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Prefeituras têm até agosto para promover conferências locais
Nesta edição:

Precatórios do Fundef: acórdão do TCU e ADI da PGR questionam
dispositivo da Lei 14.057/2020
Repasses não dependem de adimplência para Municípios com
até 50 mil habitantes
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Palavra do presidente
Iniciamos o nosso mandato com o avanço de uma
matéria fundamental para os Municípios e a boa
gestão pública no país: a aprovação na Câmara dos Deputados da proposta que revisa a
Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/1992). Entre as mudanças, atos
de improbidade administrativa serão restritos a situações onde
houver dolo.
Pauta histórica da
Confederação Nacional de
Municípios (CNM), a subemenda substitutiva ao Projeto de Lei
10.887/2018 permite separar o joio
do trigo, ou seja, diferenciar atos que
envolvam conduta intencional e consciente para alcançar o resultado ilícito daqueles
resultantes de erro administrativo. A proposta
aprovada na Câmara também eliminou hipóteses de
improbidade por ofensas a princípios que hoje abrem
um enorme espaço para a interpretação muitas vezes genérica e vaga, permitindo uma discricionariedade punitiva
aos agentes públicos.
Destaco que essas modificações visam a proteger o bom
gestor e não significam impunidade, uma vez que agrava a
pena de quem cometeu o dolo. Agradeço a mobilização de
cada um dos gestores junto aos deputados para permitir a
aprovação rápida dessa pauta na Câmara. Agora, a nossa luta
continua no Senado. Peço o apoio de vocês para que possamos avançar rapidamente com essa pauta no Senado e corrigir um problema que impacta diretamente a gestão no Brasil.
Outro texto importante, promulgado no dia 11 de junho,
é o que permite transferências voluntárias a Municípios com
até 50 mil habitantes, mesmo que estejam em situação de
inadimplência. A alteração ocorreu na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, após derrubada de veto pelo Congresso Nacional. A CNM atuou diretamente com os parlamentares para aprovação do tema e posterior derrubada do veto.
Com isso, a emissão de nota de empenho, a realização

das transferências de recursos e a assinatura dos instrumentos de transferências voluntárias, e também
de doação de bens, materiais e insumos, não
dependerão da situação de adimplência do
Município de até 50 mil habitantes, identificada em cadastros ou sistemas de
informações financeiras, contábeis
e fiscais.
A nossa pauta é extensa
e precisa do acompanhamento e do trabalho de
todo o movimento municipalista. Temos a Lei Complementar
175/2020, por exemplo, que trata do
padrão nacional de obrigação acessória
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN). Essa é uma matéria muito
importante, pois o valor que vai chegar aos Municípios é muito expressivo e poderá ser utilizado para
investimentos em áreas essenciais como Saúde, Educação e Assistência Social.
O Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISS (CGOA)
– criado para atender à determinação da LC 175 e do qual sou
presidente durante este primeiro ano – atua para definir como
será o fornecimento de informações ao sistema eletrônico de
padrão unificado por parte dos Municípios, um dos pontos
que justificaram liminar acatada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que impediu a vigência da Lei. Essa é mais uma
conquista que esperamos consolidar ainda neste ano.
No Congresso, temos o aumento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o piso do magistério, a Reforma
Administrativa, e precisamos superar os desafios impostos
por uma pandemia ainda em curso. O trabalho é extenso, mas
tenho certeza de que o nosso movimento se manterá forte e
unido para transformar essas batalhas em conquistas para
toda a população.
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Entrevista

A atuação da Secretaria de Governo é essencial para alinhar os esforços
federais junto aos Estados e aos Municípios. Por isso, a entrevistada desta
edição do Boletim CNM é a ministra da
Secretaria de Governo da Presidência
da República, Flávia Arruda. A CNM
questionou a chefe da pasta acerca de
questões que vêm preocupando os gestores locais como o pacto federativo, o
combate à Covid-19, a dívida previdenciária e o tão esperado adicional ao Fundo de Participação dos Municípios para
o mês de setembro. As pautas estão em
tramitação no Congresso Nacional, e a
CNM busca avançar nas pautas consciente de que a atuação da Secretaria
é essencial para isso. Confira:
A revisão e a regulamentação
do pacto federativo é um ponto de
grande interesse para os Municípios.
Quais são as propostas apoiadas e
articuladas pela Secretaria para promover essa mudança?
Sabemos que o Brasil acontece nos
Municípios, e a retomada será desencadeada pela recuperação da capacidade
de investimento e desenvolvimento
desses Entes. Um exemplo desse foco
é o Plano Mais Brasil, que traz uma série
de mudanças para que Estados e Municípios consigam ter mais autonomia.
Esse Plano tem diversos eixos, e um dos
objetivos é oferecer estabilidade fiscal
aos Entes subnacionais. Além disso, os
repasses realizados via Tesouro Nacional para Estados e Municípios demonstram essa preocupação. Levar dinheiro
a quem está executando, diretamente,
a política pública. Foram realizados repasses complementares do FPE, do FPM
e outros adicionais, como a Lei Complementar 173, a Medida Provisória 953
e portarias diversas (...). Deve-se compreender, entretanto, que mudanças
mais estruturais para a melhoria do
pacto federativo necessitam de aperfeiçoamentos legislativos; por essa ra-

zão, precisam ser discutidas
no âmbito do Congresso, e
a Segov tem acompanhado essas discussões (...).
A articulação federativa é muito questionada no enfrentamento da Covid-19.
Os gestores locais cobram uma coordenação
nacional que permita a recuperação social e econômica
no Brasil. Qual tem sido a atuação
da secretaria para alinhar os esforços federais junto aos Estados e aos
Municípios?
A Segov é um dos órgãos componentes do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19 para articular a ação governamental e assessorar o presidente da República (...). Estamos focados na direção
de alinhar esforços para a prioridade de
acelerar a distribuição de vacinas para
população. Já foram distribuídas mais
de 100 milhões de doses e há contratos
para ampliação ao longo dos próximos
meses. Também estamos adotando,
em parceria com o Congresso, medidas
para sustentar a renda da população
mais vulnerável, com destaque para o
Auxílio Emergencial e a antecipação do
abono anual devido aos segurados e
aos dependentes da Previdência Social
no ano de 2021.
A dívida previdenciária dos Municípios tem comprometido os orçamentos locais. Nesse sentido, tramita
no Congresso a PEC 15/2021 propondo
parcelamento em 240 meses. Qual é o
posicionamento da secretaria?
A PEC 15/2021 segue avançando na
Câmara, e a análise na CCJC deve avançar. Sabemos que a responsabilidade
sobre as contas públicas é um dever de
todo gestor público, por isso precisamos
compreender o cenário de dificuldades
que a pandemia causou aos Municí-

pios. Considerando o cenário
da previdência, agravada
pela crise, a PEC, como
uma medida de curto
prazo, pode amenizar
os problemas decorrentes da pandemia.
Por outro lado, nos
médio e longo prazos,
é esperado que as medidas do Plano Mais Brasil
sejam adotadas e surtam o efeito pretendido. Continuamos atentos ao
debate sobre a PEC 15, ouvindo prefeitos e entidades representativas importantes, como a CNM, para encontrar
soluções para a dificuldade nas contas
dos Municípios.
O 1% adicional no FPM de setembro aguarda apenas aprovação
em segundo turno da Câmara (PEC
371/2017). Neste ano, será possível avançar e apoiar a aprovação da
proposta?
A proposta é acompanhada pelo
governo federal desde o início, sendo
inclusive mencionada pelo presidente
da República em seu discurso na Marcha dos Prefeitos de 2019, quando foi
anunciado o apoio do governo federal
à PEC (...). Estímulos e recursos extras
são importantíssimos nesse momento
para promover a retomada econômica
nos Municípios. Por isso, estamos atentos e acreditamos que o debate sobre a
PEC deve ser retomado, envolvendo o
Ministério da Economia e promovendo
uma discussão equilibrada e responsável. Assim como o Executivo, o Legislativo também está comprometido com
o fortalecimento financeiro dos Municípios; por essa razão, acredito que,
estabilizando a questão das demandas
urgentes da Covid-19,
será possível retomar
o debate sobre o FPM.
Leia a entrevista
na íntegra:

Foto: Ascom/Segov

“Continuaremos abertos ao
diálogo”, afirma Flávia Arruda
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Estudos Técnicos

Saiba o que fazer para não perder
os RAPs de 2019 bloqueados
O Decreto 10.535/2020 definiu que
os empenhos dos contratos de repasse celebrados em 2019 sejam bloqueados automaticamente pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) em 30 de
junho. Assim, os Municípios têm até o
fim de 2021 para resolver as cláusulas
suspensivas e evitar o cancelamento
do recurso.
O decreto manteve a regra de bloqueio dos RAPs após 18 meses como
regra orçamentária. A verificação, no
entanto, será sobre as pendências e
não pelo início da execução do convênio, ou seja, não deve ter cláusulas
suspensivas. O repasse não é mais
automaticamente cancelado. No caso
dos RAPs de 2019, os Municípios têm 24
meses para fazer o desbloqueio – até
31 de dezembro.
Para auxiliar os gestores municipais
que possuem Restos a Pagar (RAPs) de
2019, a CNM explica que é preciso reclassificar os empenhos “não processados”, verificando se o instrumento
possui condição de eficácia, ou seja, se
não tem cláusula suspensiva. Mas tais
medidas não se aplicam aos empenhos
da saúde, e os de emendas impositivas
não sofrem bloqueios.

PASSO A PASSO
Para não perder os recursos, após 31 de dezembro,
as etapas para reclassificá-los são:

01

DESBLOQUEIO
Após solucionar cláusulas
suspensivas, é necessário solicitar
o desbloqueio do empenho
até 31 de dezembro de 2021.

02

CANCELAMENTO
Os empenhos com cláusulas
suspensivas e bloqueadas sem
resolução terão empenhos
cancelados no final deste ano.

LIQUIDAÇÃO
Com o instrumento desbloqueado,
o Município tem até o fim de 2022
para cumprir os requisitos
necessários do contrato para
receber os recursos, e com isso terá
a liquidação e pagamento.

03

Total de Restos a pagar inscrito no exercício
ú Acompanhamento

37,27

A CNM acompanha o comportamento dos RAPs inscritos no Orçamento Geral da União (OGU) de cada ano, em relação ao total de RAPs
relacionados às transferências de
recursos aos Municípios. Em 2021,
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a soma de repasses pendentes de
realização ultrapassa R$ 25,4 bilhões. Desse total, os restos a pagar
total – não processados – são de R$
25 bilhões até 2020.

38,15
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Artigo

DESENVOLVIMENTO RURAL:
NOVAS TECNOLOGIAS, NOVOS DESAFIOS
Os gestores públicos do Brasil,
especialmente os prefeitos, grandes
líderes de suas comunidades, necessitam pensar na governança pública
também como ferramenta no âmbito
local indispensável para o desenvolvimento econômico e social sustentável, gerador de riqueza, emprego e
renda. Eles precisam ser os estimuladores do desenvolvimento, mostrando os caminhos e viabilizando a
qualificação necessária para que a
população possa aproveitar as novas
oportunidades de negócios e atividades econômicas, com tendências de
sucesso e crescimento, vocacionadas
para o Município.
Segundo previsões da ONU, a
população mundial dos atuais 7,5
bilhões de habitantes poderá atingir R$ 9,7 bilhões em 2050 e chegar
perto de 11 bilhões em 2100, sendo
que a economia global deverá dobrar
de tamanho em 2042 (projeção da
PwC). Esse aumento da população
e da economia mundial resultará
em um maior poder aquisitivo de famílias mais pobres, especialmente
nos países emergentes, sendo que,
até 2050, serão mais 5 bilhões de
consumidores com maior poder de
compra, resultado do aumento das
classes médias na China e na Índia.
Como consequência imediata de todas essas previsões, o mundo terá a
necessidade de produzir, no mínimo,
50% a mais de alimentos e 100% a
mais de proteína animal, sendo que
para atingir essas metas o Brasil terá
de quase dobrar sua produção anual

para a vida de milhões de brasileiros,
em todas as faixas etárias, especialmente para os mais jovens, ou para
aqueles que estão dispostos a empreender e enfrentar os novos desafios que se avizinham com o potencial
extraordinário do Agro brasileiro.
A agropecuária do presente e do
futuro está muito diferente do que
foi no passado. Estamos na era do
wi-fi, wireless, dos conectados e não
conectados à rede mundial de computadores, das novas tecnologias
que tornaram a vida mais digna no
meio rural quando comparada à do
passado e à dos grandes centros
urbanos. Estamos vivendo em um
período que o campo proporciona
mais segurança, mais educação, mais
cultura, mais saúde, mais convívio
com natureza, mais emprego, mais
geração de riquezas, enfim, melhor
qualidade de vida. O agro digital, a
biotecnologia, os recursos genéticos,
os novos implementos e máquinas
agrícolas, a agricultura de precisão
e a conectividade estão proporcionando uma verdadeira revolução positiva na vida das pessoas que vivem
no meio rural.
Assim, o grande desafio do gestor
municipal, especialmente dos pequenos Municípios de vocação agropecuária, é mostrar os caminhos e as
oportunidades que se abrem para
o futuro na produção de alimentos.
O prefeito deve liderar, monitorar e
fazer o dever de casa no que se refere ao gerenciamento da governança
pública municipal do Agro, priori-

de grãos e carnes.
Nesse contexto, o trabalho no
campo, no interior, nas áreas rurais
dos Municípios do Brasil constitui-se
em grande espaço de desenvolvimento que poderá ser transformador

tariamente na elaboração do plano
municipal de desenvolvimento rural,
oportunidade em que serão identificados, de forma participativa, com
suas cadeias produtivas, todo o potencial local, gargalos, dificuldades,

vantagens competitivas, iniciativas
empreendedoras e ações necessárias
para alavancar a produção agrícola,
pecuária e da agroindústria no âmbito municipal, ocupando um espaço
estratégico no Agro brasileiro.
Nesse cenário, a Confederação
Nacional de Municípios tem trabalhado na defesa da pauta municipalista, buscando orientar e qualificar a
gestão pública no sentido de potencializar a aptidão econômica local,
notadamente em relação ao Agro,
como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico e social
sustentável.
O apoio aos Municípios estende-se aos aspectos relacionados às
políticas públicas que tramitam no
Congresso Nacional e no Poder Executivo Federal, bem como àqueles relacionados ao uso de novas tecnologias de produção, irrigação, controle
sanitário, meio ambiente, agregação
de valor, mercado, financiamento,
entre outras diversas pautas relacionadas ao desenvolvimento rural nos
Municípios.
Finalizando, acreditamos que juntos vamos vencer o grande desafio de
aproveitar as extraordinárias oportunidades e caminhos para o desenvolvimento que o campo abre para
as atuais e futuras gerações.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mário Augusto Ribas do
Nascimento – Engenheiro
Agrônomo com pós-graduação em
Gestão do Agronegócio, advogado,
agropecuarista, consultor da CNM,
coordenador técnico da Famurs
e presidente da Organização das
Cidades Brasileiras Patrimônio
Mundial (OCBPM). Foi prefeito
de São Miguel das Missões e
presidente da Emater-RS.
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Assistência Social

Prefeituras têm até agosto para
promover conferências locais
Com o tema Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com
financiamento público, para enfrentar
as desigualdades e garantir proteção
social, a 12ª Conferência Nacional de
Assistência Social ocorre de 3 maio a
10 de dezembro de 2021. Para auxiliar as prefeituras nas etapas locais, a
Confederação Nacional de Municípios
disponibiliza a Nota Técnica 18/2021 na
Biblioteca digital no site da entidade.
O material reúne modelos para programação e decreto de convocação,
fichas de anotações das participações
e colaborações, entre outros anexos
que auxiliam o evento, além de abordar cada um dos eixos norteadores,
com sugestões para os debates. “Nós
reforçamos ideias e dicas sobre como
proporcionar esses espaços para conferir aquilo que a política pública tem
por princípios e diretrizes, além do que
pode ser pensado no território”, pontua
a consultora em Assistência Social da
CNM, Rosângela Ribeiro.
Especialmente para este momento
de pandemia da Covid-19 e necessidade
de medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Nota
Técnica trata dos desafios de organizar
as conferências neste cenário. Por isso,

� Cronograma da
12ª Conferência
Nacional de
Assistência Social
•

3 de maio a 31 de agosto –
Conferências Municipais

•

1º de setembro a 31 de outubro – Conferências Estaduais
e no Distrito Federal

•

7 a 10 de dezembro – Conferência Nacional

coloca como sugestões o modelo
presencial, virtual ou híbrido de
evento e lista orientações para
os cuidados necessários, como
distanciamento mínimo, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel.
A CNM lembra que o processo conferencial ocorre em escala:
cada Ente federado tem a responsabilidade de avaliar a sua prática e se
comprometer com a proposição de mudanças que tornem a Política de Assistência Social mais sustentável e efetiva
para seus usuários. Isso se concretiza a
partir de um processo de formação crítica, baseada na capacitação e na partici-

pação popular. O aprimoramento ou a
consolidação desse processo também
ocorre em escala.

� Acesse a Nota
Técnica 18/2021:

� Eixos norteadores
A conselheira do Conselho Nacional
de Assistência Social (Cnas), Ieda Castro, participou de edição do Bate-Papo
para falar dos cinco eixos norteadores
organizados para favorecer os debates.
São eles:

• Eixo 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e
transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e
proteção social.

• Eixo 1 – A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como
paradigma para a gestão dos direitos
socioassistenciais no enfrentamento
das desigualdades.

• Eixo 5 – Atuação do Suas em situações de calamidade pública e
emergências.

• Eixo 2 – Financiamento e orçamento
como instrumento para uma gestão
de compromissos e corresponsabilidades dos
Entes federativos para
a garantia dos direitos
socioassistenciais.
• Eixo 3 – Controle social:
o lugar da sociedade civil no Sistema Único de
Assistência Social (Suas)
e a importância da participação dos usuários.

� Assista em:
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Transferências voluntárias

Agora, Municípios com até
50 mil habitantes não dependem mais de adimplência para
receber recursos de transferências voluntárias. Esta conquista
municipalista foi promulgada
em junho, após o Congresso
Nacional derrubar veto presidencial ao item previsto na Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2021. A Confederação
Nacional de Municípios atuou
diretamente com os parlamentares para aprovação do tema
e, posteriormente, pela derrubada do veto.
De acordo com o texto restaurado na Lei 14.143/2021, a
emissão de nota de empenho, a
realização das transferências de recursos e a assinatura dos instrumentos de
transferências voluntárias, e também
de doação de bens, materiais e insumos, “não dependerão da situação de
adimplência do Município de até 50.000
habitantes, identificada em cadastros
ou sistemas de informações financeiras,
contábeis e fiscais”. A CNM enfatiza que
a medida é importante para evitar que
os pequenos Entes locais sejam ainda
mais prejudicados nos repasses de recursos da União.
Na justificativa da proposta sugerida por emenda ao Projeto de Lei do
Congresso Nacional (PLN) 2/2021, alterando a LDO, o senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE) afirmou que
é notória a crise fiscal agravada pela
pandemia da Covid-19 no Brasil e reconheceu que essa crise atingiu mais os
pequenos Municípios, “que não dispuseram das significativas transferências
de recursos federais dirigidas aos Estados”. Assim, ele afirmou ainda que,

Catolândia/BA

Repasses não dependem de adimplência
para Municípios com até 50 mil habitantes

especialmente nas cidades com até 50 mil habitantes, com
o agravamento da situação econômica, houve um crescimento da inadimplência e que, portanto, os Entes não
deveriam arcar com o ônus, por uma situação a “que
não deram causa”.
Também autor de emenda aditiva no mesmo
sentido, o deputado Lucas Vergílio (Solidariedade-GO) reforçou o impacto econômico, financeiro e
fiscal da pandemia em proporção mais significativa para os pequenos. “Aqueles de até 50
mil habitantes são os mais dependentes
de recursos federais e estaduais.”

� Orçamento impositivo
A área de Transferências Voluntárias da CNM
ressalta que esta nova regra não muda o que já
ocorre em relação a emendas de orçamento impositivo. Nesses casos, segue valendo a regra de
que nenhum Município, independentemente do
porte, deixará de receber recursos.
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Congress

Um dos principais pontos
debatidos há anos pelo movimento municipalista é a necessidade de diferenciar dolo – ou
seja, quando a conduta é intencional – de culpa, quando não
há intenção, nos casos enquadrados pela Lei de Improbidade
Administrativa. Esta pauta histórica da Confederação Nacional de Municípios avança com
a aprovação de uma revisão na
Lei, aprovada pela Câmara dos
Deputados. A proposta – até o
fechamento desta reportagem
– aguardava a análise dos senadores.
De acordo com a subemenda substitutiva ao Projeto de Lei
10.887/2018, que foi aprovada
pelos deputados federais, atos
de improbidade administrativa
serão restritos a situações onde houver dolo, ou seja, conduta intencional
e consciente para alcançar o resultado
ilícito. Esse ponto – que concentra a improbidade nos casos em que há má-fé
dos agentes públicos, excluindo situações onde há apenas erro administrativo, sem dolo – é apoiado pela CNM. A
entidade entende que a medida poderá
reduzir interpretações muito genéricas
e vagas da legislação, o que, hoje, permite uma discricionariedade punitiva
dos órgãos de controle.
Para a Confederação, essa alteração na Lei não significa impunidade. É
importante ressaltar que a proposta
agrava a pena no caso de efetivo dolo.
Além disso, nos casos em que há culpa
(conduta sem a intenção), seguirão sendo aplicáveis as punições nas esferas de
responsabilidade civil, administrativa e
até mesmo penal.
Os resultados ilícitos penalizados
pela Lei de Improbidade Administrativa

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

REVISÃO NA LEI D
Câmara define que é precis

incluem enriquecimento ilícito, prejuízos ao erário, concessão ou aplicação
indevida de benefício financeiro ou tributário e atos que atentam contra os
princípios da administração pública.
Para ser alterada de fato, a proposta
precisa do crivo dos senadores e da
sanção do presidente da República.

� Debate
Na discussão do PL no Plenário, o
presidente da Câmara, Arthur Lira, argumentou que a legislação atual engessa os bons gestores públicos. “A nova
lei vai evitar distorções e excessos na
sua aplicação (...) Somente será improbidade quem agir para lesar efetivamente o Estado.” Ele opinou ainda que
a revisão na Lei auxiliará os gestores
para decidirem “sem lacunas ou brechas legais que sirvam como fatores
de intimidação e provoquem paralisia”.
Para o líder do PSDB, deputado Rodrigo de Castro (PSDB-MG), a medida

é positiva ao diferenciar os bons dos
maus gestores. “O que nós estamos
fazendo é separando o joio do trigo,
separando aqueles bons gestores dos
desonestos, aumentando a pena para
os desonestos”, afirmou. No mesmo
sentido, lideranças de outros partidos
defenderam as alterações na Lei em
relação ao dolo. Para o líder da Maioria
e do PSD, deputado Marco Bertaiolli
(PSD-SP), a medida combate um vácuo
jurisdicional e dá mais segurança ao
gestor público.
Apenas três partidos foram favoráveis à retirada de pauta do PL no Plenário da Câmara, pedindo mais tempo
para debater a proposta. A proposta
foi aprovada pelos deputados federais
por 408 votos favoráveis, 67 contrários
e uma abstenção. Se o Senado aprovar
o texto sem alterações, ele segue para
sanção presidencial. Caso haja mudanças, o projeto retorna à Câmara dos
Deputados.
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so Nacional

DE IMPROBIDADE:
so ter dolo e dano ao erário
Ponto de vista municipalista na mídia
Na discussão sobre a votação da
proposta pelos parlamentares, o comentarista da CNN Brasil Alexandre
Garcia levantou o ponto municipalista
que defende a aplicação da medida aos
casos com dolo. “Faz uns 20 anos que
o movimento municipalista e a Confederação Nacional de Municípios vêm
brigando por uma lei que faça diferença
entre dolo e culpa, entre má-fé e ignorância”, destacou.
Ainda no quadro Liberdade de Opinião da emissora, ele pontuou o receio
que as pessoas têm de entrar na vida
política. “Muita gente boa não quer ser
candidato a prefeito por causa disso.”
O comentarista também destacou que

as decisões ficam prejudicadas
diante do risco de penalização
por desconhecimento, mesmo
que sem intenção. “A maioria
não tem formação jurídica e contábil para saber se está fazendo
certo, os prefeitos morrem de
medo de para o resto da vida
carregarem processos. Eles ficam paralisados, não tomam decisões
com medo”, completou.
Outro ponto destacado foi a questão de que seguirá havendo punição, inclusive agravada, para os casos
em que haja dolo. “Não é apenas para prefeitos, mas é que outras administrações federais e estaduais têm

mais estrutura, serviço jurídico, contadores. O prefeito não tem, a prefeitura
pequena não tem dinheiro para isso”,
concluiu. Alexandre Garcia também
defendeu que a Câmara dos Deputados tenha apreciado a matéria, considerando que é preciso, de fato, fazer
alterações na legislação, uma vez que
a Lei 8.429/1992 já tem quase 30 anos.

� Parcelamento da dívida previdenciária tramita na Câmara
Articulada em parceria com a CNM,
a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) que propõe um novo parcelamento das dívidas previdenciárias dos Muni-

de Previdência Social (RPPS e RGPS,
respectivamente). A medida é exclusiva para Municípios e excepcionalmente
para o ano de 2021.

total de débitos ocorrerá somente pela
Taxa de Longo Prazo (TLP). Além disso,
haverá redução de 80% nos juros, 60%
nas multas e encargos e 50% nos hono-

cípios em 240 parcelas recebeu o apoio
necessário de parlamentares e começou
a tramitar na Câmara dos Deputados.
A PEC 15/2021 é de autoria do deputado
federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que tem debatido o tema com o
movimento municipalista.
No total, 172 deputados apoiaram o
texto. De acordo com o regimento, uma
PEC precisa das assinaturas de, pelo
menos, um terço dos parlamentares.
No caso, de 171 deputados federais. No
momento, a proposta aguarda despacho do presidente da Casa. A iniciativa
vale para dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2020 tanto com os Regimes
Próprios quanto com o Regime Geral

A CNM tem debatido a proposta
diretamente com o autor da PEC desde antes da medida ser protocolada.
Além de reuniões com gestores locais,
a entidade levou o tema para debate no
Conselho Político. Logo que empossado
presidente da CNM para o triênio 20212024, Paulo Ziulkoski, se reuniu com o
deputado para tratar de pautas prioritárias para os Municípios, com foco na
área previdenciária.

rários advocatícios.
No caso dos Municípios com RPPS,
para parcelar os débitos, também em
240 parcelas, o Ente precisará de autorização em lei municipal específica e de
observação aos parâmetros estabelecidos na legislação federal aplicáveis aos
Regimes Próprios. Para estarem aptas,
as gestões municipais com RPPS terão
de comprovar ter adotado “regras de
elegibilidade, cálculo e reajustamento
dos benefícios equivalentes, no mínimo,
às aplicadas aos servidores públicos da
União, e adequado a alíquota de contribuição devida pelos servidores, nos
termos do § 4º do artigo 9º da Emenda
Constitucional 103/2019”.

� Regras
Para os Municípios com RGPS, o texto define que a parcela estará limitada
a 2% da média mensal da recente corrente líquida e que a correção da soma
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Defasagem nos repasses para o
Samu é reforçada na Câmara
Os depoimentos foram enfatizados
pela Confederação, que considera a
existência de um problema crônico no
financiamento das ações e dos serviços
públicos em saúde. Para a entidade,
ele se desdobra no subfinanciamento
da execução da saúde nos Municípios
de todo o país. Segundo a 11ª edição
da pesquisa sobre o panorama da Covid-19 no Brasil realizada pela CNM,
dos 636 Municípios que responderam
possuir Samu, 61,9% afirmaram que
houve aumento do gasto próprio com
o serviço e 58% disseram ter aumentado o gasto com a equipe. Do total, 77%
dos Municípios relataram não terem
recebido recurso financeiro dos Esta-

dos para os serviços do Samu.
De acordo com dados apresentados
pelo Consórcio Intermunicipal da Rede
de Urgência do Sudoeste do Paraná
(Ciruspar), 49,8% dos custos do serviço na região sudoeste do Paraná são
financiados pelos Municípios, em um
rateio anual. Na baixada fluminense,
o levantamento do consórcio regional
mostra que houve aumento de 30% da
demanda pelo Samu durante a pandemia e nenhum recurso extra foi disponibilizado.

� Confira mais
detalhes da
pesquisa:

� Assista à
audiência
pública

EBC

A insuficiência de recursos nos repasses para o funcionamento e manutenção dos Serviços de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) tem preocupado os gestores e foi abordada pela
Confederação em audiência pública na
Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados. O reajuste
nas transferências feitas pelo governo
federal aos Municípios não ocorre desde
2013, e o acúmulo de tantos anos sem
correção tem impactado no aumento de
gastos das prefeituras.
Ao apresentar o panorama da Covid-19 aos parlamentares, a CNM enfatizou ser consenso entre os gestores de
que o Samu deve ter seu repasse mensal
reajustado, uma vez que a contrapartida financeira dos Municípios para o seu
funcionamento onera significativamente as finanças locais. Além disso, foram
listados relatos de prefeitos encaminhados à Confederação em que reforçam
aumento significativo do valor de itens
de uso diário pelas equipes, como equipamentos de proteção individual (EPIs),
combustível e dificuldade de remuneração dos profissionais de saúde.

11

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

julho de 2021
Educação

Acórdão do TCU e ADI da PGR questionam
dispositivo sobre os precatórios do Fundef
Em reconhecimento à atuação da
Confederação Nacional de Municípios
junto aos Municípios, o Tribunal de Contas da União (TCU) enviou um ofício à
entidade para dar ampla divulgação ao
posicionamento cautelar do órgão acerca dos precatórios do extinto Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef). A decisão consta
do Acórdão 1.039/2021-TCU-Plenário,
do dia 5 de maio.
Conforme noticiado pela Confederação, no dia 17 de março, a polêmica
sobre a utilização dos recursos dos precatórios do Fundef ganhou novo capítulo com a derrubada pelo Congresso do
veto presidencial ao parágrafo único do
art. 7° da Lei 14.057/2020. Esse dispositivo determina que, no mínimo, 60%
dos valores recebidos a título de precatórios do Fundef devem ser destinados
aos profissionais do magistério ativos,
inativos e pensionistas.
Ao interpretar a Lei, o Acórdão
1.039/2021 do TCU orienta os Entes
municipais e estaduais beneficiários de
precatórios do Fundef a se absterem
de utilizar tais recursos no pagamento de profissionais do magistério ou a
quaisquer outros servidores públicos,
independentemente do título, inclusive de abono, até a decisão de mérito
sobre essa questão. Ao mesmo tempo,
o Tribunal alerta os Entes municipais e
estaduais beneficiários de precatórios
do Fundef que a não observância da
medida cautelar poderá ensejar a responsabilização, pelo TCU, dos agentes
públicos que lhe derem causa.
Essa decisão está de acordo com
determinações anteriores da Corte e
ainda com o posicionamento do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Nota Técnica 5.006/2016/
CGESE/Digef – em que afirmou não ser
plausível, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a

subvinculação dos recursos dos precatórios à remuneração dos profissionais
do magistério ou de outros servidores
públicos.
Sobre a Lei 14.057/2020, a Confederação lembra que essa norma legal:
1º) tem vigência a partir de sua sanção, em 11 de setembro de 2020;
2º) trata de acordos entre a União
e credores para pagamento de precatórios durante a vigência do estado de
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19; e
3º) ainda não foi regulamentada por
ato do Poder Executivo, como previsto
no art. 4º da Lei.
Ao mesmo tempo, a CNM alerta
para a contradição entre o parágrafo
único do art. 7º da Lei 14.057/2020,
sancionada em setembro, que determina o pagamento de inativos e pensionistas da educação com precatórios
do Fundef, e o parágrafo 7º do art. 212
da Constituição Federal, incluído pela
Emenda Constitucional 108/2020, do
novo Fundeb, promulgada em agosto,
que veda o uso de recursos vinculados
à MDE para pagamento de aposentadorias e pensões.
No dia 2 de junho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ajuizou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) a
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 6.885 com o pedido de declaração da inconstitucionalidade do art. 7º,
parágrafo único, da Lei 14.057/2020, ao
mesmo tempo em que pleiteia concessão de medida cautelar para suspensão
da eficácia da norma questionada, até o
julgamento do mérito da Ação.
Diante desse quadro, a CNM recomenda mais uma vez cautela aos
gestores municipais, orientando-os a
aguardarem a decisão do STF. Ao mesmo tempo, a Confederação reafirma
sua concordância com as orientações
anteriores do TCU sobre a utilização
dos precatórios do Fundef:

1o
2o
3o

devem ser utilizados exclusivamente em despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE);
não podem ser utilizados
para pagamento de
honorários advocatícios; e
não podem ser destinados
para pagamento de
profissionais da educação.

Portanto, os recursos dos precatórios do Fundef devem ser aplicados
em investimentos na rede pública de
ensino, por exemplo, reforma, ampliação e construção de prédios escolares,
aquisição de equipamentos e material
didático-pedagógico, capacitação dos
profissionais do magistério.

� Confira o Acórdão
1.039/2021-TCU-Plenário

� Confira a petição da PGR
na ADI 6.885/2021
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Parceria com o Butantan e pesquisas
pautam atuação contra a Covid-19
Ações conjuntas do movimento municipalista para compartilhar informações
que possam auxiliar na vacinação foram
abordadas em reunião dos presidentes da
CNM, Paulo Ziulkoski, da Associação Paulista de Municípios (APM), Fred Guidoni, e do
Butantan, Dimas Covas. Resultados de levantamentos feitos pela Confederação que
mostram o panorama da Covid-19 no país
embasaram o encontro.
Dentre os estudos divulgados pela principal entidade municipalista do país, Ziulkoski
citou o estudo que mostra ainda a falta de
estoque de vacinas. “Nosso papel é cobrar
do governo federal. Quando o Supremo
[Tribunal Federal] decidiu que os Entes locais também poderiam legislar sobre itens
como o regulamento da máscara, não disse
que a União não tem competência, mas que
todos têm e ela deveria coordenar”, avaliou
o presidente da CNM.
O líder municipalista ainda ressaltou a
importância e a atuação proativa e célere
do Butantan na busca pela imunização contra a Covid-19 e reforçou que a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto, atende ao
perfil dos Municípios brasileiros, formado
por cidades de pequeno porte, uma vez que
não demanda grande infraestrutura para
armazenamento. Em resposta, o presidente
do Butantan considerou essencial o apoio
dos Municípios e sinalizou positivamente a
uma atuação conjunta. “Estamos abertos a
prosseguir, a estreitar esse relacionamento”,
disse Covas.
Materiais e pesquisas
Para informar gestores e a sociedade
sobre a situação dos Municípios no combate à pandemia, a CNM entra em contato semanalmente com os gestores para saber a
realidade nos Municípios. As respostas dos
prefeitos são reunidas e divulgadas na Pesquisa Covid-19, disponível no Observatório
CNM Covid-19. Além disso, a entidade tratou
esse assunto na edição da Roda de Conhecimento e elaborou Nota Técnica sobre transposição e transferência de saldos da Saúde.
Acesse as principais publicações:

CNM e APM propõem colaboração ao Instituto
Butantan em prol da vacinação contra a Covid-19
Nota Técnica orienta gestores sobre
transposição e transferência de saldos da Saúde
13ª Pesquisa Covid-19: maioria dos Municípios
vacina pessoas entre 50 e 55 anos nesta semana
Covid-19: Ministério da Saúde atualiza informações
sobre entrega de doses e grupos prioritários
Roda de Conhecimento – Vacinação Covid-19 e
comorbidades: saberes de diferentes regiões do país
Plano de vacinação é atualizado
e atende pleito da CNM
Portaria direciona recursos de emendas parlamentares
para a Saúde; combate à Covid-19 é prioridade
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Produtos Industrializados (IR e IPI) – da
mesma forma que o cenário de crise é
sentido na ponta, nos Municípios. Pelos
últimos comunicados da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), o recolhimento do IPI e do IR foi de R$ 250 bilhões
nos cinco primeiros meses do ano, o
que indica crescimento de 29,75% em
comparação com o mesmo período de
2020, quando somou R$ 193,3.
Para a CNM, a compensação de débitos é um dos fatores determinantes
para esse crescimento, inclusive por
conta de créditos de ação judicial e pela
melhor arrecadação de empresas, que
obtiveram lucros acima do previsto e
tiveram de pagar a diferença. Se os valores se confirmarem, o FPM será de
R$ 9,239 bilhões em junho; de R$ 7,542
bilhões em julho; e de R$ 9,321 bilhões
em agosto. Contrariando a sazonalidade, o próximo triênio será positivo, com
crescimento de 47%, de 17% e de 35,4%,
respectivamente.

ú 1% do FPM
A área de Estudos Técnicos da Confederação também recalculou o repasse adicional do 1% de julho, a partir dos
novos dados divulgados pelo governo.
Os economistas da entidade apostam
que o repasse extra, que também representa uma conquista da CNM, pode
beirar os R$ 5 bilhões. A transferência

Agosto

1.520.782.212

1.056.493.404
Julho

Setembro

420.322

Junho

231.712

Maio

106.863.976

Abril

1.666.133.736

Março

2.372.887.468

484.007.809

Mais de R$ 7,7 bilhões foram transferidos aos cofres municipais como Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM)
em 2020, para não colapsar as administrações locais. A verba foi pleiteada
pela CNM, e compensou as perdas do
Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) por conta das medidas de enfrentamento da Covid-19. Além disso, o FPM
tem previsão de alta para os próximos
triênio e a aprovação do 1% adicional de
setembro faz parte da pauta prioritária.
O AFM foi calculado com base no
FPM de 2019. Os repasses extras, transferidos entre março e dezembro, evitaram que as prefeituras fechassem
as portas, em plena pandemia, e ajudaram no combate à proliferação do
vírus. Uma vez que a pandemia inevitavelmente causaria impacto nos Municípios, a CNM se adiantou e conquistou com o Ministério da Economia e o
Congresso Nacional a aprovação do
novo AFM.
Contudo, as parcelas extras liberadas pela Lei 14.041/2020 não entraram
nas contas como FPM, e a aplicação
mínima em saúde e educação não foi
considerada, nem a verba entrou como Receita Corrente Líquida (RCL) para
compor a base de cálculo das despesas.
Consequentemente, o AFM não foi considerado no limite de despesa de pessoal, não impactou a dívida consolidada
e não teve retenção de Fundeb e Pasep.
Para se ter uma noção, 2020 fechou
com a maior retração do Produto Interno Bruto (PIB) desde 1996 (-4,1%). O
Banco Mundial previu queda de 8% e
reajustou o impacto negativo para -5%
em novembro. Em contrapartida, recentemente o Boletim Focus do Banco
Central (BC) aumentou a previsão de
crescimento da economia brasileira, de
4,36% para 4,85%, para 2021.
A economia nacional influencia o
Fundo dos Municípios – composto pelo
Imposto de Renda e pelo Imposto sobre

531.132.667

Complementação, previsão e 1% adicional
do FPM: o que você precisa saber

Outubro

Novembro

é parte da arrecadação do IPI e do IR
entre julho do ano anterior e junho
do ano corrente. Por ser transferência
constitucional, é obrigatória a aplicação
na Manutenção e Desenvolvimento de
Ensino (MDE) e o desconto do Pasep.
Os recursos adicionais são um marco da luta municipalista. Após anos
de trabalho intenso e incansável na
capital federal, o municipalismo brasileiro comemorou a promulgação da
EC 55/2007 e posteriormente também
conquistou a Emenda 84/2014. As duas
MPs modificaram o artigo 159 da Constituição Federal para elevar o percentual de recursos da União transferidos
aos cofres municipais de 22,5% para
24,5%. Agora, a CNM luta para que o
Congresso Nacional conclua a votação
do 1% adicional de setembro.
Se a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 391/2017, que aguarda apenas votação do Plenário da Câmara de
promulgação do Congresso Nacional,
tiver tramitação concluída no próximo
mês, os Municípios receberão agora em
setembro mais 0,25% do valor total da
arrecadação de IR e IPI, pois a proposta
prevê o aumento escalonado.
•
•
•
•

2021: 0,25% - R$ 1,1 bilhão
2022: 0,25% - R$ 1,2 bilhão
2023: 0,50% - R$ 2,6 bilhões
2024: 1,00% - R$ 5,6 bilhões
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Pref. Campina Grande/PB

Campina Grande (PB) mostra como manter
tradição junina sem aglomerações

Pular a fogueira, comer comidas
típicas do mês de junho, ouvir aquele
forró delicioso e dançar as tradicionais
quadrilhas juninas. Tudo pode parecer
um pouco distante em razão da pandemia da Covid-19, mas algumas localidades têm buscado inovar para garantir
que a tradição dos festejos juninos seja
mantida.
É o caso de Campina Grande (PB).
Com pouco mais de 402 mil habitantes,
a localidade conhecida por promover o
“maior São João do mundo” em 2021 faz
isso de forma totalmente virtual, com o
tema São João Sim, Aglomeração Não.
“Este ano fizemos o lançamento no dia
11 de junho, com o acendimento da fogueira cenográfica. Montamos a decoração na cidade em um ponto turístico
importante que tem o monumento
Farra de Bodega, que traz Luiz Gonzaga
em bronze. Além disso, fizemos a decoração em outros espaços da cidade,
como restaurantes e estabelecimentos
comerciais”, conta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de
Campina Grande, Rosalia Lucas.
A gestão municipal promove o evento com todos os cuidados sanitários
com a pandemia e sem deixar de se
preocupar com a saúde local diante do
cenário difícil. “Continuamos a investir
no que é prioridade, que é a pandemia da Covid-19, mas não poderíamos
deixar de realizar essa [festa que tem]
densidade na nossa história, cultura e
economia. Tem que ter o equilíbrio de
manter viva a cultura, que proporciona
saúde mental a quem assiste e traz esperança”, completa a secretária.
Para viabilizar todo o festejo, desde
2017 a prefeitura municipal contrata,

via licitação, empresa que capta recursos para a estrutura do evento. O trabalho da empresa licitada é acompanhado
de perto por profissionais da gestão
pública local, o que garante a realização
de todos os itens constantes no edital.
“Esse é um modelo do futuro, não tem
como manter um modelo desse porte
sem a parceria com a iniciativa privada.
Há um orçamento profissionalizado, e
nós acompanhamos toda a realização
do contrato. O edital já traz tudo que
precisamos, como dimensão de palco,
contratação de artistas e quais artistas
devem ser contratados. Tudo fica sob
responsabilidade da empresa, e nós
apenas acompanhamos”, complementa Rosalia.
Durante as transmissões, a prefeitura promove vários destinos juninos
no país e no mundo, trazendo as curiosidades da cultura não só de Campina
Grande, mas de outras cidades que
enviaram conteúdo, com o objetivo de
mostrar a força dos festejos juninos.
Para o Município paraibano, a festa
junina é a segunda data mais importante para o varejo e a primeira para o
comércio local.
O lado social não é esquecido na festividade, também porque a situação de
pandemia deixou diversos trabalhado-

res do setor de eventos sem renda. Por
isso, a prefeitura promove, junto com
os festejos, o drive-thru: quem está no
Município pode, de domingo a quinta-feira, comparecer ao local e adquirir
as comidas típicas. “Nós temos uma
parceria com uma importante marca
de bebidas, que vai garantir que 20%
do que for vendido será revertido em
cestas básicas para os barraqueiros de
São João”, disse.

ú Homenagens e
tradições
Durante a pandemia, o setor turístico perdeu muitos artistas importantes
para a cultura local e nacional. Um deles
foi Genival Lacerda, que faleceu em decorrência da Covid-19 em janeiro deste
ano. Para homenageá-lo, a prefeitura
preparou uma exposição no Museu de
Arte Popular da Paraíba, que traz todo
o acervo do artista, como chapéu, roupas e discografia.
Para quem está no Município, o diferencial fica por conta dos passeios
com ônibus do forró, que é mais uma
tradição do São João. O ônibus é aberto
e conta com um cordelista a bordo que
traz toda a história de Campina Grande
por meio de cordéis.
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CNM é destaque na mídia nacional
A Confederação Nacional de Municípios teve destaque
em diversos veículos de mídia do país. Entre os assuntos que
foram noticiados estão: a posse da nova diretoria da entidade; os erros no Fundeb, que têm deixado as prefeituras no
vermelho; a atuação dos Municípios no enfrentamento da
pandemia e as pesquisas da CNM sobre a realidade do coronavírus; e os impactos de desastres naturais no ano de 2020.

Na Globo News, a
Confederação foi destacada
pelo levantamento sobre
o crescimento de decretos
de emergências pelo
país. No sul, Ziulkoski foi
entrevistado pela Rádio
Bandeirantes de Porto
Alegre e falou sobre os
impactos da seca na
agricultura de Municípios
do Rio Grande do Sul.

Na Jovem Pan, o presidente Paulo Ziulkoski falou sobre
as expectativas para a nova gestão 2021-2024. Ao Valor Econômico, Ziulkoski destacou os erros do Fundeb. O primeiro
tesoureiro da CNM, Nélio Aguiar, concedeu entrevistas sobre
as pesquisas da entidade em relação à Covid-19, que teve
destaque na CNN, no Jornal da Globo, no portal UOL e em
diversos outros veículos.
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Conecte-se com a CNM

#Napalmadamão: informações para os
Municípios por meio das redes sociais
É por meio das redes sociais que os municipalistas podem acessar de forma rápida e eficaz todas as informações que impactam o dia a dia dos Municípios.

ú Instagram

ú WhatsApp

A CNM está no Instagram como @portalcnm. As publicações contam com arte exclusiva para a comunicação com o
Ente municipal ser efetiva. Nos stories,
você pode marcar a Confederação e ser
repostado por lá.

Para ficar por dentro do resumo de notícias
diárias e receber comunicados importantes,
os gestores municipais podem se cadastrar
no site da CNM. Para que as mensagens cheguem até o gestor é necessário salvar o contato da CNM em seu aparelho. Cadastre-se
e salve o contato.

ú YouTube

ú Linkedin

No YouTube, a Confederação Nacional
de Municípios está como TV Portal CNM.
Por lá, semanalmente a entidade oferece rodas de conhecimento e bate-papos
sobre atualizações, portarias e tudo o
que é de importância para os gestores.
O resumo das notícias institucionais e
da atuação da entidade no Congresso
também podem ser conferidos no canal.

Voltada para relacionamentos profissionais,
nesta rede social a CNM divulga boas práticas
municipais e vagas de trabalho. Além disso, a
CNM disponibiliza materiais técnicos importantes para as administrações municipais.
Todo o conteúdo está centralizado no Portal
da CNM, que pode ser acessado através do
QR Code.

ú Facebook
Pelo Facebook, a CNM faz transmissões
das rodas de conhecimento e bate-papos, além das publicações, que podem
ser compartilhadas por qualquer pessoa
com interesse na luta municipalista. Curta, comente e compartilhe os conteúdos
da entidade.

ú Twitter

Créditos

No @portalcnm no Twitter, a CNM publica informações rápidas e bem objetivas
para quem tem uma rotina agitada. Nessa rede social é possível ativar notificações e não perder nada sobre a pauta
municipalista.

ú Rádio CNM
Dentro do Portal, está a Rádio Web da CNM. A programação
vai de entrevistas com prefeitos e gestores que visitam a sede
da CNM a matérias especiais de boas práticas e diversos temas
que podem interessar os gestores.

ú Galeria CNM (Flickr)
Na galeria de imagens da Confederação, os gestores podem
conferir fotos de todos os eventos realizados pela CNM, assim
como imagens de todas as Marchas a Brasília em Defesa dos
Municípios.

ú SMS
Prefeitos e prefeitas: não esqueçam de manter seus números
de telefone atualizados na CNM. Por SMS, a Confederação realiza pesquisas espontâneas e comunicados diretamente para
o gestor municipal. Fique atento, uma mensagem fonada do
presidente Paulo Ziulkoski também pode ser enviada convocando para mobilizações e ações importantes ao seu Município.
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