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Palavra do presidente
No dia 31 de maio, assumimos a gestão da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Agradeço
aos prefeitos e às prefeitas que se mobilizaram
e confiaram na chapa para comandar a entidade entre os anos de 2021 e 2024. Estive
à frente da Confederação de 1997 a
2018, e vencemos importantes lutas para dar voz aos Municípios
e amenizar as dificuldades
enfrentadas. Criamos o
maior evento municipalista da América Latina e
passamos a ser reconhecidos
nacional e internacionalmente
como a entidade representativa dos
5.568 Municípios brasileiros.
Agora, vamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pela entidade
ao longo de seus mais de 40 anos de história e
permanecer lutando pela pauta municipalista. A situação socioeconômica do Brasil é muito desafiadora,
e os Municípios vão passar por momentos ainda mais difíceis do que estão enfrentando hoje. Vivemos uma crise
sanitária mundial que afeta não apenas a saúde, mas também a economia, a educação, as ações sociais, entre outros
setores. Garanto, porém, que vamos enfrentar isso tudo de
cabeça erguida, unidos, e trabalhando para que possamos
qualificar o pacto federativo.
Pelo cenário atual, ainda precisamos dar prioridade
às medidas relativas ao enfrentamento da pandemia da
Covid-19, cujos impactos são sentidos não apenas pela estrutura da gestão, mas especialmente pela nossa comunidade. Precisamos ainda garantir a vacinação em massa da
população, o envio de insumos e medicamentos para dar
aos pacientes um tratamento humano e efetivo contra a

doença, bem como a aprovação de medidas para socorrer financeiramente os Entes locais, que estão
com demandas essenciais reprimidas e suas
contas estranguladas.
Não podemos, por outro lado, deixar
de atuar pelo avanço de pautas prioritárias e que ficaram de lado em
decorrência da pandemia. Entre
essas, destaco o aumento
em 1% do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), que aguarda apenas a votação em segundo
turno na Câmara dos Deputados. Merece a nossa atenção, também, a Reforma Administrativa, essencial para garantir o funcionamento das
administrações locais, e o Novo Marco Legal
do Saneamento, trabalhando fortemente para
garantir a universalização de serviços essenciais à
população.
Também há a implantação da lei do novo ISS sobre
leasing, cartão de crédito e plano de saúde e a Reforma Tributária, que precisará ser muito bem discutida e encaminhada pelo movimento municipalista para garantir que se
possa corrigir aspectos estruturais do nosso pacto federativo. A discussão é complexa e precisaremos estar unidos
para avançar nisso.
Os desafios são grandes. A jornada não será fácil, mas
iniciamos essa gestão com a certeza de que o nosso movimento nunca esteve tão forte e coeso como agora. Seguimos juntos!
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM

Em tempos de pandemia, 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

No combate à pandemia da Covid-19, que assola o Brasil e o mundo,
o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defende que é preciso uma ação
integrada entre os três Entes – União,
Estados e Municípios – para “potencializar a eficiência das medidas sanitárias adotadas no país”. Em entrevista
à edição de junho do Boletim CNM, ele
mantém a meta de vacinar toda a população brasileira e reforça que essa é
a principal estratégia da pasta federal
para controle da pandemia, seguida por
medidas não farmacológicas, como uso
de máscaras, distanciamento e higiene
correta das mãos. O ministro também
colocou como meta o início de uma campanha de testagem a fim de identificar
contaminados e isolá-los.
Ministro, no cenário de pandemia em que vivemos, como deve
ser a atuação dos Entes federados?
É necessária uma ação integrada
entre União, Estados e Municípios para
potencializar a eficiência das medidas
sanitárias adotadas no país. O Brasil é
um país de dimensão continental, e o
momento da pandemia pode ser diferente entre as regiões, Estados e Municípios, então a integração dessas ações
é fundamental.
Qual é a estratégia para acelerara vacinação da população e qual o
cronograma atualizado de repasses
de vacinas para o segundo semestre
de 2021?
A campanha de vacinação é uma iniciativa do governo federal. O presidente
da República, Jair Bolsonaro, fez várias
manifestações nesse sentido. A primeira delas foi uma Medida Provisória que
aloca R$ 20 bilhões para a aquisição de
vacinas. Em segundo lugar, o presidente
se empenhou em levar vacinas seguras
e eficazes à população brasileira. Em terceiro lugar, determinou a mim, como ministro da Saúde, que procurasse agilizar
uma campanha de vacinação eficiente

no Brasil e, para tanto, nós contamos
com a parceria de Estados e Municípios
que são os responsáveis na ponta por
aplicar a vacina.
O governo tem formalizado mais
de 600 milhões de doses de vacina Covid-19. A campanha de vacinação tem
caminhado em ritmo acelerado – o Ministério já distribuiu mais de 90 milhões
de doses, sendo mais de 30 milhões
de doses enviadas para Estados e Municípios somente neste mês. E temos
muitas notícias favoráveis, como a assinatura do acordo de transferência de
tecnologia da farmacêutica AstraZeneca
para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Com essa transferência de tecnologia,
o Brasil terá condições de produzir o
Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), e assim terá mais autonomia para produzir
vacinas Covid-19 em território nacional.
Trabalhamos com a meta de vacinar a
população brasileira até o final do ano.
Qual é a estratégia da sua gestão
para o controle da pandemia da Covid-19 no Brasil?
Várias estratégias já têm sido empregadas desde o início da nossa gestão. A
principal delas é ampliar nossa campanha de vacinação. Entendemos que essa
é a mais potente arma para bloquear o
vírus e vencer o caráter pandêmico da
doença da Covid-19. Outra estratégia é
a adoção de medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, a higiene
correta das mãos, o uso do álcool em
gel, o distanciamento. Ações para evitar medidas mais rigorosas que não são
bem aceitas pela população e que podem prejudicar nossa economia. Além
disso, o Ministério vai disponibilizar uma
ampla campanha de testagem. A meta
do governo federal é testar até 20 milhões de brasileiros todos os meses e assim será possível identificar indivíduos
contaminados e isolá-los, reduzindo a
transmissão comunitária da doença.
Mas reitero: só teremos sucesso se ti-

Divulgação

Ministro da Saúde defende ação
integrada dos Entes contra Covid-19

vermos o apoio da população brasileira.
Como o Ministério avalia e pretende encaminhar a questão do
subfinanciamento dos incentivos financeiros destinados ao custeio de
Programas e Estratégias federais?
O Ministério da Saúde tem destinado recursos para Estados e Municípios,
habilitado leitos, feito aquisição de insumos estratégicos – como o kit intubação,
que conforme pactuado na tripartite
(União, Estados e Municípios) é algo
próprio de Estados e Municípios. O Ministério tem assumido essas responsabilidades. O subfinanciamento da Saúde é um tema crônico e somente uma
atuação conjunta irá recompor as verbas necessárias para um financiamento
adequado da saúde. E precisamos também ter eficiência nas políticas públicas.
Se o sistema continua com eficiência
baixa, não adianta ter mais recursos
porque a alocação não será eficiente e
não cumprirá o objetivo, que é aumentar a expectativa de vida da população,
reduzir a mortalidade infantil e permitir
que inovações sejam incorporadas ao
Sistema Único de Saúde (SUS). Esse é
um momento em que a sociedade tem
uma dimensão da importância do SUS.
Talvez seja essa a principal lição que
devemos levar com a pandemia, não
só como gestores públicos, mas como
brasileiros. Cada um reconhecer a importância do SUS, defender o SUS e priorizar as
ações, o financiamento
e a eficiência nas ações
de saúde pública.
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Estudo / Defesa Civil

Em 2020, decretos de emergência
crescem e causam prejuízo de R$ 62,5 bi
Em muitas localidades brasileiras, a
calamidade causada pela pandemia da
Covid-19 somou-se aos efeitos adversos dos fenômenos naturais – inundações, alagamentos, deslizamentos, secas, incêndios florestais, entre outros.
Com crescimento de mais de 68,5%, em
relação ao ano anterior, as anormalidades causaram prejuízos econômicos de
R$ 62,5 bilhões, entre janeiro e dezembro de 2020.
Foram 13.065 decretos de Situação
de Emergência (SE) e, desses, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
do Ministério do Desenvolvimento Regional (Sedec/MDR) reconheceu 9.348;
3.432 estão sob análise e apenas 285
decretos não foram reconhecidos. Os
números mostram que 71,15% dos pedidos de anormalidade já foram reconhecidos pelo poder público federal.
Os desastres decorrentes de tempestades, ciclones, alagamentos, inundações, deslizamentos, entre outros,

causaram a morte de 235 pessoas.
O excesso de chuvas também deixou
mais de 96.535 mil pessoas desabrigadas e 306.035 desalojadas. Sendo
assim, somando todos os desastres
que ocorreram em 2020, mais de 41
milhões de pessoas foram afetadas.
O impacto financeiro foi mostrado
pela CNM, por meio do estudo Danos
prejuízos causados por outros desastres durante a pandemia em 2020, da
área Desenvolvimento Territorial – Defesa Civil. O mapeamento da entidade
mostra ainda os malefícios humanos,
materiais e ambientais dos desastres
naturais, potencializados pela ação
humana.
Conforme mostra o estudo, 59,6%
dos decretos municipais foram influenciados pela pandemia, assim como
o aumento do número de casos. Em
2019, os decretos somaram 4.126; no
anterior foram 4.215; e em 2017 somaram 4.704. Estudo anterior da CNM

Ranking de Prejuízos
Causados por Desastres – 2020

contabilizou 32 mil decretações de
anormalidades decorrentes de calamidades entre 2003 e 2018. De 2012 a
2017, os desastres causaram mais de
R$ 244,9 bilhões em prejuízo aos Municípios afetados.
Ao ter a anormalidade atestada,
o gestor público conta com situação
jurídica especial para execução das
ações de socorro e assistência humanitária à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e
recuperação de áreas atingidas. Ano
passado, o governo federal liberou R$
234.192.000,96 a Municípios e Estados
para ações de prevenção, resposta e
recuperação de áreas afetadas por
desastres, mas o valor corresponde a
apenas 0,37% dos R$ 62,5 bilhões em
prejuízos. Do dinheiro liderado pelo governo, R$ 169,1 milhões foram transferidos para os Municípios afetados por
desastres – 72% do total – e R$ 64,5
milhões para os Estados.

Quantidade de decretações de
anormalidade entre 2016 a 2020
14,000

Ranking

Tipo de Desastre

1

Seca

39.671.449.388,00

2

Outros

12.832.006.576,00

3

Tempestades

5.460.943.568,00

4

Inundações

2.361.459.686,00

5

Enxurradas

1.343.589.437,00

6

Alagamentos

7

Deslizamentos

267.226.032,00

8

Ciclones/Tornados

142.805.945,00

9

Incêndios Florestais

Total
Fonte: CNM, com informações da Sedec/MDR.
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Fonte: CNM, com informações da Sedec/MDR.
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Saúde

Covid-19: reunião com o ministro da Saúde,
conquistas e pesquisas são destaques
Atuando desde o anúncio do início
da vacinação pela celeridade na reposição e distribuição das doses pelo Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19 (PNO), a
CNM se reuniu pela primeira vez com o
novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para reforçar esse entendimento
e apresentar demandas dos Municípios
na pandemia. Na pauta, ganharam destaques o cronograma e a velocidade de
vacinação contra a Covid-19, a aquisição
de medicamentos do chamado “kit intubação”, a abertura de novos leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a
adoção de medidas não farmacológicas no país.
O movimento defendeu a participação dos Municípios nos debates do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, cobrou campanha coordenada de
comunicação do Ministério da Saúde,
destacou a necessidade de recursos
para viabilizar o atendimento aos pacientes e solicitou clareza na divulgação
de informações pela Pasta em relação
à quantidade de doses distribuídas e às
que foram efetivamente aplicadas. Medidas como o distanciamento social,
uso de máscaras e não promoção de
aglomerações fizeram parte das considerações que o movimento municipalista entende como essenciais nas ações
do governo federal junto à população.
Confira outros detalhes apresentados ao
ministro Marcelo Queiroga.

texto que estende o prazo até o fim de
2021. Paralelamente, a Confederação
divulgou pesquisas sobre a vacinação,
com abordagens acerca de intubações
em Upas, faltas de vacinas e oxigênio e
medidas de reabilitação.
Todas as informações da pandemia

estão no Observatório CNM Covid-19
(https://bit.ly/3uOdpxM) e no Informe
CNM Covid-19, publicado diariamente
no site, Rádio CNM e redes sociais da
entidade.
Acesse outros destaques das principais publicações:

Conquista: prazo para uso de saldos de fundos da saúde
vai até o fim de 2021 e pode liberar até R$ 14 bilhões para
os Municípios

Pesquisa CNM: falta de oxigênio pode atingir 625
Municípios e do “kit intubação” chega a 1.141

Pesquisa CNM mostra falta de vacinas, intubações em
UPAs e medidas de reabilitação

CNM disponibiliza pesquisa nacional sobre vacinação nos
Municípios

Pesquisa Covid-19: falta de vacinas para segunda dose
atinge 1.142 Municípios nesta semana

Nota Técnica orienta gestores sobre transposição e
transferência de saldos da Saúde

Comissão da Covid-19 ouve presidente da CNM, ações
dos Municípios ganham destaque

� Conquistas e
pesquisas
Os Municípios terão mais tempo
para o uso de saldos da saúde, com a
possibilidade de liberação de até R$ 14
bilhões provenientes de repasses do
Ministério da Saúde. Após articulação
municipalista, o Congresso aprovou o

STF reafirma que é constitucional a proibição de
aumentos com pessoal durante pandemia

Butantan emite nota para esclarecer composição de
doses nos frascos das vacinas; CNM orienta gestores
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Contabilidade Pública

Após fazer o diagnóstico
da situação atual do Município
e publicar o Plano de Ação do
Sistema Único e Integrado de
Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle
(Siafic), os gestores municipais
devem, agora, iniciar as implementações das ações de acordo com as datas constantes do
Plano de Ação. Isso porque, até
1º de janeiro de 2023, o Plano
deve estar completamente em
funcionamento.
A área de Contabilidade da
CNM orienta que as lideranças
municipais, além de seguir o cronograma do plano de ação apresentado no
Sistema, devem garantir, se possível,
a participação dos órgãos e entidades
envolvidos no processo, como a Câmara Municipal, dos Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS) e das Autarquias no intuito de buscar maior efetividade nas ações exigidas e descritas
no plano para implantação do padrão
mínimo de qualidade do Siafic.
Caso o Município não esteja com
o Plano de Ação funcionando corretamente até janeiro de 2023, poderá
sofrer sanções descritas na Lei de Responsabilidade Fiscal e, com isso, deixar
de receber transferências voluntárias,
além de estar proibido de contratar
operações de crédito, como empréstimos e financiamentos.

ú Prazos
Os gestores municipais tiveram até
o dia 5 de maio para disponibilizar aos
respectivos órgãos de controle interno
e externo e divulgar em meio eletrônico de amplo acesso público no site do
Município o Plano de Ação do Siafic.
Caso o Município não tenha feito a publicação dentro do prazo definido no
Decreto Federal, o Tribunal de Contas
do Estado poderá notificar o gestor

ContabilizaRio

Gestores devem implementar etapas
do Plano de Ação do Siafic

e fazer apontamentos na análise das
contas anuais de 2021.
Mesmo fora do prazo, ao receber a
notificação, a localidade deve mandar o
Plano de Ação para o controle externo,

o controle interno e publicar o conteúdo o quanto antes, a fim de, em seguida, dar início à implementação dele.

ú Previdência Social
Outro prazo a que os gestores
municipais devem estar atentos é
referente ao cronograma de implementação do Sistema eSocial, que
é o Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais do
governo federal. A obrigatoriedade
do envio dos eventos de tabelas da
1ª fase para os órgãos públicos se
inicia em 8 de julho de 2021.
Para tanto, os Entes públicos
devem fazer o envio das informações com remuneração dos segurados por meio da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (Gfip). Até o segundo semestre de 2022, além da
Gfip, serão substituídas diversas
outras declarações – como Rais, o
Caged, a CTPS, Comunicação do
Acidente do Trabalho (CAT). Tudo

estará centralizado no eSocial com o
objetivo de racionalizar e simplificar o
cumprimento de obrigações.
A segunda fase começa a partir de
8 de novembro, quando serão contemplados os eventos não periódicos,
a carga inicial com a base cadastral
e funcional dos servidores ativos, os
dados dos aposentados, pensionistas e seus dependentes. Já a terceira
etapa começa em 8 de abril de 2022,
quando devem ser enviados os dados referentes à folha de pagamento
dos servidores ativos, aposentados e
pensionistas. A quarta fase acontecerá com o envio dos eventos de Saúde
e Segurança do Trabalhador (SST) que
se iniciam em 11 de julho de 2022. Para os Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS), os eventos desta última
fase não são obrigatórios.
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Definidas competências do
Comitê de Gestão do ISS
A instalação, a regulamentação
e as competências do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (CGOA/ISSQN) foram
definidas na primeira reunião do
colegiado. O encontro ocorreu no
início de abril, e a CNM e a Frente
Nacional de Prefeitos (FNP) – com
representantes regionais dos Municípios – foram responsáveis pelas
decisões. Por aclamação, os participantes da reunião indicaram Paulo
Ziulkoski para presidente do colegiado, por sua experiência e intensa
atuação para a mudança das regras.
Ele comentou sobre seu retorno ao
comando da Confederação e falou
da necessidade de união para resolver o impasse, que se arrasta
desde 2016.
O comitê atende às determinações da Lei Complementar

175/2020, que trata do
padrão nacional de obrigação acessória do ISSQN, de competência dos
Municípios e do Distrito
Federal. A nova lei prevê
regra de transição para a
partilha do imposto entre
o Município do local do
estabelecimento prestaPor aclamação, participantes da reunião indicador e o Município do doram Ziulkoski para presidente do colegiado
micílio do tomador relativamente aos serviços.
“Esse projeto está corrigindo um
Municípios receberem os recursos
erro histórico na condução da políe da construção técnica, a partir da
tica fiscal, tributária em que meia
indicação de especialistas para dar
dúzia de Municípios se apoderavam
subsídio às discussões e às propodos recursos. Mudando da origem
sições do comitê.
para o destino, isso vai, seguramenDentre os objetivos do colegiado
te, contemplar mais Municípios com
está a definição de como será o foressa distribuição. Vamos criar as
necimento de informações ao sistecondições para isso”, disse Ziulkosma eletrônico de padrão unificado,
ki ao falar da necessidade de os
por parte dos Municípios. Também
propor ou analisar estudos de viabilidade; apresentar e operacionalizar alternativas para implantação
e manutenção de sistemas; prestar
informações para a organização,
formação e atualização de dados; e
propor soluções para problemas ou
melhorias para o sistema. Os representantes do grupo apresentaram
ainda a intenção de sugerir soluções
ao ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Alexandre de Moraes
para revogar a medida cautelar que
suspendeu o art. 1º da Lei Complementar 157/2016, que trata do local
de incidência do ISS. Moraes deferiu
liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.835 e retirou
dos Municípios tomadores de serviço o direito de receber o imposto
arrecadado com as transações de
cartões de crédito/débito, leasing e
planos de saúde.
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Instit

Nova Diretoria assum

Ziulkoski retorna com fo

Com homenagem às mais de 460
mil vítimas da Covid-19 e com reconhecimento à participação da mulher na
política brasileira, o presidente de honra da CNM, Paulo Ziulkoski, formalizou
seu retorno à presidência da entidade
no dia 31 de maio, durante cerimônia
de posse da nova diretoria em Brasília. Após reunir os integrantes da nova
gestão no Salão Nobre, Ziulkoski pediu
um minuto de silêncio pelas vítimas da
doença.
Em seu primeiro discurso, Ziulkoski relembrou dos desafios superados
e apontou para o futuro e o ânimo de
manter o histórico de lutas e conquistas. O presidente reforçou seu interesse
em fazer um grande trabalho e, mesmo
não tendo planejado esse retorno, disse sentir-se honrado em dar continuidade ao trabalho da entidade à frente
do movimento municipalista nacional.
Mencionando os nomes de alguns municipalistas, que ajudaram a construir
o movimento e a estruturar a entidade,
lembrou que “a CNM foi criada, justamente, porque não quis se ‘apelegar’
[ser capacho dos outros Entes]”.
Ziulkoski se emocionou ao contar
como os prefeitos foram recebidos pelo governo federal, em 1998 – com cachorros da força nacional de segurança

– e como os gestores locais eram tratados na capital federal, de forma não
condizente com a de uma “autoridade
municipal”. Dentre os avanços, mencionou as melhorias promovidas no pacto federativo, o aumento do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM) e as Marchas a Brasília
em Defesa dos Municípios.
A Marcha é atualmente
um dos maiores símbolos
de luta pelos direitos dos
Entes locais e é mundialmente reconhecida por ser
o maior evento em número
de autoridades locais reunidas no mesmo espaço. O
evento, que tem como marca registrada a participação
das maiores autoridades
políticas do país, é conside-

rado uma das principais conquistas da
liderança de Paulo Ziulkoski à frente do
movimento.
“Não podemos partir para o futuro
sem conhecer a nossa história. E essa
luta vem de décadas, mais precisamente de 1981, com a Proclamação da República. Isso vai, talvez, mais cem anos”,
afirmou, referindo-se à regulamentação
do pacto federativo. Ziulkoski fez questão de relatar todo o contexto em torno
da previdência, desde a conquista do
Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) ao impacto da nova reforma, que
exigirá novo enfrentamento.
Foram mencionadas ainda a atuação de Ziulkoski e do movimento na antiga Desvinculação de Receitas da União
(DRU), que garantiu a recomposição dos
recursos perdidos por conta de medidas adotadas pelo governo federal; a
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tucional

me Gestão 2021-2024;

oco em pleitos históricos

decisão favorável aos Municípios do
Tribunal de Contas da União (TCU)
sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); e a luta para impedir
a criminalização civil e criminal de
prefeitos por ações simples, como
tirar uma areia de monopólio das
empresas.
Segundo contou o líder municipalista, a cultura de usar estudos
e mapeamentos para embasar as
reivindicações vêm de longa data,
e desde o primeiro apresentam resultados positivos. “Temos que ser
humanos, mas ser humano, muitas
vezes, é ir para o embate; é olhar
para o cidadão, lá na nossa cidade,
que precisa de dinheiro para saúde
e educação; é enfrentar”, disse ao

contextualizar: “a Federação brasileira vive um conflito e conflito é
conflito”.
Propostas sugeridas pela CNM,
paradas no Congresso, também
serão objeto de atuação municipalista, dentre elas uma emenda constitucional que proíbe o governo e o
Congresso de criar atribuições sem
indicar fonte para pagá-las. “Quando há comprometimento, quando
estamos engajados em uma luta,
nós conseguimos. Temos que pensar positivamente, e se tiver que
enfrentar cachorro, novamente,
nós vamos enfrentar”, avisou.
Confira como
foi a Cerimônia de
Posse na íntegra:

ú Conselho Político
A recém-empossada diretoria da CNM
para a Gestão 2021-2014 realizou a primeira reunião do Conselho Político. Em pauta,
os temas que devem nortear a atuação do
movimento municipalista neste início de
mandato, incluindo ações para o enfrentamento da pandemia e pautas consideradas
estruturantes para os Entes locais. Entre
os temas em debate, a data da Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios foi definida. O evento não foi realizado em 2020
e maio de 2021, como ocorre tradicionalmente, em decorrência da pandemia da
Covid-19. Neste ano, o evento foi adiado
para outubro, mas Ziulkoski apontou que
o cenário no país ainda deverá impossibilitar a realização do evento com segurança.
O Conselho Político decidiu adiar a Marcha
para o primeiro semestre de 2022.
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Aroldi se despede da CNM
Emocionado, o ex-presidente da CNM, Glademir Aroldi,
fez seu discurso de despedida da entidade e, em razão da
pandemia da Covid-19, acompanhou a cerimônia à distância,
da sua residência, ao lado de seus familiares. Na oportunidade, iniciou a série de agradecimentos ao cumprimentar os
que estavam presencialmente na cerimônia e os que acompanhavam de forma on-line, pelas redes sociais.
Aroldi reconheceu com gratidão a ajuda e as parcerias de
todos pela causa municipalista. “Peço permissão para fazer
uma fala apenas de agradecimento, de reconhecimento e
de gratidão. Começando a agradecer aos nossos ex e atuais
prefeitos e prefeitas pela parceria, pelo apoio, pela ajuda na
defesa da pauta municipalista. Aproveito para desejar aos
atuais gestores, que assumiram agora em primeiro de janeiro
deste ano, um ótimo trabalho, uma ótima gestão em favor
das nossas comunidades. Agradeço também a dedicação dos
nossos ex e atuais presidentes das entidades microrregionais
e dos consórcios públicos de Municípios”, disse.
Em seguida, voltou a palavra aos parceiros que estiveram
ao lado dele durante o mandato. “Quero registrar e agradecer
com muito carinho o trabalho importante e decisivo do nosso
conselho político, formado pelo Movimento Mulheres Municipalistas (MMM) e pelos presidentes das entidades estaduais.
Muito obrigado a cada um de vocês que, pelo conhecimento,
garra e amor à causa municipalista, nos apontaram os rumos
e os caminhos que juntos percorremos. Quero agradecer a
nossa diretoria pela dedicação e pela responsabilidade com
que trataram e enfrentaram os assuntos relativos a nossa
CNM”, complementou.

Aroldi enalteceu a importância de colaboradores e consultores da entidade, que trabalharam lado a lado com ele
durante este período. “Aos nossos colaboradores e consultores da CNM, que são os nossos anjos da guarda, sempre
cuidando de cada detalhe para que tudo pudesse acontecer
da melhor maneira possível”. Ele também agradeceu a Deus
pela oportunidade de liderar a CNM durante o período e de
construir amizades verdadeiras. A importância da família, que
o acompanhou durante a gestão, também foi citada. “Preciso
também agradecer a minha família pela compreensão, pelo
apoio para que pudesse estar o tempo necessário à disposição do movimento, mas agradecer a cada um de vocês. Meu
muito, muito, muito obrigado a todos”, finalizou.

Homenagens
Após o discurso de agradecimento e encerramento
de mandato, Aroldi recebeu uma placa de homenagem
das mãos do filho Max Aroldi, representando o movimento, com o abraço de todos os colaboradores e da
diretoria, reconhecendo o trabalho que foi entregue
pelo líder municipal. Bastante emocionado, Aroldi ouviu atentamente a leitura da placa, que foi feita pelo 1º
vice-presidente da CNM, Julvan Lacerda.
Representando as entidades parceiras, o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) Nacional, Carlos Melles, fez um
breve discurso, também de forma on-line. “Eu queria,
Aroldi, e sua esposa dona Leila, dizer sobre minha admiração pessoal. Achei que o Paulo Ziulkoski não era
substituível, que ele fosse insubstituível. Eu convivo
com ele há 30 anos em um ambiente de família e você
fez um trabalho formidável. Ele o escolheu muito bem”,
iniciou o discurso.
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Diretoria
Agradecimentos, desafios, união e a importância da CNM
como principal entidade representativa dos Entes locais nortearam os discursos dos cinco vice-presidentes que assumiram a Gestão 2021-2024. Os novos membros assinaram
o termo de posse junto aos representantes dos conselhos
Diretor, Fiscal e dos Representantes Regionais da entidade.

Julvan Lacerda
Primeiro vice-presidente da
CNM e presidente da Associação
Mineira de Municípios (AMM)
“É um momento muito difícil,
principalmente para os que assumem os mandatos em plena pandemia e com a politização que vivemos.
Por isso, precisamos mais ainda das nossas entidades representativas municipalistas e a CNM entre elas. Com a força da nossa
união, precisamos transformar os problemas em soluções”.

Clenilton Pereira
Presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam),
Clenilton Pereira, representando o
segundo vice-presidente e prefeito
de Nova Olímpia (PR), Luiz Sorvos
“Precisamos urgentemente acelerar o processo da vacina e garantir
a qualidade de vida às pessoas nos Municípios, pois as coisas
acontecem lá.”

Rosiana Beltrão
Terceira vice-presidente e prefeita de Feliz Deserto (AL), Rosiana
Beltrão
“Temos uma grande missão pela
frente: primeiro salvar vidas, insistir
na vacina para que a quantidade de
imunizados aumente; e a CNM tem
papel fundamental nesse processo. Isso é fundamental para que
outras coisas venham a acontecer, como aquecer a economia.”

Haroldo Naves
Quarto vice-presidente da CNM,
prefeito de Campos Verdes (GO) e
presidente da Federação Goiana de
Municípios (FGM)
“A CNM tem muitas demandas,
mas a principal é a união em favor
de todos os Municípios.”

Jair Souto
Quinto vice-presidente, prefeito
de Manaquiri (AM) e presidente da
Associação Amazonense de Municípios (AAM)
“A CNM consegue enxergar os
pequenos Municípios, mas a gente
precisa diminuir as desigualdades;
e o trabalho da entidade tem sido fundamental.”

Conheça a
nova diretoria:
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Entre as pautas prioritárias do movimento municipalista para o segundo semestre de 2021 no Congresso
Nacional estão as reformas tributária
e administrativa. Os debates sobre os
dois temas tiveram avanços nas Casas
legislativas nas últimas semanas. Enquanto a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados, antes de aprovar o relatório, promoveu série de audiências para
tratar da reforma administrativa, tendo
inclusive colhido contribuições da Confederação Nacional de Municípios , os
presidentes da Câmara e do Senado
articulam com o governo federal uma
nova forma de tramitação da reforma
tributária.
A CNM relembra pontos que são
fundamentais para o movimento municipalista na reforma tributária e que
foram pontuados pela entidade em
debates com os parlamentares e também com os gestores municipais. São
eles: um seguro-receita para garantir
que os Entes não tenham perdas com
a reforma; mudanças nos critérios da
cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
sendo 60% por critério populacional, 5%
igualitário entre todos os Municípios do
Estado e 35% de acordo com lei estadual; criação de um comitê gestor com
representação paritária da União, dos
Estados e dos Municípios; e, no caso da
criação do chamado imposto seletivo,
como proposto anteriormente, que haja
compartilhamento para que não existam contribuições ou outras fontes de
receita da União não compartilhadas
com Municípios.
Embora a comissão mista da reforma tributária no Congresso tenha
concluído os trabalhos em maio, com
apresentação do relatório do deputado
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), até o fechamento desta edição do Boletim CNM, a
votação do tema estava indefinida, com

Leonardo Sá / Ag. Senado

Debate sobre reformas
avança no Congresso

tratativas entre Legislativo e Executivo. Em carta aberta, a Confederação e
outras entidades se manifestaram por
uma reforma ampla,
completa e sem fatiamento, como sugeriu o
governo federal. Acesse
a carta na íntegra:

ú CNM apresenta
visão sobre reforma
administrativa
Tramita na Câmara dos Deputados
a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 32/2020, de iniciativa do Poder
Executivo, que propõe a reforma administrativa, alterando itens que tratam
sobre servidores e empregados públicos e a organização administrativa.
A CNM tem defendido uma reforma
que modernize o Estado, levando em
consideração as diferentes realidades
regionais. Vale destacar que a entidade considera o tema muito importante,
mas que o texto em discussão no Legislativo federal precisa ser aperfeiçoado.
O ponto de vista dos Entes locais e
a defesa de um texto que corrija distorções na administração pública foram
apresentados pela consultora jurídica
da Confederação Elena Garrido em audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da
Câmara dos Deputados em maio. Entre
outros pontos, ela apresentou como

fundamental para o movimento municipalista que a reforma administrativa
estabeleça na Constituição um regramento de geração de fonte de custeio
pela União ou pelo Ente em questão
sempre que criada obrigação de despesa para outro Ente. “Os Municípios
estão abarrotados de obrigações, pisos
salariais impostos, sem nenhuma verba
repassada a mais, sem nem avaliação
de se teriam como arcar com o encargo”, afirmou.
Outros itens levantados pela CNM
para a reforma são, por exemplo, assegurar a autonomia dos Entes locais
quanto à organização dos serviços públicos que por eles serão prestados e no
estabelecimento de regras de conduta
de seus servidores e dos valores salariais; planos de carreira que promovam
os servidores com base na dedicação e
na busca por resultados e não apenas
por tempo de serviço; aperfeiçoamento
das competências comuns previstas na
Constituição com urgente regulamentação do art. 23; e alteração do art. 37,
permitindo a contratação de servidores
por prazo determinado para atender
determinadas políticas públicas de outros Entes.
Aprovado na CCJ, o texto da reforma
administrativa ainda passará por uma
comissão especial da Câmara antes de
ir ao Plenário da Casa. Depois, seguirá
para análise dos senadores.
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PEC propõe novo parcelamento de
dívidas previdenciárias em 240 meses
Pensando em criar condições sustentáveis para o pagamento das dívidas previdenciárias dos Entes locais, a
CNM articulou um novo parcelamento
por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). O texto – debatido em parceria com o deputado
federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que protocolou a proposta
na Câmara dos Deputados – propõe
um parcelamento especial em 240
parcelas para dívidas vencidas até 31
de dezembro de 2020 tanto com os
Regimes Próprios quanto com o Regime Geral de Previdência Social (RPPS
e RGPS, respectivamente). A medida é
exclusiva para Municípios e excepcionalmente para o ano de 2021.
Para os Municípios com RGPS, a
PEC limita a parcela mensal a 2% da
média mensal da recente corrente
líquida e define que a correção da soma total de débitos ocorrerá somente
pela Taxa de Longo Prazo (TLP). Ainda
segundo a proposta, haverá redução
de 80% nos juros, 60% nas multas e
encargos e 50% nos honorários 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 observar os parâmetros estabelecidos na legislação federal aplicáveis
aos Regimes Próprios. Para estarem
aptas ao parcelamento especial, 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”.
O então presidente da CNM da
Gestão 2018-2021, Glademir Aroldi,
destacou, nas tratativas, que a União

precisa criar condições de pagamento das dívidas que o orçamento dos
Municípios suporte. “Tem muitos que
não estão pagando. Criando nova condição, voltam a ficar adimplentes e a
fazer o pagamento. Assim, a Receita
[Federal] vai arrecadar mais do que
agora”, avaliou.
As reuniões para tratar do tema
também contam, desde o início, com a
participação do presidente eleito para
a Gestão 2021-2024 da CNM e atualmente já empossado, Paulo Ziulkoski.
Para ele, a proposta tem de avançar
porque a situação da Previdência é
gravíssima. “Essa última Reforma da
Previdência foi uma trombada dada
em nós, para a qual acredito ter solução, mas precisa ser bem debatida
e ter o engajamento dos Municípios.”
Ao protocolar a PEC, o parlamentar
destacou a difícil situação financeira
dos Entes e a necessidade de apoiá-los
para que possam ter recursos para investir nos serviços para a população.
“É fundamental ajudar os Municípios
a buscarem um fôlego fiscal por meio
desse reparcelamento. Com isso, vão
sobrar mais recursos para a gestão
municipal poder investir mais em saúde, educação, infraestrutura e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida
das pessoas.”

� Resumo da PEC das
dívidas previdenciárias
A CNM separou os principais pontos
que estão propostos na PEC apresentada para novo parcelamento:
• prazo de 240 meses;
• taxa de juros de referência pela Taxa
de Longo Prazo (TLP);
• limite máximo de 2% da RCL para a
parcela mensal e redução de 80%
nos juros, 60% nas multas e encargos
e 50% nos honorários advocatícios,
para Municípios com Regime Geral
de Previdência Social;
• eventual resíduo aferido ao fim do
parcelamento em decorrência do
limite pré-fixado na parcela mensal
terá mantido os descontos, seja para
pagamento à vista ou incorporação
em futuros parcelamentos;
• não constituem débitos dos Municípios aqueles considerados prescritos
ou atingidos pela decadência;
• os débitos já parcelados serão consolidados separando, obrigatoriamente, os valores de composição entre
principal, multas, juros e encargos,
incidindo sobre eles os descontos.
Para efeito de unificação, é entendido como principal apenas o valor do
fato gerador original do débito, independentemente de consolidações
anteriores.
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Boas Práticas

um Município, a 70 km
do nosso. Recebemos informes técnicos, orientações com quais vacinas e
quantas o Município vai
receber, além do grupo
prioritário acompanhado
de orientações”, reforça.
Em alguns casos, como no grupo dos idosos,
foi preciso pensar um
pouco fora da caixa, mas
sem deixar de olhar para a realidade
que o Município vive. Para garantir a
vacinação completa dos idosos, o Município disponibilizou equipes que foram
de casa em casa para aplicar as doses
no grupo prioritário.

� Atuação integrada
Ações integradas devem ser pensadas também pelos gestores municipais,
de forma a envolver toda a equipe de
servidores da prefeitura. No caso de Cabaceiras, a prefeitura envolveu os Agentes Comunitários de Saúde, que, através
do uso de tablet, entram no Sistema
e-Sus, o qual emite relatórios de idades e comorbidades. Em seguida, eles
produzem o relatório em forma de lista,
com os dados principais da população
a ser vacinada. Dessa forma, eles
começam a fazer a distribuição das
doses de forma estratégica.
Já no Município de São Marcos (RS), além do alinhamento de
toda a equipe, a prefeitura voltou
os olhares para aqueles que estão
na linha de frente, como lembra a
enfermeira da vigilância epidemiológica do Município de São Marcos
(RS) Bruna Gonçalves. “É algo que
precisamos focar no nosso entendimento. A equipe técnica já
vem desgastada com mais de um
ano de pandemia, com medos,

Cabaceiras

Desde janeiro de 2021, a campanha
de vacinação contra a Covid-19 teve
início em todo o país. Cada etapa de
vacinação traz um novo público-alvo
a ser vacinado. Atualmente, os grupos
com comorbidades têm recebido duas
doses da vacina. O grupo compreende diversas doenças como diabetes,
doenças cardíacas, hipertensão arterial,
obesidade, imunossuprimidos, doenças
renais crônicas, hipertensão pulmonar,
anemia falciforme, síndrome de down
e cirrose hepática.
Neste grupo, o Ministério da Saúde
espera vacinar 17,7 milhões de pessoas.
Por compreender um grupo grande de
vacinação, os Municípios encontram
diversos desafios. Para a vacinação, as
localidades precisam desenvolver estratégias. As estratégias foram adotadas
pelo Município de Cabaceiras (PB), que
tem 5.035 habitantes.
A fim de garantir a vacinação, a enfermeira e coordenadora da Atenção
Básica do Município, Fernanda Albuquerque de Oliveira, trouxe o passo a
passo implementado para assegurar
a vacinação dos grupos. “Aqui temos
três unidades Básicas de Saúde, uma
localizada na zona urbana e duas na
zona rural. Quando as vacinas chegam,
vão direto para a gerência de Saúde de

São Marcos

Covid-19: estratégias locais
garantem qualidade na vacinação

angústias, perdas. Por isso, precisamos
manter a equipe motivada, mostrando
a importância do seu papel para a comunidade”, disse.
A população também deve ser envolvida e mantida informada, especialmente com relação à quantidade
de doses que o Município vai receber,
quem são os grupos a serem vacinados
e onde estão sendo distribuídas as doses. “A vacinação é importante, é uma
forma de proteger as pessoas contra a
doença, proteger de novos casos. Por
essa razão, precisamos lançar mão de
estratégias criativas e certeiras, proporcionar à população que dê ideias e
faça sugestões. Aqui também deixamos
disponível no drive-thru um espaço para doação de alimentos e produtos de
higiene para que pessoas possam ser
ajudadas por meio de doações”, complementa Bruna.

Também para orientar os gestores
municipais, a CNM disponibiliza
uma série de conteúdos na Biblioteca Digital https://bit.ly/3iJkBou.
Além disso, a entidade promoveu
no mês de maio uma Roda de Conhecimento com
os esclarecimentos
necessários. Confira ao acessar o QR
Code:
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Na Mídia

Pesquisa da CNM sobre a Covid-19 se
consolida em destaque na mídia
Desde o fim do mês de março, a
Confederação Nacional de Municípios
tem divulgado uma pesquisa semanal
para demonstrar como está a realidade local em relação à pandemia da Covid-19 nos Municípios. Já são mais de

As pesquisas
ganharam menção também
em rádios como
CBN, Jovem Pan,
Itatiaia e BandNews FM. Além
disso, jornais como O Estado de
S.Paulo e portais
como G1 e UOL,
de grande circulação, também
trouxeram destaques para os
levantamentos
da CNM.

10 edições publicadas, e o número de
alcance de mídia vem se consolidando,
com destaque em veículos de circulação
nacional e regional.
Somente em maio, foram mais de
mil notícias veiculadas em todo o país.

Sendo presença semanal em redes de
televisão, como a TV Globo, com o jornal Bom dia Brasil, no CNN Sábado, da
CNN Brasil, Jornal da Band, da TV Bandeirantes, na TV Brasil e no SBT Brasil,
do SBT.
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Lei Aldir Blanc, o que o gestor precisa saber
Uma das principais conquistas para
o setor cultural, a Lei Aldir Blanc – Lei
14.017/2020 –, sofreu algumas modificações ao longo dos últimos meses.
Nesse sentido, a CNM tem buscado
orientar e instruir os gestores divulgando e noticiando as publicações sobre o tema. O material mais recente
publicado pela área técnica de Cultura
da entidade é a Nota Técnica 5/2020. O
documento reforça as orientações aos
gestores municipais de cultura sobre
a Lei Aldir Blanc, principalmente, em
relação ao período de 2021.

• O Município recebeu e executou
recursos da Lei Aldir Blanc em
2020?
• O meu Município pode executar
recursos da Lei Aldir Blanc em
2021?
• Como os Municípios realizam os
pagamentos?
• Como os Municípios classificam e
identificam os pagamentos?
• Até quando e como os Municípios
devolvem recursos à União?
• O que os Municípios devem fazer
depois de realizar os pagamentos

No f inal de abril, o Decreto
10.683/2021 atendeu a uma das demandas dos gestores apresentadas ao
governo federal pela Confederação. A
medida tratou da ampliação dos prazos para a entrega do relatório de gestão final e para a futura devolução de
recursos à União.
Confira as ações que devem ser
observadas pelos gestores:

aos beneficiados pelas iniciativas
dos incs. II e III?
• Até quando e como os Municípios
apresentam o relatório de gestão
final?

No final de maio, a área técnica
de Cultura da CNM promoveu uma
videoconferência para debater
com os gestores municipais O que
aprendemos com a Lei Aldir Blanc:
contribuições para os PLP 73/2021,
PL 1.518/2021 e PL 9.474/2018. Os
dois primeiros projetos de lei sugerem a garantia aos Municípios
de novos recursos para a área da
Cultura, enquanto o outro último
propõe a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura (SNC). A
partir desse debate com os gestores, a CNM pretende criar contribuições técnicas que subsidiem o
aperfeiçoamento desses projetos
de lei, considerando os aprendizados referentes à implementação
da Lei Aldir Blanc nos Municípios.
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Essas e outras dúvidas podem ser esclarecidas por meio da leitura da Nota Técnica:

ú Debate municipalista
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