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Palavra do presidente
O Congresso Nacional começou a discutir e votar
a proposta que prevê o adiamento das eleições
municipais, previstas para ocorrer em 4 de
outubro deste ano. Um alerta que a Confederação Nacional de Municípios (CNM) deu
ainda no início da pandemia. O cenário se
agravou com o aumento de casos no país
– que já ultrapassam mais de 1 milhão de
pessoas infectadas pelo novo coronavírus
(Covid-19) –, e vários especialistas na área
da saúde afirmam que não há como prever
um cenário seguro, nem como o Brasil estará nos
meses de outubro, novembro e dezembro.
Em abril e junho, promovemos várias reuniões com gestores
de todos os Estados para entender a realidade local, que, em um
país de dimensão continental, se mostra tão complexa e diversa.
Após muitas conversas com os presidentes das entidades estaduais e microrregionais de Municípios e especialistas, chegamos
ao consenso de que vivemos uma crise de saúde, econômica
e social sem precedentes, que requer medidas excepcionais e
o cuidado com as vidas de nossa população antes de tudo. Divulgamos um panorama com questões jurídicas, econômicas e,
principalmente, sanitárias que envolvem a Covid-19 e o pleito
eleitoral para mostrar às autoridades, em especial a deputados e senadores, as razões pelas quais o movimento defende
a suspensão enquanto durar a pandemia e houver riscos. Além
disso, um pleito histórico municipalista voltou à tona, ganhando
o apoio de parlamentares de diferentes partidos e Estados: a
unificação das eleições. Esse ponto é amplamente defendido
pelos gestores municipais por entenderem os custos aos cofres
públicos de campanhas e votação de dois em dois anos e as
dificuldades para o planejamento orçamentário e a execução
de políticas em razão da não coincidência de mandatos.
Realizar as Eleições municipais neste ano coloca em risco
também a democracia, já que não teremos garantido o princípio de igualdade de oportunidades e de legitimidade pelo
voto popular. Além das restrições para as campanhas “corpo a
corpo” – e aqui vale destacar que muitos Municípios brasileiros
não têm acesso à internet e horário eleitoral obrigatório na TV
é só nas cidades com mais de 200 mil habitantes –, candida-

tos e eleitores com mais de 60 anos ou que fazem
parte do grupo de risco não poderão exercer
seu direito plenamente. Portanto, na edição
deste mês do Boletim, explicamos o posicionamento municipalista e as decisões do
Congresso referentes ao tema, e revelamos
outros temas prioritários ao movimento e
aos gestores, considerando o combate ao
novo coronavírus.
No artigo, o reitor da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), Pedro Curi Hallal, fala
sobre a pesquisa Epicovid19-BR, realizada pela
Ufpel com apoio da CNM. No início de junho, os pesquisadores coletaram dados em 133 Municípios de todos os
Estados do Brasil, sendo que, em 120 delas, foram testadas pelo
menos 200 pessoas. Os responsáveis pelo levantamento voltaram a afirmar que a comparação do número de brasileiros com
anticorpos estimado pela pesquisa com os números oficiais de
casos confirmados aponta para uma grande disparidade – o que
corrobora para o alerta da Confederação de que é improvável
um cenário epidemiológico seguro para os próximos meses.
Outra preocupação nesta edição de julho do Boletim é que
a queda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) está
em torno de R$ 6 bilhões, considerando a complementação de
março a junho, e, por isso, os prefeitos pedem complementação
até o final do ano. Nós vamos precisar de uma recomposição do
FPM, no mínimo, até o final do ano. O repasse federal feito até
agora é importante, mas não é suficiente. E os números mostram a necessidade de estender a complementação.
A CNM não parou e não vai parar nem mesmo durante o
isolamento social provocado pela pandemia. Nossa equipe continua atuante na busca por avanços aos Municípios brasileiros
a fim de que aqueles que mais precisam, nossa população, seja
atendida da melhor forma possível.
Municipalismo forte se faz com a participação de todos!
Glademir Aroldi
Presidente da CNM

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

/TVPortalCNM

Instale nosso app:

@portalcnm

/PortalCNM

Visite nossa galeria de imagens:

www.cnm.org.br

app.cnm.org.br
flickr.com/PortalCNM
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Entrevista

Eleições, investimento nos
Municípios e pauta pós-pandemia
vamos debater, discutir e aprofundar no
diálogo sobre a conveniência ou não do
adiamento da eleição. O projeto que apresentei é justamente para isso: ser debatido, colocado para ser definido seguindo
os interesses da população, que é, ao final,
a grande soberana de nossas decisões.
O auxílio financeiro da União aos
Municípios deve cobrir cerca de 30%
do que a CNM estima de queda na
arrecadação local. Há margem para
reforço do apoio federativo nos próximos meses?
Como disse, as dificuldades fiscais são
imensas. Natural a desaceleração da economia por causa dos efeitos da pandemia.
O espaço para superar as dificuldades
precisa ser encontrado. Quando propusemos a PEC para adiar as eleições, esse
era um dos princípios. O momento não
é de gastos, mas de investimentos em
condições que possam garantir a sobrevivência, a vida das pessoas. Respondendo objetivamente à pergunta, importante dizer que
temos trabalhado muito intensamente nesse
sentido, que é de fortalecer a ponta, onde vivem as pessoas. Conseguimos bons resultados
até aqui, graças ao empenho e articulação de
nossa Frente Parlamentar de Defesa dos Municípios Brasileiros, da qual sou vice-presidente,
como a ampliação do limite de contratação do
Financiamento à Infraestrutura e Saneamento
(Finisa) e o Avançar Cidades, que vão retomar
investimentos nos Municípios, gerar empregos
e garantir renda, com baixo risco.
Quando o cenário de pandemia estiver sob controle, qual será a pauta prioritária do Congresso em relação aos Municípios?
Já poderíamos estar avançando nas discussões sobre a reforma tributária e o reequilíbrio
do pacto federativo. Integro as duas comissões
que vão debater esses dois temas. Precisamos
do ajuste fiscal, e vamos defender que o aperto
necessário para o reequilíbrio das contas não
seja naqueles que estão atuando diretamente
na defesa das melhores realizações públicas.
Que haja, sim, investimentos, única forma de
superarmos o período de dificuldades.

Divulgação/Câmara dos Deputados

Em entrevista ao Boletim CNM de
julho, o senador Wellington Fagundes
(PL-MT) fala sobre a proposta que assina
com outros parlamentares para coincidência de mandatos, o que poderá unificar as eleições em 2022. Vice-presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos
Municípios Brasileiros, o parlamentar
defende que o momento é de focar no
enfrentamento à Covid-19 e defende o
investimento na ponta. Na oportunidade,
ele também fala das pautas que devem
avançar, assim que possível, no Congresso.
O senhor apresentou, ao lado de
outros senadores, a PEC 19/2020,
que, se aprovada, tornará os mandatos coincidentes e adiará as eleições para 2022. Quais são os principais motivos que levaram à proposta?
Como todos sabem, o Brasil enfrenta
uma crise fiscal já há algum tempo, com
falta de recursos para investimentos em
várias áreas. Nesse quadro, o Brasil foi tomado pela pandemia do coronavírus que, por
mais informações que tivéssemos, nos pegou
de surpresa. O isolamento social mostrou um
quadro ainda mais grave, de milhões de “invisíveis”, gente nos mais diferentes estágios de
necessidade, fora do radar estatístico nacional.
A PEC que apresentei para adiar as eleições deste ano para 2022 se insere, inicialmente, nesse contexto de reunir condições
para, prioritariamente, atender a grande massa
populacional no enfrentamento da pandemia.
Nesse sentido, encontramos R$ 6 bilhões em
recursos que podem ser aplicados na defesa
da vida, despesas essas oriundas do custo em
se promover uma campanha eleitoral.
Além do aspecto econômico e financeiro, temos um calendário eleitoral já todo prejudicado pelos efeitos pandemia. Para se ter
uma ideia, um protocolo debatido para uma
eleição encontra-se incipiente, o que, a rigor,
causaria aglomerações. Portanto, fazer eleição
a qualquer custo, sem preparo adequado, sem
o debate profundo entre os postulantes, é um
risco que se impõe à democracia.
Adicionalmente a isso, temos o desejo popular. O DataFolha, por exemplo, já mostrou
que mais de 60% do eleitorado deseja que
se ocorra a coincidência de mandatos, ou seja, as eleições gerais, de vereador a presiden-

te. Talvez devamos aproveitar esse momento
agudo e criar as condições para tal, atendendo
também a um anseio do povo, que não quer
ir às urnas a cada dois anos e deseja ver os esforços todos voltados a salvar vidas e empregos, fazendo com que a ajuda governamental
chegue na ponta, onde não está chegando
como deveria.
O que o senhor pensa da alternativa
de adiar o pleito para dezembro?
O Brasil tem muitas dificuldades em promover mudanças profundas. Penso que levar
essa eleição para dezembro é um exercício de
otimismo. Pode acontecer? Pode, mas precisamos avaliar com segurança vários aspectos
que envolvem a população, os custos e, acima
de tudo, o exercício da democracia. Particularmente, não creio que iremos recuperar em um
mês um calendário eleitoral.
Não se pode confundir o pleito nos grandes centros com uma eleição no interior, com
dificuldades no acesso à internet, onde a comunicação, por vezes, é precária e deficiente.
Segundo dados da própria Confederação Nacional de Municípios, são mais de 5 mil Municípios com até 100 mil habitantes cujo debate não conta com horário eleitoral, onde as
campanhas são feitas no chamado “corpo a
corpo” – o que representa um risco adicional
neste período de pandemia. Seja como for,

Veja aqui a entrevista completa:
https://bit.ly/3eRKbXq
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Estudo técnico

Panorama de eleições na
pandemia mostra risco
Agrupados em três grupos – sanitários,
econômicos e jurídicos –, os riscos de manter
as eleições municipais no Brasil em 2020 estão
abordados em panorama da Confederação sobre o pleito no atual cenário de pandemia do
novo coronavírus. A curva ainda ascendente no
país, sem ser possível determinar o controle ou
o fim da pandemia, é um dos pontos reunidos
no documento.
Para evidenciar as dificuldades logísticas
e de distanciamento social com uma eleição
neste momento, o panorama ressalta que o
evento reúne mais de 146 milhões de eleitores,
2,3 milhões de cidadãos como mesários, 463
mil candidatos ao cargo de vereador e 16,5 mil
ao cargo de prefeito. Além da disseminação
crescente do vírus no Brasil, a análise destaca
que as taxas de crescimento apresentam diferenças entre as regiões e os Estados. Assim,
afirma que “não se pode precisar quando a
Covid-19 atingirá 100% do território nacional, tampouco precisar o pico e o controle da
transmissão nos 5.568 Municípios”.
Diante da gravidade da situação e incertezas, o panorama mostra que dezenas de países
optaram por adiar ou suspender processos
eleitorais. Apenas na Europa, 21 nações alteraram o calendário eleitoral. Nas Américas, atual epicentro da pan-

demia, 12 países foram analisados – dos quais
oito não têm data definida, como Argentina,
Bolívia e Canadá, dois adiaram ainda para 2020
e outros dois, para 2021. De modo geral, segundo o documento, as eleições subnacionais
pontuais que ocorreriam no continente foram
adiadas ainda sem data prevista.
Outro ponto de destaque no panorama
refere-se a estudos que indicam a possibilidade de uma segunda e até terceira onda de
infecção. A preocupação é de que o processo
eleitoral possa ser o propulsor de uma nova
onda de contaminações no país. Nesse contexto, a CNM questiona quem se responsabilizará
pela segurança do pleito em 2020 e saúde da
população durante todas as etapas, inclusive
em relação ao fornecimento de equipamentos
de proteção individual (EPIs) para os diretamente envolvidos.
Com esforços para fazer os investimentos
imprescindíveis na saúde e manter os demais
serviços à população, driblando a grande queda de receitas, os gestores municipais também
apontam os altos gastos, parte deles público,
de uma eleição. De acordo com o material,
estudo do cientista político estadunidense David Samuels, um pleito

no Brasil custa entre 3,5 bilhões e 4,5 bilhões
de dólares. “Todo o recurso a ser despendido
com o pleito deve ser revertido em ações de
combate aos efeitos da pandemia, salvaguardando a vida de nossos cidadãos”, defende a
CNM no panorama.
Por fim, o documento demonstra os riscos
jurídicos e democráticos de manter as escolhas
municipais neste ano. O debate das propostas
estaria comprometido com a premissa do distanciamento social – uma vez que o horário
eleitoral gratuito na televisão não atende a
95% dos Municípios e o acesso à internet é
inacessível para grande parte dos eleitores ou
deficitário. Haveria ainda a impossibilidade de
dar condições iguais aos eleitores e candidatos
no direito de votar e ser votado – por exemplo,
comparando os mais jovens e os sem doenças
de risco para a Covid-19 e os maiores de 60
anos ou doentes crônicos.

V Acesse aqui o
panorama na íntegra
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Artigo

O cenário de pandemia gerado pelo
novo coronavírus (Covid-19) evidenciou
de modo categórico a importância de se
investir na consolidação de sistemas de
proteção social em todo o mundo. Ele
também colocou à prova as relações federativas e os compromissos de cada Ente
federado com a execução das políticas
públicas e proteção social, uma vez que
é responsabilidade da União, dos Estados
e dos Municípios provê-las de modo participativo, considerando os princípios do
pacto federativo.
Como entidade de representação municipal, a Confederação, tem como missão
contribuir com o aprimoramento da gestão
das políticas públicas. Diante do cenário,
temos observado com muita proximidade
a forma com que cada Ente federado tem
trabalhado a Política Nacional de Assistências Social, o que nos força a fazer uma avaliação deste processo, bem como incidência política visando seu aprimoramento.
Alguns elementos nos permitem enxergar o Suas em toda sua potencialidade,
com as responsabilidades de cada Município e as condições necessárias para
sua execução. Sendo assim, é necessário
considerar a assistência social como política de Estado, regulamentada em lei e
com garantia de orçamento e participação dos Entes federados em sua provisão.
Pois, além de estar na relação de serviços
públicos e atividades essenciais, como
versa o Decreto 10.282/2020, é também
considerada como o setor que trabalha a
garantia do acesso à proteção social, que
proporciona as seguranças de sobrevivência (de rendimento e de autonomia);
de acolhida e de convívio familiar a quem
delas necessitar.
Esses elementos nos dão o chão onde
pisamos, olhamos para os impactos da
pandemia considerando que esses são
mais intensos junto à população mais
vulnerável, tanto com relação aos aspectos de saúde, quanto às condições mais
objetivas relacionadas ao afastamento
e ao isolamento social, tais como a per-

da do acesso à sua renda e autonomia
financeira. Sendo assim, para garantir
atendimento às demandas dessa população, é fundamental que cada Ente
federado haja com responsabilidade e
compromisso social; isso perpassa pelo
respeito ao Suas, pela garantia de orçamento necessário e pelo diálogo entre
os atores estratégicos que fomentam os
espaços de construção do Suas.
Nós temos dedicado nossa força política e técnica em ações que proporcionem
o diálogo com o órgão gestor federal –
seja na pessoa do ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni, e do secretário Especial
de Desenvolvimento Social, Sérgio Queiroz, até mesmo da própria secretária Nacional de Assistência Social, Mariana Neris. Temos realizado reuniões para rever
a recomposição do orçamento do Suas
2020, bem como tentar garantir um orçamento 2021 capaz de dar condições aos
Municípios para atender às demandas do
pós-pandemia, compromisso assumido
pelo governo federal.
Apesar de termos conquistado R$ 2,5
bilhões para as ações emergenciais de enfrentamento da Covid-19 no âmbito do
Suas pela MP 953/2020 e da existência do
Programa Federativo de Enfrentamento
ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19),
LC 173/2020, nossa luta permanece para
que seja garantido o orçamento ordinário,
pois o cenário Suas conta com um corte
orçamentário de aproximadamente R$
1,5 bilhão e um passivo de mais de R$ 2,3
bilhões. Temos ainda realizado uma série
de ações de apoio técnico aos Municípios,

como Rodas de Conhecimento, Bate-papo,
publicação de notas técnicas etc.
Percebemos de forma muito clara os
desdobramentos sociais que a Covid-19
impôs à população mais vulnerável, aquela que vive em cada Município desse país
e que tem como porta de entrada para
um socorro a política de assistência social.
No entanto, a fim de garantir esse atendimento, ou qualquer provisão, é fundamental articulação e compromisso com
orçamento Suas.
A importância do Suas no enfrentamento ao coronavírus passa pelo seu fortalecimento institucional e pelo compromisso federativo, o que nos leva a reforçar
a necessidade da União em trabalhar de
modo horizontalizado, respeitando a autonomia dos Municípios, bem como a capacidade dos Estados em cumprir o pacto
federativo no Suas, apoiando técnica e
financeiramente os Municípios.
Continuaremos investindo no diálogo
no intuito de que haja articulação entre
os Entes federados e, assim, sejam definidas estratégias que garantam condições a todos os Municípios de promover
a proteção social por meio do Suas, bem
como dispositivos legais que assegurem
acesso à renda em decorrência do isolamento social.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rosângela da Silva Ribeiro – Consultora
na área de Assistência Social da CNM; assistente social formada pela Universidade
Católica de Brasília (UCB) e pós graduada
em Educação para os Direitos Humanos
pela Universidade de Brasília (Unb)

Pref. de Niterói/RJ

A Assistência Social no
enfrentamento ao coronavírus
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Eventos

Festejos juninos aquecem
isolamento social
regional, entre outros. Também houve recitação de poesia/contos/causos, além de exibição
de documentários e clipes. Além disso, a transmissão criou um Fundo solidário destinado a
profissionais da cadeia produtiva do Forró que
estão em situação de vulnerabilidade por causa
do distanciamento social.

ú Forró Indoor

trita apenas à região Nordeste. Foram 12 Estados envolvidos, como Minas Gerais, Alagoas,
São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí,
Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. As transmissões
ao vivo aconteceram durante todo o mês de
junho, mas estão disponíveis para quem quiser acompanhar e viver um pouco desta data.
Foram mais de 200 participantes e mais de 25
atividades envolvidas.
As apresentações de música ocorreram
durante a noite. No decorrer do dia, os interessados tiveram acesso a oficinas de dança,
de instrumentos musicais e de gastronomia
Reprodução

Fogueira, bandeirinhas, comidas e músicas
típicas. É tempo de celebrar São João, São Pedro e Santo Antônio. É tempo de festa junina
ou, dependendo do mês, festa julina. Mas a
pandemia do coronavírus trouxe outros ares
para as celebrações. Artistas, microempresários e algumas localidades têm buscado alternativas virtuais para não deixar a data passar
em branco.
Muitos Estados e Municípios estão em
isolamento social, por isso, o jeito é viver os
festejos juninos de casa. Preparar ou comprar
aquela comida típica, colocar na caixa de som
uma música que lembra a data, tirar aquela
roupa típica do armário e comemorar. Vale
tudo para quem adora essa época do ano.
Um dos mais tradicionais do país, o São
João de Campina Grande (PB) foi adiado para
entre os dias 9 de outubro e 8 de novembro.
Mas para não deixar o público sem os festejos
durante o isolamento social, promoveu o São
João na Rede. Durante o mês de junho, foram
promovidas diversas transmissões on-line com
apresentações de shows, passo a passo de como fazer em casa as comidas típicas, além de
artistas regionais e artesãos locais trazendo
um pouco do trabalho que realizam.
Mas a programação ao vivo não ficou res-

V Clique aqui para acessar o canal deste projeto no YouTube

A Associação dos Municípios de Alagoas
(AMA) também inovou nos festejos juninos.
Convocou todos a decorarem a casa com bandeirinhas e a prepararem comidas típicas deliciosas. E se você pensa que o tradicional forró ficou de fora, você se engana! Para mexer
o esqueleto, a entidade disponibilizou uma
lista no Spotify para animar a noite de quem
está em casa.

V Clique aqui
para acessar e ouvir
a lista de músicas
tradicionais das
festas juninas

ú Lives Juninas
Diversos artistas conhecidos nacionalmente não ficaram de fora dos festejos e promovem
semanalmente transmissões nas redes sociais
de shows feitos em casa. As apresentações prometem substituir a fogueira e aquecer a noite
de quem estiver em casa.
Ivete Sangalo, Elba Ramalho, Bell Marques,
Falamansa, Dudu Nobre, Thiaguinho, entre
outros artistas, animaram as noites de quem
está em casa. As transmissões ficam disponíveis para quem quiser acompanhar nas redes
sociais de cada artista. Opções não faltam para trazer um pouco dos festejos juninos para
a quarentena.
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Reprodução

Reprodução

Desde abril, a CNM tem reuniões semanais
importância da área durante a pandemia
com o Ministério da Economia e a Secretaria
e para o pós-crise. Eles lembraram da Mede Assuntos Federativos (Seaf) da Secretaria
dida Provisória (MP) 953/2020, que destide Governo (Segov) para alinhar repasses fina R$ 2,55 bilhões aos Entes. “A Portaria
nanceiros e ações emergenciais. O compro369 estabeleceu metas para Municípios
misso com os encontros virtuais surgiu após
adquirirem EPIs [equipamentos de provideoconferência do ministro Paulo Guedes
teção individual] e alimentos e melhoem 29 de março. Desde então, projetos e porrarem a rede de assistência social para
tarias avançaram, e dois temas ganharam releações emergenciais, como acolhimento
vância em maio e junho: a Lei Complementar
de pessoas em situação de risco e vulne173/2020, que distribui R$ 23 bilhões aos Murabilidade. Já foram R$ 922 milhões, quanicípios para combate à pandemia e suspende
se o orçamento anual da assistência aprovado
pagamentos de dívidas até dezembro; e o aupara 2020”, comparou Mariana.
mento dos limites para operações de crédito.
Assim que publicada a Lei, integrantes das
� Cultura, educação,
duas pastas e técnicos da Confederação uniprecatórios e Lei Kandir
ram esforços para garantir que todos os Entes
Outras propostas que entraram na paurecebessem a primeira parcela, depositada em
ta
das
reuniões foram: o Projeto de Lei
9 de junho. Também definiram, em conjunto,
1.075/2020, que prevê R$ 3 bilhões para o seas principais orientações para recebimento
tor cultural, e a Medida Provisória (MP)
e contabilização dos valores. Já o aumento
934, que flexibiliza o calendário escoem R$ 4 bilhões – passando de R$ 3,5 bi para
lar. Além do Fundo de Manutenção e
R$ 7,5 bi – dos limites disponíveis para opeDesenvolvimento da Educação Básica
rações de crédito sem a garantia da União foi
e de Valorização dos Profissionais da
aprovado pelo Conselho Monetário Nacional
Educação (Fundeb) e a Lei Kandir –
(CMN) no início de junho após as conversas
para a qual o STF homologou acordo.
com o Ministério da Economia. Além do diSobre os diversos repasses da União
retor da pasta Caio Megale, participam da araos Entes, o presidente Glademir Arolticulação interfederativa a secretária da Seaf,
di sempre defendeu que os recursos
Deborah Arôxa, e o secretário-adjunto, Júlio
sejam transferidos diretamente, sem
Alexandre. O atual secretário do Tesouro Naintermediação dos Estados, e flexicional, Bruno Funchal – então diretor da Econobilizados, a fim de que o
mia –, também integrava
gestor possa aplicar de
o grupo.
acordo com a necessidaNo último mês, oude local, que difere muito
tras equipes ministeriais
Estamos escrevendo
entre uma região e outra.
participaram da videohistória
aqui.
chamada. Foi o caso do
� MP 909
Não tínhamos, até o
Ministério da CidadaNa última edição do
nia e da Casa Civil, que
momento, um espaço
Boletim, a CNM comemoapresentaram, respecde diálogo frequente
rava a aprovação da MP
tivamente, as políticas
e construtivo entre
909/2019. Nas reuniões
socioassistenciais priorio
governo
federal
e
com o Executivo, Aroldi e
tárias e o plano Pró-Braequipe pediram que o crirepresentantes dos
sil para a retomada da
tério de distribuição dos
economia e da geração
governos municipais
recursos incluísse popude emprego. A secretálação, FPM e casos conria de Assistência Social,
firmados do coronavírus.
Mariana Neris, e o secreContudo, o presidente
tário-adjunto de DesenSecretária de Assuntos
Jair Bolsonaro sancionou
volvimento Social, DanFederativos,
Deborah
Arôxa
o texto, vetando os artigos
te Viana, reconheceram a

Reprodução

Articulação com o governo federal
se fortalece em reuniões semanais

que estabeleciam a transferência dos R$ 8,6
bilhões do Fundo de Reserva Monetária aos
Estados e aos Municípios para enfrentamento
da Covid-19. Agora, os municipalistas aguardam se os parlamentares irão derrubar o veto.

� Orçamento do Suas
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, participou de live com Aroldi
e lideranças municipalistas das cinco
regiões do país. Eles pediram recomposição do orçamento do Sistema
Único da Assistência Social (Suas) de
2020 e valores mais adequados para o
próximo ano. O ministro relembrou as
medidas adotadas pela pasta, como a
antecipação de transferências no Suas
e os recursos extraordinários.
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Eleições 2020: Congresso e TSE definem
calendário em meio a incertezas
O primeiro turno das eleições municipais
pode ocorrer em 15 de novembro e o segundo, em 29 de novembro, conforme estabelece versão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2020 aprovada no Senado
Federal em 23 de junho. Até o fechamento
desta edição do Boletim, em 30 de junho, a
matéria aguardava apreciação na Câmara dos
Deputados, onde também passa por votação
em dois turnos e precisa receber o aval de 3/5
dos deputados, ou seja, 308 votos favoráveis.
Apesar do alerta de especialistas de que não é
possível prever um cenário seguro em relação
ao novo coronavírus e dos pedidos do movimento municipalista para não realizar o pleito
neste ano e unificar com a eleição geral em
2022, os parlamentares e o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) endossaram entendimento de
adiar o dia da votação algumas semanas, garantindo a realização ainda neste ano.
Outros prazos previstos na legislação
eleitoral, como as convenções partidárias e
a formalização dos registros de candidatura,
também estão postergados. E, como o período para prestação de contas fica apertado, o

julgamento das informações fornecidas pelos
eleitos deverá ocorrer somente após a posse, até 12 de fevereiro de 2021 [veja quadro
comparativo das datas]. O relator da PEC no
Senado, senador Weverton Rocha (PDT-MA),
explicou que seu relatório deixou clara a excepcionalidade da situação, sem promover
alterações no corpo permanente da Constituição. Ou seja, as regras valem apenas para
o pleito de 2020, não impactando eleições
futuras. Essa foi, inclusive, a justificativa para
descartar a discussão sobre a coincidência de
mandatos, mesmo com o apelo de diferentes
senadores.
Durante o mês de junho, tanto os parlamentares quanto o presidente do TSE, ministro
Luís Roberto Barroso, promoveram uma série
de debates com especialistas para definir uma
data e medidas que reduzam os riscos de contaminação. O movimento municipalista também esteve unido neste período para analisar
cenários, listar os riscos sanitários, econômicos
e jurídicos e fazer a articulação com a bancada federal. Entre as possibilidades previstas
na proposta, está a de eleição suplementar

até 27 de dezembro nas localidades em que
os casos de Covid-19 e as mortes estiverem
em níveis alarmantes e seja atestado comprometimento à saúde pública. Para isso, o Município ou Estado deverá comunicar o Tribunal
Regional Eleitoral, que vai avaliar com o TSE
se haverá exceção. Se o adiamento abranger
todo o Estado, será necessária autorização do
Congresso Nacional.

ú Projeções, campanhas e
ameaças à saúde
“A necessidade de isolamento social que
se impõe hoje à sociedade brasileira pode
comprometer a realização do pleito, especialmente se considerarmos todos os eventos que o precedem, como as convenções e
a própria campanha. Essa convicção é compartilhada pela maioria das autoridades sanitárias e pelos estudiosos da matéria”, reconheceu o senador Weverton no relatório da
PEC 18/2020. É com esse argumento que o
presidente Glademir Aroldi e as lideranças
das entidades estaduais tentaram sensibili-

ú Quadro comparativo
ETAPA

PRAZO ATUAL

NOVA PREVISÃO NA PEC 18/2020

Vedação às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa
apresentado ou comentado por pré-candidato

a partir de 30 de junho

a partir de 11 de agosto

Escolha dos candidatos pelos partidos e deliberação sobre
coligações

20 de julho a 5 de agosto

entre 31 de agosto e 16 de setembro

até 14 de agosto

até 26 de setembro

16 de agosto

26 de setembro

Elaboração de plano de mídia para uso do horário eleitoral
gratuito

15 a 26 de agosto

a partir de 26 de setembro (a PEC não
estabelece prazo final)

Divulgação, por parte dos partidos, coligações e candidatos, da
prestação de contas parcial – relatório com os valores do Fundo
Partidário e os gastos

até 13 de setembro

até 27 de outubro

Envio à Justiça Eleitoral das prestações de contas dos candidatos
e do comitê

até 3 de novembro para as contas
do 1º turno e 14 de novembro
para os que tiverem 2º turno

até 15 de dezembro

18 de dezembro

18 de dezembro

1º de janeiro

1º de janeiro

Registro dos candidatos pelos partidos e coligações
Início da propaganda eleitoral

Diplomação dos prefeitos e vereadores recém-eleitos
Posse
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LINHA DO TEMPO
z 22/3 – Ex-ministro da Saúde Luiz Henrique
Mandetta sugere adiamento das eleições.
No mesmo dia, ministro Luís Roberto Barroso declara que decisão deve ser tomada
pelo Congresso por meio de uma PEC.
z 24/3 – Matéria do Estadão menciona defesa da CNM por pleito único.
z 15/5 – Aroldi participa de evento sobre
Eleições com ministro Gilmar Mendes.

Roberto Jayme / Ascom TSE

z 21/5 – CNM se reúne com entidade estadual e bancada federal do Paraná e do Piauí.
z 25/5 – CNM se reúne com entidade estadual
e bancada federal de Pernambuco e promove videochamada do Conselho Político.
z 26/5 CNM e entidades estaduais e microrregionais publicam Carta aberta ao
Congresso e à nação sobre as Eleições. Reuniões com bancadas e entidades municipalistas de Minas Gerais e Rondônia.
z 27/5 Carta sobre adiamento das eleições
para 2022 é enviada ao novo presidente
do TSE.
z 28/5 – CNM se reúne com entidade estadual
e bancada federal do Rio Grande do Norte.

zar a população e os legisladores para um
adiamento para 2022. “Qualquer previsão
com mais de 14 dias de antecedência está
fadada ao fracasso. Se ninguém sabe o que
vai acontecer, não temos garantia sanitária.
E não é só o dia da votação, temos campanha, há um risco enorme para a saúde da
população e atrasa ainda mais a retomada
das atividades econômicas. Quem vai se
responsabilizar pelos efeitos colaterais?”,
questiona Aroldi.
Em audiência no Senado e nas entrevistas que concedeu à imprensa, ele explicou que, dos 1.313 prefeitos em exercício
com mais de 60 anos, 1.040 podem concorrer à reeleição. “Fica comprometido o
princípio de igualdade de oportunidades
no pleito. Como esses candidatos vão se arriscar?”, observa. A preocupação dos atuais
gestores é a de que ampliar o período da
campanha e o horário de votação pode
contribuir para a disseminação do vírus,
resultando em novas ondas, e aumentar o
número de pessoas envolvidas diretamente, como os mesários. “Teremos condições
de colocar EPI [Equipamentos de Proteção
Individual] para os que vão trabalhar? Vamos dobrar o número de pessoas trabalhando ou as mesmas pessoas vão trabalhar 12, 13 horas seguidas?”, argumenta.

z 1º/6 – CNM se reúne com entidade estadual e bancada federal de Alagoas.
Nos debates no Congresso e no
TSE, algumas sugestões para diminuir o risco de transmissão do vírus
foram apresentadas – mas dependem de regulamentação da Justiça
eleitoral:
• estender horário de votação, que
tradicionalmente acontece das 8h
às 17h;
• definir horário preferencial para as
pessoas do grupo de risco votarem;
• ampliar o número de escolas/locais
de votação;
• aumentar o tempo da propaganda
eleitoral obrigatória, na TV e no rádio, para compensar restrições com
eventos presenciais;
• ampliar as hipóteses de justificativa
ou anistia aos eleitores ausentes em
razão da pandemia (o voto obrigatório permanece).
A possibilidade de realizar as eleições
em mais dias foi descartada em razão dos
custos e da segurança das urnas. Regra que
já está valendo é a autorização aos partidos
para realizarem as convenções partidárias
por meio virtual.

z 2/06 – CNM se reúne com entidades estaduais e bancadas de Rondônia, Mato
Grosso e Bahia.
z 8/6 – CNM se reúne com entidades estaduais e bancada federal de Goiás.
z 12/6 – Conselho Político se reúne pela segunda vez para tratar de Eleições.
z 13/6 – Confederação apresenta panorama
com as razões jurídicas, sanitárias e econômicas que inviabilizam eleições municipais
em 2020.
z 15/6 – CNM faz duas videochamadas: com
bancada e entidade estadual do Piauí e com
o reitor da Universidade Federal de Pelotas
(Ufpel) sobre projeções da Covid-19.
z 16/6 – TSE reúne presidentes da Câmara e
do Senado, especialistas da área da saúde
e cientistas.
z 17/6 – Senado Federal promove sessão de
debates sobre as Eleições 2020. Antes, Aroldi reúne presidentes e representantes das
entidades estaduais em videoconferência.
z 19/6 – Conselho Político da CNM se reúne
pela terceira vez.
z 22/6 – CNM participa de audiência no Senado sobre a PEC 18/2020.
z 29/06 – CNM e entidades estaduais se reúnem com presidente do TSE por videochamada para apresentar preocupações com
o pleito.
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FPM terá queda de
R$ 5,89 bi; prefeitos pedem
complementação até dezembro
A Complementação da União ao Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) até dezembro é uma reivindicação dos prefeitos, encabeçada pela CNM. A previsão de queda está em
torno de R$ 6 bilhões, considerando a complementação de março a junho, e os prefeitos
pedem complementação até o final do ano.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020 previu
o fundo em R$ 118 bilhões, e 65% deste valor
deveria ter sido distribuído até junho.
No primeiro semestre do ano passado, o
FPM somou R$ 52 bilhões contra os R$ 48,4
bilhões transferidos até 20 de junho. Redução
de 7,11%, sem considerar os efeitos da inflação.
“Os recursos são fundamentais e decisivos para
as políticas públicas de muitos Municípios do
Norte, do Nordeste e de todo o país”, lembra o
presidente da Confederação, Glademir Aroldi.
“Nós vamos precisar de uma recomposição do FPM, no mínimo, até o final do ano. O
repasse federal feito até agora é importante,
mas não é suficiente. E os números mostram a
necessidade de estender a complementação”,
avisa Aroldi. “Está prevista uma segunda e até
uma terceira onda de casos de contaminação
por coronavírus, e os prefeitos vão precisar
de recursos para manter as demandas e para
atender suas comunidades”, completa.
Aroldi sugere usar os R$ 3,2 bilhões residuais da MP 938/2020 – que liberou R$ 8 bilhões aos Municípios e R$ 8 bilhões aos Estados
– em novas complementações. Ele se refere
à complementação concedida pelo governo
até junho. Tanto essa reivindicação quanto a
Medida Provisória (MP) 398/2020 de relatoria
de Hildo Rocha (MDB-MA) objetivam garantir
o mesmo FPM de 2019.
O tema foi debatido pela liderança municipalista nacional com o relator da MP. O parlamentar prometeu trabalhar pela aprovação
da matéria junto ao governo federal. “A arrecadação da União tem caído drasticamente
também. Já são 28 milhões de desempregados, e a renda vai diminuir a arrecadação do
Imposto de Renda, que é a principal fonte de
arrecadação do Fundo dos Municípios”, conta
o parlamentar.
Sobre isso, o presidente da CNM acredi-

to Sobre Produtos Industrializados (IPI) ainda
é incerto, mas estimativas da Confederação
sobre o adicional de 1% do FPM de julho e
dezembro indicam o menor valor dos últimos anos. Os repasses foram regulamentados
pelas Emendas Constitucionais (EC) 55/2007
e 84/2014.
A primeira transferência deve ser de
R$ 4,549 bilhões e a de dezembro deve chegar a 4,343 bilhões. O adicional de dezembro
deve apresentar redução de 3,5% em relação
ao do ano passado – resultado do fraco desempenho da arrecadação com a pandemia
do novo coronavírus. A previsão é baseada no
Relatório de Avaliação Fiscal e Cumprimento
de Meta do governo federal.

ta que a retomada da economia será outra
batalha, que, infelizmente, vai levar um bom
tempo. “Nós precisamos trabalhar com ações
emergenciais e pensar em ações continuadas,
que possam proteger o micro, o pequeno,
o médio, o grande empresário; que possam
proteger o trabalhador brasileiro, mas que
possam também ter uma atenção especial
para aqueles que estão com dificuldades, perderam o emprego, que já estavam sem emprego e que vinham atuando na informalidade”,
comentou.

ú Julho e dezembro
O cenário da atividade econômica e da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e Impos-

Comparativo do repasse extra do FPM
Ano

“FPM EC 55/2007
1% de Dezembro”

Cres

“FPM EC 84/2017
1% de Julho”

Cres

2007

436.360.030,00

2008

2.167.389.799,10

396,70%

2009

2.100.443.333,32

-3,09%

2010

2.229.764.369,76

6,16%

2011

2.727.058.803,88

22,30%

2012

2.877.034.328,85

5,50%

2013

3.094.601.529,73

7,56%

2014

3.370.332.934,94

8,91%

2015

3.505.090.357,74

4,00%

946.065.290,15

2016

3.807.362.317,38

8,62%

2.705.774.738,88

186,00%

2017

3.876.475.530,25

1,82%

3.999.492.029,02

47,81%

2018

4.153.009.488,13

7,13%

4.051.894.497,73

1,31%

2019

4.500.099.575,01

8,36%

4.333.841.920,91

6,96%

2020

4.342.642.485,91

-3,50%

4.549.138.778,22

4,97%

Total

43.187.664.884,00

20.586.207.254,91
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Gráfico Mensal do FPM – Valores Nominais – (R$ Bilhões)
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Previsões para o FPM e repasses extra do FPM de 2020.
Valores brutos e nominais em milhões de reais
“Fundo de
Participação
Municípios”

LOA 2020

1º
Avaliação
do Gov

2º
Avaliação
do Gov

CNM

IR

410.643

422.711

398.125

385.496

IPI

59.299

55.836

44.642

41.323

Total (IR e IPI)

469.942

478.547

442.767

426.820

1% de FPM - Julho

4.581

4.624

4.584

4.549

1% de FPM - Dezembro

4.682

4.760

4.463

4.343

Total 24,5% (IR e
IPI)

115.136

117.244

108.478

104.571

92.109

93.795

86.782

83.657

Liquido

Fonte: Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Ministério do Planejamento

Valores Brutos Nominais do FPM 2020
Ano

Jan

2019

9.803 10.768

2020

8.925 12.896

%

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

1%

8.063

7.866

10.095

7.541

7.391

7.783

Total

5.567

–

–

52.162

4.154

–

–

48.690

-8,96% 19,76% -6,47% -6,03% -22,90% -25,38%

–

–

-6,66%

* Departamento de Estudos Técnicos da CNM - Dados Nominais (valores em milhões)

%
z1
e
D

ú 1% de setembro

Enquanto isso, os prefeitos
também querem a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 391/2017. Relatório do
deputado Júlio Cesar (PSD-PI) foi
aprovado pelo Plenário da Câmara,
no segundo semestre de 2019, mas
está parado na Casa por conta dos
projetos emergenciais de combate ao coronavírus. A aprovação e a
promulgação da PEC garantirá até
R$ 10 bilhões aos Municípios.
O adicional de 1% do fundo deve entrar nos cofres municipais em
setembro, escalonado, R$ 1 bilhão
no primeiro ano; R$ 1,16 bilhão no
segundo; R$ 2,46 bilhões no terceiro; e R$ 5,21 bilhões no quarto
ano. “Tinha uma pauta extensa no
Congresso Nacional tramitando e,
por conta da situação de calamidade pública que estamos vivendo,
o Congresso começou a trabalhar
pautas emergenciais, com vista a
combater essa pandemia. Eu acho
correto, adequado. Mas é preciso
concluir essa votação até o final do
ano”, disse o presidente da CNM.
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Bate-papo com a CNM no
primeiro semestre de 2020
O primeiro semestre atípico, por conta das
restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, não prejudicou a continuidade da transmissão do programa semanal Bate-papo com a
CNM. Pelo contrário, junto a outras ferramentas
de comunicação, ele rapidamente se tornou um
importante recurso da Confederação para levar
orientações de forma ágil e eficaz para todos os
Municípios brasileiros. De janeiro a junho, foram
transmitidos cerca de 40 programas. Todos exibidos pelos canais da CNM no youtube e no facebook, com apresentação de Maurício Zanin.
Para dar conta das inúmeras temáticas e das
demandas necessárias sobre o novo coronavírus,
o programa ganhou edições extras, sempre que
necessário. Além das tradicionais sextas-feiras, foi
exibido nas segundas, terças e quartas, algumas
vezes mais de um por dia. Saúde, Assistência

Social e Compras Públicas foram os principais
temas, mas também teve espaço para Meio Ambiente, Finanças, Cultura, Internacional, apresentação de pesquisas, entre outros.
Como o momento exigia respostas rápidas,
o programa foi direto às fontes da informação,
recebendo como convidados ministros, secretários de Estado, especialistas nas diferentes áreas
que integram a equipe da CNM, entre outros
convidados. Como por exemplo, as edições: de
17 de abril, que recebeu a secretária nacional de
Assistência Social, Mariana Neris; de 30 de abril,
com a presença da ministra da Mulher, Família
e dos Direitos Humanos, Damares Alves; e do
dia 17 de junho, com a presença do ministro da
Cidadania, Onyx Lorenzoni.
Confira abaixo os programas mais acessados
no semestre:

ú Destaque
Perdeu alguma edição? Acesse abaixo
o hotsite da Rede Municipalista ou a playlist do Programa no canal TV Portal CNM
no youtube:

ú Execução dos recursos extraordinários no Suas

Rede

Clique ou fotografe para
assistir ao programa:

Os colaboradores da CNM das áreas de Assistência Social, Rosângela Ribeiro;
Jurídica, Kim Borges; e Contabilidade, Marcus Vinícius Cunha participaram de um
Bate-papo especial com a CNM, levando orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre ações de combate à Covid-19. A execução dos recursos extraordinários
no Sistema Único da Assistência Social (Suas), previstas nas Portarias 369/2020 e
378/2020, foram os destaques do programa.

ú MP 953/2020: crédito de R$ 2,5 bilhões para o
orçamento Suas

Clique ou fotografe para
assistir ao programa:

Com a publicação da Medida Provisória (MP) 953/2020, que destina R$ 2,5
bilhões para os Municípios implementarem ações de enfrentamento do novo
coronavírus (Covid), muitos gestores buscaram esclarecimentos sobre a previsão
dos repasses e forma de utilização dos recursos. Para sanar essas e outras dúvidas,
a Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Mariana
Neris, participou com o presidente da CNM, Glademir Aroldi, de uma edição especial do Bate-papo no dia 17 de abril.

ú Emendas especiais: prazos e procedimentos para
a execução
Para esclarecer às prefeituras sobre os procedimentos necessários para o recebimento dos recursos das emendas especiais, a CNM realizou um Bate-papo
especial. Participaram da conversa, transmitida ao vivo no mês de maio, o coordenador-geral de Análise, Informações e Execução de Transferências Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional (Coint/STN), Ernesto
Carneiro Preciado, a diretora do departamento de Transferências da União no
Ministério da Economia, Regina Lemos, e a consultora da CNM, Marli Burato.

Clique ou fotografe para
assistir ao programa:
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Doenças de inverno e a Covid-19;
conheça os riscos de contaminação

EBC

EBC

Atchim! Ram-ram! Sempre foi comum na
época do inverno escutar esses sons no convívio social. O problema é que eles representam um alerta que pode indicar o aumento de
síndromes e de infecções respiratórias graves
e de doenças correlacionadas. Em tempo de
pandemia do novo coronavírus, o sinal vermelho deve ser ligado e os cuidados redobrados
com as baixas das temperaturas e variações
entre o clima seco e chuvoso de acordo com
as características de cada região do país.
A preocupação dos gestores com as doenças respiratórias e a possibilidade de propagação da Covid-19 são justificadas. Segundo
estudo do Hospital Sírio-Libanês, a chegada
das estações mais frias do ano representa o
estopim de irritação de mucosas, geralmente
acompanhadas de espirros, nariz coçando e
tosse. Com a tendência de aglomeração em
locais fechados por conta do inverno, a população está mais vulnerável aos vírus e às
bactérias.
Tudo isso associado aos descuidos com a
higienização podem resultar na contaminação da população. Muitas pessoas infectadas
ao mesmo tempo é sinônimo para filas nos
prontos-socorros e aumento no número de internações, o que pode sobrecarregar postos de
saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPA)
e hospitais. A pesquisa destaca que na região
Sudeste, a mais populosa do país, o aumento
nos atendimentos a crises desse tipo ocorre
justamente na época do inverno.

� Covid-19
O risco de aumento de contaminação pelo
novo coronavírus no período do inverno pode ser compreendido pela recente decisão de
antecipação da campanha de vacinação deste
ano contra o H1N1. O entendimento do governo federal foi o de que, perante a expansão do
vírus, seria prudente imunizar a população
contra o H1N1 como forma de evitar que mais
pessoas apresentem sintomas de síndromes
e infecções respiratórias e sobrecarreguem o
sistema público de saúde.
Com a proximidade natural das pessoas
nessa época do ano em busca de aquecimento
em locais fechados, o que dificulta a circulação

do ar, vários protocolos de manejo da Covid-19
reforçam a importância de se manter esses
espaços arejados e distanciamento mínimo
entre as pessoas. Manter os hábitos de higiene e utilizar máscaras são outras estratégias
eficazes para evitar a contaminação.
Além disso, a Confederação reforça a necessidade de preparar os espaços de saúde
para a nova estação e para receber pacientes
com as doenças respiratórias típicas do inverno. A entidade entende ser de suma importância que as gestões locais e regionais
também incluam o monitoramento das inter-

nações por síndrome e infecções respiratórias
agudas graves.
Outras orientações da CNM aos gestores:
• preparar estruturas e equipes nos níveis
de atenção à saúde;
• estabelecer comunicação em saúde para prevenir doenças de inverno e associadas ao clima seco;
• intensificar campanhas conjuntas com a
Assistência Social para abrigamento de
pessoas e doação de roupas;
• monitorar casos de síndromes e infecções respiratórias graves.
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A voz dos prefeitos: confira entrevistas,
notícias e eventos na Rádio CNM
conta da Covid-19, as atividades presenciais
estão temporariamente suspensas. Quando
a situação voltar à normalidade, o prefeito
que buscar atendimento técnico na Confederação terá espaço também para contar os
desafios de sua gestão e apresentar ações
inovadoras em um bate-papo no estúdio da
Rádio CNM. A entrevista será publicada no
portal da CNM e o gestor poderá fazer o download do áudio para divulgar em veículos
de comunicação de sua cidade e em redes
sociais institucionais da vinda a Brasília em
busca de melhorias para o Município.

ú Notícias e boas práticas
Municipalistas têm a oportunidade de
se manter atualizados sobre a atuação política e outras informações ao acessar as
principais notícias da CNM. A programação
da Rádio CNM também oferece ao ouvinte
conhecer as boas práticas implementadas
nos Municípios que podem servir de referência para outras administrações locais.
Prefeitos, secretários e agentes municipais
contam casos de sucesso toda quarta-feira
em entrevista que fica disponível no portal
da Confederação.
Ag. CNM

Ag. CNM

Mais um canal de comunicação para
que os prefeitos tenham voz, troquem informações de interesse da gestão municipal
e de utilidade pública. Desde 2010, a Rádio
CNM é um importante meio de interlocução
entre o gestor, a população e o próprio movimento municipalista. A programação tem
sido aprimorada a cada ano e oferece conteúdo variado ao ouvinte, como transmissão
ao vivo de eventos, notícias, comunicados,
entrevistas com os gestores e divulgação
de projetos municipais exitosos que podem
ser compartilhados com outras prefeituras.
A rádio web municipalista conecta gestores de todas as partes do país. É por meio
desse veículo que agentes municipais podem encurtar distâncias quando não for
possível acompanhar presencialmente na
capital federal grandes eventos de discussão da pauta política ou seminários técnicos
que são promovidos na sede da CNM. No
ano passado, a Rádio CNM também transmitiu ao vivo a programação paralela da
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e o Congresso Brasileiro de Gestores
da Agropecuária.
Com o trabalho em home office por

ú Plano de comunicação
Criar um plano de comunicação para levar à população notícias de utilidade pública, principalmente em tempo
de pandemia, é uma importante ação
do Município. O alcance, a eficiência e a
confiança dos ouvintes nas rádios têm
feito com que esse meio de comunicação permaneça em evidência. Mesmo
com o avanço tecnológico dos últimos
anos, esse veículo se adaptou à modernidade e continua sendo prestigiado pela
população e considerado uma forma de
interlocução de baixo custo e acessível.
Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia feita com 15 mil pessoas em todo o
país, a confiança em notícias divulgadas
pela rádio ficou empatada em primeiro
lugar com os impressos e com avaliação
positiva de 29% dos entrevistados. Diante dessa aceitação e das vantagens oferecidas, a CNM orienta que os gestores
acompanhem e baixem as notícias, as
entrevistas, as boas práticas e a programação da Rádio CNM.
A entidade sugere que o compartilhamento desses conteúdos com rádios
locais faça parte do plano de comunicação das prefeituras por ser mais uma
ferramenta poderosa de comunicação
com os cidadãos, em especial com o público que eventualmente tenha dificuldade de acesso às informações por outros
veículos.

Acompanhe aqui a programação
da Rádio CNM no endereço
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Posicionamento sobre Eleições
2020 é destaque na mídia
O posicionamento da CNM
em relação às eleições
municipais de 2020 foi
o principal destaque na
mídia nacional durante o
mês. Foram mais de 1.100
reportagens entre sites,
TV, impresso, rádio e blog
que citaram a entidade
neste tema. As mídias
nacionais lembraram que
Confederação e entidades
municipalistas do país
defendem o adiamento do
pleito.

ú Site e Impresso
Glademir Aroldi também foi destaque
em reportagens de jornais impressos e on-line. Entre eles, o jornal O Estado de S. Paulo
reforça o pedido de adiamento das eleições.
“Entendo que a suspensão da eleição é inevitável. Quanto custa uma eleição para o
país? Esse dinheiro não deveria ser usado
para o combate ao coronavírus para tratar

da saúde das pessoas?”, disse o presidente
da entidade ao jornal.
Já no impresso, o Portal Terra cita o posicionamento do movimento municipalista,
quando defende uma disputa única no país
a cada cinco anos. O site da Exame Online
também traz posicionamento da entidade
sobre a temática.

ú Rádio

ú Recursos financeiros aos Municípios

A Rádio Guaíba trouxe
entrevista com o presidente
Glademir Aroldi em dois programas da rede: programa Esfera Pública e Programa Contraponto. A Agência Radioweb
também deu destaque em
reportagem com a temática
distribuindo o conteúdo para
mais de 70 rádios do país. Para
que você, leitor, possa acompanhar o que foi dito nelas,
disponibilizamos abaixo uma
playlist com as principais entrevistas.

Durante o mês, a Confederação promoveu transmissão on-line que contou com a participação do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Em pauta, a situação da assistência social
nos mais de cinco mil Municípios do país. Entre os pleitos, a recomposição do Orçamento do
Sistema Único de Assistência Social (Suas) foi destacado na mídia.
Entre os sites que destacaram a transmissão, o Correio dos Municípios (AL) trouxe fala do
presidente Aroldi reforçando o esforço dos gestores municipais para ofertarem serviços de qualidade para a população.
“Hoje temos uma redução orçamentária de R$ 1,5 bilhão.
Precisamos fazer a recomposição do Suas para este ano e
trabalhar um orçamento adequado para o ano que vem”.
Falando em recursos financeiros, a queda de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios também foi
destaque nos jornais. Sobre o FPM, alguns jornais reforçaram que o adicional do mês de julho pode ser um fôlego a
mais para a gestão municipal.


Ouça as entrevistas
do presidente Aroldi
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As capacitações de servidores municipais de todo o país foram
retomadas. Depois de interrupção por conta da pandemia da Covid-19 e de reformulação no formato dos cursos, os encontros do
projeto CNM Qualifica passaram a ser promovidos virtualmente. As
inscrições estão abertas e são gratuitas para Municípios filiados e
adimplentes à Confederação. O conteúdo programático ministrado
em cada curso de julho e de outros meses, bem como a presença
podem ser verificados na página cnmqualifica.cnm.org.br.
São isentos da taxa de participação até três representantes dessas prefeituras. Se a procura for superior a esse número, as próximas
inscrições podem ser feitas com descontos. Colaboradores de Municípios que não são filiados ou pessoas não vinculadas às prefeituras
que estejam interessadas nas capacitações pagam o valor integral.
Os cursos serão ministrados por meio da plataforma blackboard
collaborate. Com o novo formato, vale ressaltar que o horário de
início dos cursos terá como referência o de Brasília, independentemente da região do inscrito.
Os cursos do CNM Qualifica são realizados em parceria com o
Instituto Paulo Ziulkoski. O ex-presidente da Confederação explica
que esse novo modelo vai trazer mais economia ao Município, o
que é fundamental nesse período de isolamento social. “O projeto
foi implementado de forma presencial há um ano. Como infelizmente houve essa situação de pandemia, fizemos um esforço para
dar economicidade ao Município, porque o presencial faz com que
a pessoa tenha de se deslocar, muitas vezes, até 300 quilômetros e
isso tem um custo alto. Com o formato a distância, o servidor não
precisa sair da prefeitura. É um sistema que veio para ficar”, disse
o municipalista.
A programação do mês de julho vai aprofundar temas essenciais
à gestão local. As capacitações virtuais ministradas pelos consultores
e analistas técnicos da CNM são oportunidades de trocar informações
sobre a realidade dos Municípios e de esclarecer dúvidas de pontos
importantes da administração municipal. Os temas escolhidos nos
eventos também serão contextualizados com o enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus e o público vai receber orientações
e esclarecer dúvidas. Ao final dos cursos, os participantes continuam
com a opção de imprimir os certificados.
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Reformulados, eventos do CNM
Qualifica passam a ser virtuais

SEMINÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO

ú Eventos de julho do CNM Qualifica
1 e 2 de julho – Lei geral de
proteção de dados

15 a 17 de julho – Licitações
Públicas

7 a 9 de julho – Realização de
ações de controle interno

21 e 22 de julho – Orientações
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA)

7 a 9 de julho – A importância da municipalização ambiental, sua fiscalização e a estrutura administrativa de apoio ao
meio ambiente
14 e 15 de julho – Relatórios
de Gestão Fiscal nos Municípios
por meio do RREO, RGF e MSC

Realização:

21 a 23 de julho – Controle
Interno – aspectos gerais para
atuação, padronização e planejamento de ações de controle
interno
*programação sujeita à alteração
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