios

3.319 (76,1%) também não estão com o

Fundo de Participação dos Municípios de

brasileiros em 2021 da Confederação,

pagamento dos fornecedores atrasado;

dezembro, uma conquista importante do

3.924 prefeituras (90%) conseguiram fa-

e 3.860 (88,5%) fecharam as contas sem

nosso movimento, foi essencial”, disse.

zer o pagamento nos prazos legais, até

maiores problemas.

“É importante o alerta para que os

dia 20 de dezembro, e apenas 269 (6,2%)

Para o presidente Paulo Ziulkoski, o

gestores tenham o pé no chão, porque

atrasaram a gratificação dos servidores.

13º dos mais de 6,2 milhões de servido-

a estimativa de crescimento do PIB [Pro-

Chamado de gratificação de Natal, o 13º

res municipais provoca efeito conside-

duto Interno Bruto] não chega a 1% em

pode ser transferido em parcela única

rável na economia, principalmente dos

2022”, alertou o líder municipalista.

Praticamente todos os Municípios conseguiram cumprir com o pagamento
em dia. E o adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios de
dezembro, uma conquista importante do nosso movimento, foi essencial.
ú Restos a Pagar

ú Pandemia

Em 1.524 Municípios, ficarão Restos a Pagar (RAP) para o pró-

Dentre os principais desafios enfrentados

ximo ano, o que corresponde a 34,9% dos pesquisados. Já aqueles

com o impacto da pandemia da Covid-19 estão

que não vão deixar RAP são 2.130 ou 48,8%. Outros 13,8% relata-

a recuperação econômica, a geração de empre-

ram não saber, pois depende de receitas extras.

gos e o auxílio à população vulnerável.

Sobre os efeitos da pandemia, quais os
principais desafios a serem enfrentados
nos próximos meses na gestão atual?

Irá deixar Restos a Pagar
para o próximo ano?

4,7%

Não respondeu

Não respondeu

Tratamento pós-covid a pessoas
afetadas pela doença

55,0%

Não sabe,
depende de
receitas extras

50,2%

Retorno as aulas
Retomada do turismo

56,8%

Retomada de atividades coletivas

57,5%

13,8%
48,8%

Não
78,2%

Recuperação da economia local

2,5%

34,9%

Sim

78,0%

Geração de empregos

0%

64,1%

Cirurgias Eletivas

74,9%

Auxíio à população mais vulnerável
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Elaboração Própria – CNM.
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Fonte: Elaboração Própria – CNM.
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Finanças

CESSÃO ONEROSA
Bônus de assinatura garante
R$ 7,7 bilhões a Estados e Municípios
A 2ª rodada do leilão de reservas
de petróleo, nos campos Sépia e Atapu, no regime de partilha da produção ocorreu em dezembro de 2021. O
valor chegou a R$ 11,14 bilhões com o
leilão em bônus de assinatura, o que
garante R$ 7,7 bilhões a Estados e
Municípios, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP).
O bônus de assinatura é o valor
que as empresas pagam pelo direito
de exploração de óleo e gás nas áreas
da licitação. A CNM lembra que as
empresas ganhadoras terão até fevereiro para pagá-lo. Do montante,
destinado a Estado e Municípios, os
cofres municipais devem receber R$
2,2 bilhões. Esse valor deve chegar às
prefeituras até abril.
Os campos foram arrematados
conforme as expectativas do governo
federal: o campo de Sépia foi arrematado pelo consórcio entre Petrobras,
TotalEnergies, Petronas e QP Brasil. O
consórcio não esperava uma disputa
com a estatal, que ofereceu sozinha
proposta de 30,30% e o percentual
de excedente em óleo de 37,43% arrematado pelo consórcio.
A estatal, contudo, exerceu seu
direito de preferência e ficou com
30% do campo, já o campo de Atapu
recebeu somente uma oferta de consórcio formado por Petrobras, Shell
Brasil e TotalEnergies, com 31,68% de
excedente em óleo.

� Orientação
Resultado de forte atuação da
CNM e do movimento municipalista,
a Lei 13.897/2019 garantiu às prefeituras parte dos valores arrecadados

cipações acionárias de empresas, a
aquisição de imóveis ou veículos, ou
seja, as que geram um bem de capital que possa ser incorporado pelo
Município.

com os contratos de exploração de
petróleo em uma área do pré-sal. Na
primeira rodada, os Municípios receberam mais de R$ 5 bilhões.

UF

Valor Estimado para
os Municípios da
Cessão Onerosa

AC

10.133.559,65

As orientações para recebimento

AL

42.407.651,93

e aplicação da verba também foram

AM

34.188.289,39

definidas no mesmo ano e servem

AP

8.614.302,01

para os recursos desta segunda ro-

BA

197.416.708,67

dada. A verba será depositada di-

CE

97.291.401,47

retamente pela Agência Nacional de

DF

6.906.381,47

Petróleo (ANP) em conta bancária do

ES

68.282.425,55

Fundo Especial do Petróleo (FEP) no

GO

110.259.837,04

Banco do Brasil, aberta e já em uso

MA

88.853.287,03

pelo Município.

MG

351.805.682,05

A lei que distribui os recursos da

MS

58.524.118,56

cessão onerosa define a obrigato-

MT

170.463.801,00

riedade de usar a verba com inves-

PA

136.669.765,82

timentos e previdência. Poderão ser

PB

54.090.201,03

pagas aquelas despesas com dívi-

PE

89.824.965,53

das previdenciárias tanto do Regime

PI

50.485.377,87

Próprio de Previdência social (RPPS)

PR

198.145.811,54

quanto do Regime Geral de Previdên-

RJ

79.966.312,34

cia (RGP), corrente ou decorrente de

RN

44.855.276,78

parcelamentos.

RO

23.763.639,27

A outra forma de uso da cessão

RR

8.761.504,82

onerosa é com despesas de investi-

RS

204.621.578,86

mento, entendidas como gastos com

SC

96.777.691,23

despesa de capital, como as que se

SE

26.248.999,66

relacionam com a aquisição de má-

SP

378.531.284,73

quinas ou equipamentos, a realiza-

TO

33.110.144,69

ção de obras, a aquisição de parti-

BR

2.671.000.000,00

� Para mais orientações sobre este
assunto, acesse a Nota Técnica 24/2019.
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Artigo

2022 e os desafios no
financiamento da educação
O ano de 2022 inicia-se com velhos e

2022 e 2023 e prevê atualização da Lei

sos do Fundeb do BB ou CEF para outros

novos desafios no financiamento da edu-

até 31/10/2023, em relação às antigas

bancos. Embora tenha apresentado pro-

cação. Em 2020 e 2021, acumularam-se

ponderações, novas ponderações do

posta mais ampla, a CNM apoiou o texto

dificuldades ainda não resolvidas.

nível socioeconômico (NSE) dos alunos

aprovado no Congresso que autoriza os

e indicadores fiscais e indicador de edu-

Entes a firmarem ou renovarem contra-

cação infantil.

tos para transferência de recursos do

Em 2020, com a suspensão das aulas
presenciais, devido à Covid-19, houve redução de despesas educacionais, com

Também propostos pela CNM, para

Fundo para outros bancos. A entidade

a manutenção das escolas, transporte

2023, os indicadores para o VAAR serão

defenderá a derrubada do veto presi-

escolar e contratos de professores. Au-

excepcionalmente definidos por regula-

dencial.

mentou o número de Municípios que não

mento, de forma a considerar os impac-

conseguiram cumprir o mínimo de 25%

tos da pandemia na educação.

ú Polêmica sobre o reajuste
do piso do magistério

dos impostos para manutenção e desen-

A Confederação comemora a manu-

volvimento do ensino. Outras despesas

tenção da vulnerabilidade social na de-

cresceram, a exemplo da distribuição

finição do indicador de educação infan-

de reajuste do piso da Lei 11.738/2008

de merenda às famílias dos alunos, no

til, pois o Inep propôs supressão desse

perdeu eficácia legal, tendo em vista ter

entanto, não são consideradas no côm-

dispositivo.

sido calculado com base no crescimento,

puto dos 25%.

Há entendimento de que o critério

Quanto aos profissionais da educa-

nos dois anos anteriores, do VAAF-MIN

A 2ª onda da pandemia chegou em

ção, a Lei 14.276/2021 incorporou a pro-

do Fundeb, definido nos termos da Lei

2021, retardando a retomada das aulas

posta da CNM. Podem ser pagos com o

11.494/2007, do antigo Fundeb, revogado

presenciais. Com o crescimento extraor-

mínimo de 70% dos recursos do Fundeb

pela Lei 14.113/2020. Na busca de segu-

dinário da receita, em parte devido à

todos os profissionais (docentes, supor-

rança jurídica, a CNM defendeu a aprova-

inflação, e o congelamento das despe-

te pedagógico à docência, apoio técnico,

ção do PL 3.776/2008, do ex-presidente

sas com pessoal até 31 de dezembro de

administrativo ou operacional), indepen-

Lula, com adoção do INPC acumulado do

2021, pela LC 173/2020, cresceu o nú-

dentemente da formação, pois foi retira-

ano anterior para reajuste do piso dos

mero de Municípios com dificuldade de

da a referência ao art. 61 da LDB. Todos

professores.

cumprir os 25%.

os profissionais em exercício, exceto psi-

A CNM propôs a PEC 13/2021, apro-

cólogos e assistentes sociais.

vada no Senado com emendas, a qual

A Lei incluiu novo dispositivo auto-

desresponsabiliza Estados, DF, Municí-

rizando concessão de abono para atin-

pios e seus agentes públicos pelo des-

gir o mínimo de 70% do Fundeb e novo

cumprimento dos 25% em 2020 e 2021 e

artigo com permissão para remunerar

dispõe que o Ente deverá complementar,

psicólogos e assistentes sociais com os

até 2023, a diferença a menor entre o

30% do Fundeb.

valor aplicado e o valor mínimo exigível.

ú Lei 14.276/2021 do Fundeb

Para a CNM, em consonância com o
princípio da anualidade, eventualmente
deverá ser autorizado (re)informar as

Criado pela EC 108/2020, o no-

despesas com profissionais no exercício

vo Fundeb foi regulamentado pela Lei

de 2021: alguns profissionais informa-

14.113/2020 e entrou em vigência em ja-

dos nos 30% podem passar para os 70%

neiro de 2021. Como a nova Lei do Fun-

(profissionais da educação sem a forma-

do de 2020 previa regras de transição

ção prevista no art. 61 da LDB). Porém, a

para 2021 e sua atualização até 31/10, a

entidade orienta aguardar manifestação

Lei 14.276/2021, alterou dispositivos da

do FNDE em relação ao registro no Siope

Lei de 2020.

dessas alterações sobre os profissionais

A CNM sugeriu proposta que deu

da educação.

origem aos PLs 2.751/2021 no Senado e

Por fim, a Confederação manifesta

3.339/2021 na Câmara. A Lei 14.276/2021

discordância com o veto ao dispositivo

contemplou propostas da Entidade. Pror-

relacionado às contas bancárias. A Lei

roga as regras de transição de 2021 para

de 2020 veda a transferência dos recur-

Se adotado o critério da Lei de 2008,
em 2022, o reajuste do piso seria de
33,2% e o INPC acumulado em 12 meses
até novembro de 2021 de 10,96%.

ú Alertas aos Municípios
A CNM conclama os gestores para: informar as despesas do Fundeb em 2021
no Siope até 30/01/2022; acompanhar as
definições sobre o reajuste do piso; enviar as informações e dados contábeis,
orçamentários e fiscais para cálculo do
VAAT 2023 até 31/08/22; em 2022, acompanhar a PEC 13/2021 e o veto e participar na definição do regulamento para
alocação da complementação-VAAR em
2023; e, em 2022 e 2023, participar do
debate da atualização da Lei do Fundeb
a ocorrer até 31/10/2023.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mariza Abreu – Ex-professora e Consultora
Legislativa aposentada da CD. Ex-Secretária
de Educação de Caxias do Sul e Presidente
da Undime/RS. Ex-Secretária da Educação
do RS e Vice-Presidente do Consed. Consultora da CNM.
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Congresso Nacional

União dos gestores garantiu conquistas
históricas para o movimento municipalista
Esforços concentrados dos prefeitos na sede da CNM, inten-

ficativamente pela pandemia. “Esse recurso entra com despesa

sificação da atuação no Congresso Nacional, reuniões virtuais e

disponível, não vinculada, e não entra na diminuição dos 20%

presenciais de alinhamento da pauta municipalista, articulação

do Fundeb. Portanto, é um valor significativo para os prefeitos

de gestores com o parlamentar da sua base estadual. Mobiliza-

tentarem suportar a difícil realidade financeira”, disse o presi-

do, o movimento municipalista liderado pelo presidente Paulo

dente da CNM na cerimônia de promulgação do recurso extra.

Ziulkoski mais uma vez mostrou força ao longo do ano passado,

As revisões das leis de Licitações e de Improbidade Admi-

e o resultado da contribuição de cada integrante foi a aprova-

nistrativa foram reivindicações municipalistas atendidas pelo

ção de demandas históricas, primordiais para viabilizar a gestão

Congresso para tentar corrigir equívocos e assim permitir que

local e a continuidade da prestação de serviços à população.

gestores com boa-fé não sejam penalizados por distorções in-

A promulgação do 1% do Fundo de Participação dos Muni-

terpretativas. O ano de 2021 também foi marcado por outras

cípios (FPM) de setembro e o reparcelamento das dívidas previ-

conquistas e pela aprovação de outras matérias que evitam

denciárias irão trazer alento às finanças locais, agravadas signi-

perdas significativas para a gestão local.

Aldir Blanc

Transferências e transposição de saldos
O movimento municipalista comemorou a sanção da Lei
Complementar 181/2021, que permite a

Aprovada a autorização para que
os Municípios utilizem durante o
ano de 2021 os recursos da Lei

transferência e transposição de saldos da

Aldir Blanc não empenhados ano

Saúde para o enfrentamento da Covid-19. A

passado e que se encontram nas

medida representa a desburocratização pa-

contas bancárias.

ra uso da verba pelos gestores municipais.

MAIO

JUNHO

ABRIL

JULHO

Lei de Licitações

Fundos de saúde

Transferências voluntárias

A nova Lei de Licitações traz avanços nas no-

O uso de saldos de fundos

O Congresso Nacional aprovou

vas regras, com a modernização, simplificação

da Saúde e da Assistência So-

a dispensa de adimplência para

e celeridade nos procedimentos, bem como

cial foi estendido até o fim de

Municípios de até

favorece a gestão local e o atendimento à

2021. A medida – aprovada no

50 mil habitantes

população. Além disso, a Lei 14.133/2021 cria

Legislativo – foi fundamental

para recebimen-

um novo marco legal e substitui a antiga Lei

para flexibilizar o uso dos sal-

to de transferên-

das Licitações (Lei 8.666/1993), a Lei do Pregão

dos e conceder celeridade na

cias voluntárias.

(Lei 10.520/2002) e o Regime

sua execução

Diferenciado de Contratações

no momento

(RDC – Lei 12.462/2011) após

de sobrecar-

dois anos contados a partir

ga na área da

da sua publicação.

saúde.
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Dívidas previdenciárias
A Emenda Constitucional 113/2021 prevê o parcelamento do montante devido pelo Município com os regimes Geral e Próprio de
Previdência em até 240 meses, redução de 40% das multas de
mora, de ofício e isoladas, de 80% dos juros de mora, de 40% dos
encargos legais e de 25% dos honorários advocatícios. A medida
reduzirá as dívidas previdenciárias dos Municípios em pelo me-

Ag. CNM

nos R$ 36 bilhões apenas no Regime Geral de Previdência Social.

Margens de rios
A matéria dá autonomia para os Municípios regulamentarem
margens de rios em áreas urbanas e define o conceito de áreas
urbanas consolidadas e um regime diferenciado para dispor sobre
a metragem das faixas marginais de cursos d’água nessas áreas.

Regulamentação do Fundeb
Pontos defendidos pela CNM na regulamentação do Fundeb foram atendidos pelos parlamentares, dentre eles, a prorrogação
dos prazos de transição para 2023; nova atualização da Lei em
2023 para valer em 2024; movimentação de recursos não excluApós o pedido da CNM, o Mi-

siva no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal; e novo

nistério da Economia (ME) re-

conceito de profissionais de educação.

vogou a suspensão das análises
de capacidade de pagamento

Impedimento de perdas bilionárias

e concessão de

A regulamentação da cobrança do Imposto sobre Circulação de

novas autori-

Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre vendas de produtos e pres-

zações de em-

tação de serviços ao consumidor final localizado em outro Estado

préstimos e fi-

– que contou com a atuação da CNM – vai evitar que os Municí-

nanciamentos.

pios tenham perdas de 2,3 bilhões com a arrecadação do tributo.

SETEMBRO

DEZEMBRO

OUTUBRO
Lei de improbidade

Mais R$ 6,5 bi anuais

IR retido na fonte

Mobilidade Urbana

A revisão da Lei de Impro-

Anseio de muitos anos dos pre-

Posicionamento da Con-

Como membro do Fórum

bidade Administrativa (Lei

feitos e resultado de muita atua-

federação sobre o Impos-

Consultivo de Mobilidade

8.429/1992) traz mais segu-

ção da CNM, o 1% do FPM de

to de Renda (IR) retidos

Urbana, a CNM deve asses-

rança jurídica aos gestores

setembro foi promulgado em

na fonte foi ratificado pelo

sorar a Secretaria Nacional

por restringir os atos de

sessão solene do Congresso com

Supremo Tribunal Federal

de Mobilidade e Desenvol-

improbidade a situações

a participação do presidente da

(STF). De forma unânime,

vimento Regional e Urba-

onde haja dolo, ou seja,

CNM, Paulo Ziulkoski. O recurso

os ministros entenderam

no (SMDRU/MDR) em ações

conduta intencional e cons-

extra deve representar R$ 6,5

que os recursos perten-

relacionadas às políticas

ciente para

bilhões anuais pa-

cem a Esta-

públicas de

alcançar o

ra os cofres muni-

dos e Mu-

mobilidade

resultado

cipais a partir de

nicípios.

urbana.

ilícito.

2025.
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Mobilização

Ano encerra com forte mobiliz
Ag. CNM

Mais de 800 gestores marcaram presença em Brasília no

fundamentais, como as PECs
13/2021 e 122/2015. “A pauta

encerramento das votações do

está andando em 80%. Avan-

Congresso Nacional em 2021.

çamos em temas que ficaram

Após reunião e deliberações

anos parados aqui na Casa,

na sede da CNM sobre as pau-

como a PEC 122, que proíbe

tas prioritárias para os Municí-

criação de encargos para os

pios, o movimento municipa-

Municípios sem dizer qual é

lista se concentrou na Câmara

a fonte de custeio”, pontuou.

dos Deputados para dialogar

As duas PECs, no entan-

com os parlamentares. Como

to, não contaram com acordo

resultado da atuação, a regu-

entre os parlamentares pa-

lamentação do Fundo de Ma-

ra serem votadas ainda em

nutenção e Desenvolvimento

2021. O presidente da CNM e

da Educação Básica e de Valo-

a vice-presidente da entidade

rização dos Profissionais da Educação

aos gabinetes de deputados e senadores

e prefeita de Feliz Deserto (AL), Rosiana

(Fundeb) foi aprovada e vai à sanção com

explicando a necessidade de aprovação

Beltrão, estiveram na residência oficial

pontos construídos e articulados pela

das pautas e cobrando compromisso dos

do presidente da Câmara, Arthur Lira,

Confederação (leia o resumo das conquis-

parlamentares com a população. Os pre-

para tratar da pauta municipalista e ana-

tas de 2021 nas páginas 6 e 7).

feitos também mobilizaram gestores de

lisar a expectativa para as votações. No

Além disso, vários outros pontos ti-

Municípios de seus Estados para mostrar

entanto, a oposição travou as propos-

veram avanços significativos e terão des-

o impacto da não aprovação de matérias

tas em questão com pedido de vista e

dobramentos no primeiro semestre de

e solicitar que entrassem em contato por

sem concordar com a quebra de prazos

2022. É o caso da Proposta de Emenda

telefone com os parlamentares.

regimentais.

à Constituição (PEC) 13/2021, que retira
penalidades de gestores que não conseguiram investir o mínimo constitucional de 25% em educação no período da
pandemia da Covid-19, em 2020 e 2021.
A previsão é que o texto passe por comissão especial na Câmara a partir de
fevereiro de 2022 (saiba mais sobre a
pauta municipalista no Congresso nas
páginas 10 e 11).
Com a condução do presidente da
CNM, Paulo Ziulkoski, após assembleia
geral extraordinária na sede da CNM
em 14 de dezembro, os gestores foram
orientados a conversar com os parlamentares da bancada de seus Estados
em busca de aprovações importantes.
“Todas as conquistas do movimento municipalista são fruto de muita luta, articulação e união. Em Brasília, não há avanço
sem pressão e diálogo constante. Precisamos de vigilância sempre”, reforçou.
Nos dois dias de mobilização, 14 e 15
de dezembro, as lideranças municipais
fizeram reuniões de bancada e visitas

“Todas as conquistas
do movimento
municipalista são
fruto de muita luta,
articulação e união. Em
Brasília, não há avanço
sem pressão e diálogo
constante. Precisamos
de vigilância sempre”
Paulo Ziulkoski,
presidente da CNM.
ú Negociações

Deputados e senadores também participaram das atividades, expondo seus
posicionamentos e debatendo estratégias para a aprovação célere de pautas
que impactam diretamente a administração municipal e a prestação de serviços
à população. Entre eles, estiveram na
concentração dos gestores municipais
na Câmara os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e Ricardo Barros
(PP-PR e líder do governo na Casa) e o
senador Wellington Fagundes (PL-MT).

ú Parcelamento das
dívidas
Na mobilização, Ziulkoski relembrou
a recente conquista de um novo parcelamento das dívidas previdenciárias dos
Municípios em 240 meses, e a equipe

No segundo dia de atuação no Con-

técnica da CNM repassou orientações

gresso, com o auditório Nereu Ramos

sobre as regras, especialmente para os

lotado, o presidente Paulo Ziulkoski

Municípios com Regime Próprio de Pre-

expôs preocupações com prazos regi-

vidência Social (RPPS). Eles precisam se

mentais que teriam de ser vencidos na

adaptar à Reforma da Previdência para

Câmara para pautar em Plenário itens

ter acesso ao benefício.
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o Municipalista

Ag. CNM

Ag. CNM

zação de prefeitos em Brasília

ú Estimativa FPM de 2022
Ainda na mobilização, a área técnica da CNM também atualizou os gestores sobre alguns pontos, como o
balanço do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
em 2021 e a expectativa para 2022. A previsão é que, no
próximo ano, o Fundo some R$ 148,8 bilhões, quantia
5,8% maior do que os R$ 141,2 bilhões de 2021.
“Tivemos uma queda muito acentuada de abril a setembro de 2020, depois vieram medidas para recuperação e tivemos esse desempenho maior do que o esperado
em 2021”, explicou o consultor Eduardo Stranz. Ele alertou ainda para que as gestões tenham
cautela em 2022, uma vez que há o
aumento de despesas com a inflação
e o Fundo não terá o mesmo ritmo de
crescimento. Confira a projeção feita
pela CNM para este ano:
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CNM já atua pelo avanço de pautas
municipalistas em 2022
Proposta em tramitação na Câmara

lítico-representativo, técnico, científico,

mos evoluir. Essa proposta aprimora a

e no Senado – mas que não tiveram vo-

educacional, cultural e social. Além dis-

federação brasileira: ”A iniciativa é fruto

tações concluídas pelos parlamentares

so, estabelece alguns pontos, tais como

de demanda da edição de 2015 da Mar-

– seguem na pauta de prioridades dos

a publicidade que as associações terão

cha a Brasília em Defesa dos Municípios”.

Municípios brasileiros. A expectativa da

de dar a suas receitas e despesas na in-

Já o Projeto de Decreto Legislativo

CNM é que os temas avancem a partir de

ternet e estarem sujeitas à fiscalização

(PDL) 333/2020 susta a Portaria 277/2020

fevereiro, com a retomada dos trabalhos

e à prestação de contas ao tribunal de

do Tesouro Nacional e trecho do Ma-

no Legislativo federal.

contas competente.

nual de Demonstrativos Fiscais (MDF),

Especialmente em ano eleitoral, a
preocupação do presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski, é com a celeridade para andamento das propostas
ainda no primeiro semestre, uma vez
que o Congresso Nacional costuma ter
um ritmo diferente antes e durante as
eleições nacionais. “Vamos precisar do
comprometimento de todos os gestores
municipais para dialogar com os parlamentares em busca de um ano produtivo. A Reforma Tributária, por exemplo,
precisa andar”, opina.
Um dos temas de destaque, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 13,
que trata da retirada de responsabilizavestiram o mínimo constitucional em
educação no contexto da pandemia
da Covid-19, em 2020 e 2021, tramitará em comissão especial. Apesar dos
esforços do movimento municipalista, não houve acordo entre os parlamentares para quebra de prazos regimentais e a análise da proposição
diretamente no Plenário da Casa.
De grande importância para a
representatividade municipal, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 486/2017
regulamentará as associações de
Municípios. “Precisamos dar mais
segurança jurídica, regular as associações que fazem um trabalho importantíssimo lá na ponta”, reforça
Ziulkoski. O projeto já foi aprovado
pelo Senado e precisa ainda da apreciação da Câmara para ir à sanção.
O texto da proposta trata de normas para a cooperação entre os Municípios com objetivos de caráter po-

Waldemir Barreto / Senado Federal

ção de gestores públicos que não in-

ú Retomada
O Congresso retoma as atividades
em 2 de fevereiro. Como houve pedido
de vista na comissão especial que analisa
a PEC 122/2015 – a qual veda a criação de
encargos para os Entes sem a devida previsão orçamentária para custeio –, está
agendada para 3 de fevereiro a retomada
da análise da proposta na Câmara.
Embora a expectativa fosse avançar
com a proposta ainda em 2021, Ziulkoski
destaca os avanços conseguidos. “Esta é
uma das pautas que estiveram travadas
no Congresso e que, com nossos esforços, mobilizados em Brasília, consegui-

que preveem a inclusão de gastos com
pessoal de Organizações Sociais (OS) no
cômputo da despesa total com pessoal
do Ente contratante.
Desde que a medida foi publicada
pelos órgãos federais, a CNM atua para
reverter a situação. Uma das principais
preocupações do presidente é que a norma inviabilize serviços essenciais para a
população. “Além de deixar milhares de
contas municipais em situação irregular,
isso afetará o atendimento ao cidadão,
especialmente na área de saúde”, pondera. O PDL foi aprovado pelos deputados federais e depende de aprovação
no Senado.
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ú Reforma tributária
Status: em tramitação no Senado
A CNM apoiou o relatório da (PEC) 110/2019 na CCJ do Senado,
embora considerasse que o texto não fosse o ideal, mas o viável
para o momento. Entre outros itens, a adoção do princípio do

Pedro Gontijo / Senado Federal
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destino no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a ser criado, é um
dos pontos essenciais para a entidade. A Confederação defende
uma reforma tributária ampla.

ú Mínimo da educação (PEC 13/2021)
Status: aprovado no Senado, precisa tramitar em comissão especial da Câmara
Diante da pandemia da Covid-19, muitos gestores locais – que tradicionalmente investem acima do obrigatório – não
conseguiram alcançar o mínimo constitucional para educação. Por isso, a CNM demanda a aprovação da PEC que
impede responsabilização referente ao período de 2020 e 2021, com a condição de que a diferença seja compensada no ano de 2023.

ú Associações (PLS 486/2017)
Status: aprovado no Senado, aguardando votação na Câmara
Fruto de uma luta histórica da CNM, o texto regulamenta as associações de Municípios. Após anos de tramitação, o
texto obteve o aval dos senadores. Entre pontos aprovados no PLS estão regras para contratações de pessoal, pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e de que licitações deverão obedecer a regulamentos simplifica-

ú Encargos para os Entes (PEC 122/2015)
Status: aprovado no Senado, tramitando em comissão
especial na Câmara
A PEC proíbe a imposição e a transferência, por lei, de qualquer
encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público
para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
e a criação ou o aumento de despesa que não conste na lei
orçamentária anual (LOA) ou no projeto de lei orçamentária
anual (Ploa), enviado pelo chefe do Poder Executivo.

ú Organizações sociais (PDL 333/2020)
Status: aprovado na Câmara, aguardando votação no Senado
Susta a Portaria 277/2020 do Tesouro Nacional e trecho do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF). As medidas
estabelecem a exigência para que, a partir de 2022, as despesas com pessoal das Organizações Sociais (OS) e afins
passem a constar no gasto de pessoal dos Municípios. Desde que as normativas foram publicadas, a CNM atua para
reverter a situação.

Gustavo Sales / Câmara dos Deputados

dos editados pela associação.
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MMM promove evento sobre políticas públicas
de gênero no contexto da gestão local
ú Segundo dia

“Orgulhamo-nos desta primeira

Elizabeth Rocha. A jurista destacou que

construção trinacional e transcontinen-

a pandemia trouxe à tona um tema que é

tal que pretende ampliar a atuação femi-

a violência contra as mulheres. “É impor-

O seminário viabilizou intercâmbio de

nina na política nacional e internacional,

tante destacar quais foram as medidas

experiências das gestoras locais no com-

contribuindo e buscando experiências

adotadas pelo Estado Brasileiro para de

bate à pandemia da Covid-19. Na progra-

exitosas para a qualificação dos gover-

alguma forma colmatar este flagelo in-

mação, diversas gestoras do Brasil, de

nos locais”. A fala é da fundadora do Mo-

tenso que assola mulheres e meninas”,

Portugal e da Espanha apresentaram

vimento Mulheres Municipalistas (MMM),

lamentou. Ela lembrou ainda o históri-

suas vivências e aprendizados que foram

Tania Ziulkoski, durante a abertura das

co da luta pela igualdade de gênero no

adquiridos ao longo dos últimos meses.

atividades do evento Políticas públicas

país e, para a magistrada, a Lei Maria da

A primeira palestrante foi a presiden-

de gênero no contexto da gestão local:

Penha (11.340/2006) foi uma das princi-

te da Câmara de Tavira, em Portugal, Ana

enfrentamento à Covid-19. O evento

pais conquistas na defesa dos direitos

Paula Martins. Ela contou que, apesar

ocorreu na sede da CNM e contou com a

das mulheres.

de Portugal contar com 308 Municípios,

participação de lideranças femininas do

Três palestras sobre iniciativas da Es-

apenas 29 Câmaras Municipais são co-

panha, de Portugal e do Brasil ocorreram

mandadas por mulheres. Outra gestora a

Tania afirmou que, “mesmo sem a

durante o Seminário Hispano-Luso-Bra-

compartilhar sua experiência foi a “alcal-

presença de uma mulher à frente dos

sileiro . Realidades comuns, desafios e

desa” (equivalente a prefeita) de Lobios,

trabalhos de combate ao vírus no Bra-

iniciativas para que a mulher esteja mais

Município espanhol, Maria del Carmen

sil, em âmbito nacional, 636 prefeitas

presente na política local foram mencio-

Yañez. Ela relatou como conseguiu dri-

fizeram a diferença”. “Em Municípios

nados. Por curiosidade, os três países

blar os desafios da pandemia.

com prefeitas no comando, o número de

têm maioria feminina – Brasil (51,8%),

vítimas foi 43% menor”, frisou Tania, ao

Espanha (52%) e Portugal (53%).

Brasil, da Espanha e de Portugal.

Uma das experiências brasileiras foi
apresentada pela prefeita e médica de

citar os dados da pesquisa da Covid-19

Uma apresentação sobre sistema

Nova Ipixuna (PA), Maria da Graça Ma-

da CNM. Segundo ela, isso mostra que as

eleitoral e políticas de gênero na Espanha

tos. A gestora contou como a chegada

mulheres atuam com extrema eficiência

foi feita pela secretária-geral de Igual-

do coronavírus ao Estado movimentou

na gestão pública, e esse trabalho deve

dade da Junta de Galícia , Susana López

as ações em nível local. “Trabalhamos

ser mais bem divulgado.

Abella. Plenária sobre mecanismos de

com equipes multiprofissionais, pois

paridade no nível de governança local em

essa doença mostrou que não dava pa-

ú Painéis

Portugal foi realizada pela representante

ra trabalhar só. Foi necessário reunir os

da Universidade do Ninho (Uninho), Eva

diversos profissionais para tratar dessa

O painel As políticas de gênero no

Macedo. Por fim, a consultora da Con-

questão que não foi só de saúde”, con-

ordenamento constitucional brasileiro

federação Elena Garrido falou sobre as

tou a prefeita.

contou com a participação da ministra

políticas afirmativas de gênero e o acesso

do Superior Tribunal Militar (STM) Maria

à gestão local brasileira.

A fundadora do MMM, Tania Ziulkoski, foi a mediadora das plenárias. Ela

Ag. CNM

agradeceu às gestoras pela participação no evento que reuniu as lideranças
femininas para debater e apresentar as
experiências da gestão pública. “Após as
apresentações fica ainda mais evidente
que além de uma questão de representatividade, a presença de mais mulheres
na política é sinônimo de excelência na
gestão”, finalizou Tania Ziulkoski.

Ô Confira as fotos
e os vídeos
do Seminário
acessando o
QR Code:
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CNM traz análise do orçamento para saúde
em 2022 e perspectivas para a pandemia
O orçamento da Saúde para 2022
prevê valor total da despesa de R$ 4,82
Ag. Brasil

trilhões, dos quais R$ 1,88 trilhão refere-se ao refinanciamento da dívida pública. No relatório final, com as emendas
de relator, somam R$ 16,5 bilhões e vão
atender 30 programações diferentes.
As principais são: custeio dos serviços
de atenção primária à saúde (R$ 4,68 bilhões) e serviços de assistência hospitalar e ambulatorial (R$ 2,6 bilhões).
Em termos do orçamento para a
saúde, a Proposta de Lei Orçamentária
Anual (Ploa) 2022 (PL 19/2021) indicou R$
147,4 bilhões. No relatório final, os recursos para a pasta são de R$ 160,5 bilhões.
O valor global ainda precisa ser desagrupado para saber com exatidão qual o
percentual de recursos a serem transfe-

Atenção Primária à Saúde (APS) tem des-

de procedimentos para fins de diagnós-

ridos diretamente aos Fundos Municipais

tinado R$ 25,4 bilhões e representa 17%

tico (exames de imagem, laboratório e

de Saúde, assim como as características

da proposta elaborada pelo Ministério

outros), assim como uma série de cirur-

e as limitações do uso da verba.

da Saúde (MS). Desses, 84% são transfe-

gias clínicas.

Desde a aprovação da Emenda Cons-

ridos aos Estados e aos Municípios. Ape-

titucional (EC) 95/2016, a partir de 2017,

sar das mudanças do Programa Previne

o mínimo destinado para Ações e Ser-

Brasil, o ministério não aumentou de

viços Públicos de Saúde (ASPS), pelo

forma real o orçamento para a APS nos

governo federal, deixou de ser definido

últimos anos.

pelo percentual da Receita Corrente Líquida. Ficou definido o total gasto em

ú Pandemia
Tratar da Saúde municipal, invariavelmente, chama para o centro da análise
das perspectivas a gestão da pandemia,

ú Orçamento 2022

uma das áreas que certamente exigiu
mais atenção e cuidado da gestão muni-

ASPS, no ano anterior, corrigido pelo Ín-

A panorâmica do financiamento da

cipal durante 2021, com o pico de casos

dice Nacional de Preços ao Consumidor

Saúde para 2022 é negativa, segundo

e óbitos, a organização e a execução da

Amplo (IPCA).

análise da CNM, pois não há na peça

vacinação contra a Covid-19.

orçamentária recursos à altura da mag-

Em 2022, a expectativa é continuar

viços executados pelos Municípios, a

nitude do enfrentamento do pós-pan-

recebendo as vacinas para as segundas

demia, ou seja, das

doses de adolescentes, aplicação das

demandas que fica-

doses de reforço e para o iminente início

ram represadas em

da vacinação de crianças de cinco a 11

2020 e aquelas que

anos. “Para tanto, os Municípios deve-

surgiram em decor-

rão continuar aplicando estratégias de

rência do tratamen-

comunicação em saúde e análise da si-

to das pessoas que

tuação regional de casos e ações de pre-

se infectaram com o

venção. Ao mesmo tempo, ter voz junto

coronavírus. Há nos

aos governos estaduais nas demandas

dados do Datasus/

específicas de logística e grupos popu-

Ministério da Saúde

lacionais para garantir o esquema vaci-

de 2021 perceptível

nal completo”, analisou a supervisora

aumento do número

da área de saúde da CNM, Carla Albert.

Ag. Brasil

Em termos dos programas e dos ser-
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Planejamento Territorial

Municípios precisam estar atentos à
legislação antes de instalar antenas de 5G
Guilherme Martimon / Gov. Federal

A CNM está construindo um passo a
passo com orientações aos gestores municipais sobre a instalação de antenas de
telefonia e internet 5G em nível municipal. E a primeira pergunta a ser respondida é se o Município atende aos requisitos
da Lei Federal 13.116/2015. Para entender as atribuições municipais, é preciso
conhecimento em legislação urbanística (Lei 6.766/1979 e Lei 10.257/2001),
parâmetros urbanísticos e taxas de licenciamento relacionadas à matéria urbanística. Além disso, saber o que não
compete ao Município, tendo em vista
as competências da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) referentes à
regulação conforme as regras previstas
na legislação. Por exemplo, cabe à União
disciplinar de forma exclusiva sobre os
requisitos técnicos para o licenciamento
das infraestruturas, disciplinar emissão
de radiação não ionizante, estabelecer
Taxas de Fiscalização de Instalação (TFI)
e de Funcionamento (TFF).
A entidade tem atuado fortemente
na agenda de modernização das legislações e buscado convergências nos diálogos e nas iniciativas com os setores e
o governo federal. Como maior entidade municipalista, a CNM assume seu
protagonismo em apoiar a atualização
das legislações com atendimento técnico, webinários e disponibilização para a
gestão local de uma minuta de projeto
de lei e uma publicação em linguagem
acessível na XXIII Marcha a Brasília,
com a finalidade de apoiar os gestores
nas melhores práticas para assegurar o
Direito à Cidade e a conectividade sem
deixar nenhum Município para trás, conforme os princípios da Agenda 2030 e os
17 ODS, além da Nova Agenda Urbana.
O país precisará instalar um número
de cinco a dez vezes de novas antenas
e/ou infraestruturas de suporte para
atingir a cobertura nacional com a nova
tecnologia – a rede 5G. Dessa maneira,
estimativas do setor de telecomunicações apontam a necessidade de 515 mil

a 1 milhão de pequenas antenas para a

ção digital, mas precisa de capacitação

tecnologia 5G. A gestão local não tem

para entender os melhores caminhos

escolha, cabe às autoridades locais re-

e as regras mais adequadas para a sua

visar suas normas urbanas e facilitar

realidade. Há muitas dúvidas das lide-

procedimentos de licenciamento urba-

ranças locais desde a dificuldade de di-

nístico para atender aos requisitos da

ferenciar antenas – cujo nome técnico é

Lei 13.116, que assegura simplificação

Estação Transmissora de Radiocomuni-

para a instalação das infraestruturas de

cação (ETR) – até obtenç ão de infraes-

telecomunicações de pequeno porte.

trutura de suporte que são os meios

A nova tecnologia 5G estará dispo-

físicos fixos utilizados para dar suporte

nível para todas as capitais e o Distrito

a redes de telecomunicações, entre os

Federal até julho de 2022 e chegará aos

quais estão postes, torres, mastros, ar-

demais Municípios de forma gradual até

mários, entre outros.

2029. Mas a revisão das normas locais

De acordo com o levantamento pre-

não se refere exclusivamente à rede 5G,

liminar realizado pela área técnica de

ela também é necessária para a amplia-

Planejamento Territorial e Habitação

ção da cobertura da rede 4G, uma vez

da CNM, mais de 90% das prefeituras

que aquelas localidades que hoje têm

possuem legislações urbanas que dis-

baixa conectividade ou estão desconec-

ciplinam as infraestruturas de teleco-

tadas do mundo digital terão um padrão

municações como obras edificantes.

mínimo de cobertura da rede 4G, que al-

Entretanto, elas estão defasadas, não

cançará aproximadamente 7,4 mil distri-

acompanharam a modernização tecno-

tos, povoados ou comunidades e outras

lógica das redes, pois as antenas 5G são

391 sedes de Municípios somados aos

pequenas. Mas as regras locais ainda

36 mil quilômetros de rodovias federais

as enquadram como obras edificantes

que receberão conexão de redes móveis,

quando deveriam ser classificadas co-

conforme os compromissos firmados no

mo equipamentos de instalação. Essa

Leilão 5G.

desatualização resulta em processos

A gestão local é protagonista na

morosos e em desacordo com a Lei Geral

agenda de conectividade e transforma-

das Antenas passíveis de judicialização.
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Na Mídia

Mobilização em Brasília ganha
destaque na imprensa nacional
A última mobilização municipalista de 2021, convocada pe-

de mais de 800 gestores em Brasília foi destaque em uma pá-

la Confederação Nacional de Municípios (CNM) para os dias 14

gina inteira do jornal O Estado de S. Paulo e no portal de notícias

e 15 de dezembro, foi um dos assuntos de maior repercussão

O Antagonista.

nos veículos de imprensa que cobrem todo o país. A presença

ú Pesquisa CNM Covid-19
A pesquisa CNM Covid-19, realizada de forma quinzenal junto aos gestores municipais, também foi um dos maiores destaques
da Confederação na mídia ao longo do ano. Na edição de número 32, a entidade perguntou sobre a realização de eventos de fim
de ano e carnaval. A repercussão em grandes veículos foi imediata, com destaque para as rádios CBN e BandNews, além de emissoras de TV como Globo News e CNN Brasil e portais de notícias como O Antagonista, R7 e Metrópoles.

ú 13º Salário
No fim do mês passado, a CNM publicou pesquisa, mostrando que 90%
dos gestores locais usaram o 1% do
FPM de dezembro para o pagamento
do 13º salário. O jornal Zero Hora deu
destaque ao assunto.
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Eventos

Inscrições abertas para
a XXIII Marcha a Brasília
Entre os dias 25 e 28 de abril a capital federal reunirá pre-

uma oportunidade para conhecer as propostas dos candidatos

feitos de todo o Brasil na XXIII Marcha a Brasília em Defesa

à Presidência da República”, reforça o presidente da CNM. Ele

dos Municípios. Por conta das restrições sanitárias de enfren-

lembra ainda que a maior mobilização da América Latina foi

tamento da Covid-19, o presidente da Confederação Nacional de

cancelada nos dois últimos anos por conta da pandemia. “Ano

Municípios, Paulo Ziulkoski, explica que esta edição do evento

que vem, consensualmente, a Marcha será realizada em abril.

terá público reduzido, e os interessados devem garantir parti-

Marquem a data e compareçam”, frisou.

cipação o quanto antes. As inscrições on-line estão abertas e

A programação preliminar prevê a realização da XI Exposição de Produtos, Serviços e Tecnologias e o tradicional aten-

podem ser feitas no hotsite do evento.
O líder do movimento municipalista destaca a importância

dimento técnico-institucional. Debate promovido pelo Movi-

de promover o evento para apresentar as pautas prioritárias

mento Mulheres Municipalistas (MMM), pelos vereadores e

municipalistas aos presidenciáveis e garantir o compromisso

representantes dos órgãos de controle também contam entre

deles com a autonomia, o fortalecimento e o desenvolvimento

as atividades. Além disso, estão previstos seminários técnicos

do Ente municipal. No entanto, ele reconhece que o momen-

da CNM sobre os mais diversos temas, desde Assistência Social,

to ainda é delicado e requer medidas excepcionais. Por isso, o

a Educação, Saúde e Turismo.

primeiro lote de inscrições será voltado exclusivamente para
os chefes do Executivo municipal.
“É muito importante a presença dos gestores municipais

Ô Fique atento às novidades
acessando o QR Code:
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para conduzir a nossa pauta e lutar por avanços. Também será
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