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CNM lança informe diário para orientar gestores sobre a Covid-19 
Luta do movimento municipalista, nova lei de licitações é sancionada
Kit intubação, vacinação e medidas não farmacológicas 
marcam reunião com ministro da Saúde
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O mês de maio marca a transição para uma nova 
gestão frente à Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM). Em 2018, quando assumimos, 
sabíamos que os desafios seriam grandes 
e que teríamos de trabalhar muito para 
dar continuidade ao trabalho realiza-
do pelo presidente Paulo Ziulkoski. 
Me comprometi com cada ges-
tor a dedicar toda a minha ener-
gia para lutar por melhores condi-
ções aos Entes locais e à população de 
nosso país, missão que norteia a atuação 
da CNM nesses mais de 40 anos de história.

E assim fizemos. Trabalhamos diuturnamente 
para conseguir junto aos três Poderes medidas que 
pudessem corrigir, ainda que aos poucos, o pacto fede-
rativo brasileiro. Defendemos que não há como melhorar 
a vida das pessoas sem o fortalecimento dos Municípios. Ti-
vemos voz. Fomos ouvidos pela população, pela imprensa e 
pelas autoridades. 

No Congresso, aprovamos medidas essenciais e estreita-
mos os laços com os parlamentares por meio das reuniões 
periódicas na sede da CNM com as Frentes Parlamentares 
Mistas em Defesa dos Municípios, do Pacto Federativo e dos 
Consórcios. Fomos convidados a participar de audiências pa-
ra tratar dos temas que trazem grandes impactos ao nosso 
país, como a Reforma Tributária e o aumento do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). 

Aprovamos medidas como a nova Lei de Licitações, a 
cessão onerosa partilhada pelos critérios do FPM, o Fundeb 
permanente, repasses de recursos para compensar perdas 
com a desoneração de produtos destinados à exportação (Lei 
Kandir) e a  Lei Complementar 175/2020, que dispõe sobre a 
redistribuição dos recursos do Imposto sobre Serviços (ISS).

Junto ao Poder Executivo, levamos a nossa pauta ao go-
verno federal por meio de reuniões quinzenais durante a 
pandemia, possibilitando a liberação de recursos essenciais 
ao enfrentamento do coronavírus. Demandas antigas dos 
gestores também tiveram importantes avanços, como a Por-
taria 558/2019, que simplificou o processo de transferência 
aos Municípios. Além disso, após três anos de articulação da 
CNM, a Receita Federal do Brasil liberou inscrições para trei-
namento do Imposto Territorial Rural (ITR).

O movimento também conseguiu decisões importantes 
no Supremo Tribunal Federal (STF). A entidade acompanhou 
de perto essas pautas e, em alguns casos, atuou na condi-
ção de amicus curiae. Entre as decisões, os ministros do STF 
julgaram inconstitucional a dedução da parcela referente à 
Desvinculação de Receitas da União (DRU) do montante a 
ser repartido com Estados, Distrito Federal e Municípios da 
arrecadação da Cide. Além disso, fixou tese sobre a inadim-
plência de Municípios e o Sistema Integrado de Administração 

Financeira (Siafi). Outro recurso com decisão favorável 
aos Municípios trata da dedução da base de cálculo 

do Imposto sobre Serviços (ISS) dos materiais 
de construção produzidos fora do local da 

prestação de serviço e que tiveram inci-
dência do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS).

Isso tudo em um dos momen-
tos mais difíceis já vivenciados pelo 

mundo: a pandemia da Covid-19. E a fim 
de amenizar a situação e permitir aos ges-

tores agirem na ponta, conseguimos medidas 
para a recomposição do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM), o auxílio financeiro emergen-
cial aos Entes locais, entre outras. Tenho certeza de que 

o cenário seria ainda mais grave sem essas conquistas e a 
ação dos gestores locais. 

A luta continua. Liderado pela CNM, o movimento muni-
cipalista segue buscando estabelecer a divisão do bolo tri-
butário na mesma proporção da responsabilidade de cada 
um dos Entes da Federação. No dia 31 de maio, repassarei o 
bastão ao grande líder Paulo Ziulkoski, na certeza de que os 
trabalhos seguem sem interrupção e muitas conquistas serão 
concretizadas com a união e a atuação incansável de todos. 
Sigo, ainda, com muita gratidão por tudo o que conquistamos 
e pela oportunidade única que tive à frente da CNM.

Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Palavra do presidente

Em tempos de pandemia, é mais 
importante do que nunca que você esteja 
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Designado a acompanhar as deman-
das municipais, o secretário de Atenção 
Primária à Saúde (Saps) do Ministério 
da Saúde, Raphael Parente, é formado 
em medicina pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), possui douto-
rado em Ginecologia pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), mestra-
do em Saúde Coletiva pela Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 
MBA em gestão de saúde.

Ao assumir a secretaria – respon-
sável por promover ações, estratégias 
e políticas de saúde com os Estados e 
os Municípios –, o canal de diálogo com 
a liderança municipalista foi retomado 
por meio de reuniões periódicas. Em 
entrevista à Agência CNM, ele desta-
cou a importância da Atenção Primária 
à Saúde (APS), considerando o alto grau 
de capilarização da estratégia saúde da 
família e dos agentes comunitários de 
saúde no território nacional, o vínculo 
que as equipes estabelecem com as 
populações de referência e a alta capa-
cidade resolutiva a partir da busca ativa. 

O financiamento da Política de 
Atenção Básica passou por mu-
danças estruturais de 2019 para 
2020. Qual o objetivo das altera-
ções, quais incentivos financeiros 
serão mantidos e como acessar os 
recursos? 

O programa Previne Brasil foi insti-
tuído pela Portaria 2.979/2019. O  mo-
delo de financiamento da Atenção Pri-
mária à Saúde (APS) alterou algumas 
formas de repasse das transferências 
para os Municípios, que passam a ser 
distribuídas com base em três critérios: 
capitação ponderada, pagamento por 
desempenho e incentivo para ações 
estratégicas. A estruturação do modelo 
buscou incentivar o aumento do acesso 
das pessoas aos serviços da Atenção 
Primária e o vínculo entre população e 
equipe, com base em mecanismos que 
induzem à responsabilização dos gesto-

res e dos profissionais pelas pessoas a 
que assistem. O Previne Brasil equilibra 
valores financeiros per capita referentes 
à população efetivamente cadastrada 
nas equipes de Saúde da Família (eSF) 
e de Atenção Primária (eAP), com o grau 
de desempenho assistencial das equi-
pes somado a incentivos específicos, 
como ampliação do horário de atendi-
mento (Programa Saúde na Hora), equi-
pes de saúde bucal, informatização (In-
formatiza APS), equipes de Consultório 
na Rua, equipes que estão como campo 
de prática para formação de residentes 
na APS, entre outros tantos programas. 
Considerando que o período de transi-
ção dos Municípios e do Distrito Federal 
à institucionalização do financiamento 
federal de custeio da APS ocorreu con-
comitante ao contexto da pandemia da 
Covid-19, novos prazos de adaptação 
têm sido pactuados de forma tripartite. 
Em caso de outras dúvidas, os gestores 
podem buscar mais informações no 
portal aps.saude.gov.br.

A Secretaria de Atenção Primária 
à Saúde (Saps) tem papel fundamen-
tal na promoção da saúde e, portan-
to, no enfrentamento da pandemia. 
Como a Saps pode contribuir com os 
Municípios para que possam supe-
rar os desafios ao longo deste ano?

Os técnicos da Saps têm visitado 

todos os Estados a fim de orientar ges-
tores com relação às medidas de con-
tenção da transmissão do coronavírus e 
também para organizar a rede e melhor 
assistir à população. Além das visitas 
técnicas, o Ministério da Saúde envia 
apoio, tanto em nível estadual quanto 
municipal, por meio de notas técnicas, 
de videoconferências com todos os 
Estados, de repasse de recursos e de 
diversas outras ações para a qualifica-
ção e a capacitação dos profissionais 
de saúde desde o início da pandemia. 
De recurso extraordinário, foram re-
passados mais de R$ 5 bilhões e mais 
recursos estão sendo instituídos por 
novas portarias que visam a reforçar o 
cuidado ofertado na Atenção Primária. 
Os gestores podem conferir algumas 
dessas ações em http://aps.saude.gov.
br/noticia/11296.

Quanto aos pedidos de novas 
habilitações de equipes eSF, eAP e 
modalidades, e-SB, e serviços do 
Saúde na Hora, quantas solicitações 
aguardam resposta da Saps? Como 
tem se dado esse processo?

Atualmente existe um total de 2.802 
solicitações de equipes de Saúde da 
Família; 2.093 solicitações de equipes 
de Atenção Primária; 1.432 solicitações 
de equipes de Saúde Bucal no formato 
40 horas; 33 solicitações de equipes de 
Saúde Bucal no formato de carga horá-
ria diferenciada; e 216 solicitações do 
Programa Saúde na Hora. 

Quanto às solicitações de equipes 
de Atenção Primária, vale destacar 
que o credenciamento dessas equipes 
não ocorre na forma de modalidades, 
ficando a cargo do Município, após o 
credenciamento, escolher o formato 
mais apropriado (20 ou 30 horas) pa-
ra a sua composição, 
conforme suas neces-
sidades locais.

Acesse a entrevis-
ta completa:

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos
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 Entrevista

Atenção Primária é essencial na pandemia, 
destaca secretário do Ministério da Saúde
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 Consórcios

CNM apresenta panorama dos consórcios 
públicos em relação à licitação compartilhada

O cenário de pandemia do coro-
navírus evidenciou a necessidade de 
cooperação entre os Municípios. Prin-
cipalmente em relação à aquisição de 
bens, insumos e equipamentos pelos 
Entes neste momento. Descrição que 
remete aos consórcios públicos. Recen-
temente, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) autorizou Estados, Municípios e 
Distrito Federal a adquirir, distribuir e 
aplicar vacinas contra a Covid-19 caso o 
Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacina contra a Covid-19 não seja cum-
prido pela União. 

Diante da decisão, a CNM realizou 
uma pesquisa com o objetivo de apu-
rar quais consórcios públicos na área 
de saúde têm previsão no seu contrato 
(protocolo de intenções ratificado) de 
atuar na operacionalização de licitações 
compartilhadas e, destes, quantos já 
realizam essas licitações na prática, a 
fim de verificar a abrangência de tais 
arranjos no território nacional.

A pesquisa colheu informações 
dos 559 consórcios cadastrados na 
base do Observatório Municipalista 
de Consórcios Públicos, independen-
temente da área de atuação. Foi reali-
zada entre os dias 18 de fevereiro a 12 

de março, via call center, e se pautou 
em três questões: (a) se a finalidade 
do consórcio tem relação com a área 
de saúde; (b) se o consórcio tem pre-
visão no seu protocolo de intenções 
para atuar com licitações compartilha-
das; e, em havendo previsão, se (c) o 
consórcio realiza na prática licitações 
compartilhadas em benefício de seus 
Entes consorciados.

 ú Resultados 
Com os resultados, verificou-se que 

207 consórcios declararam atuar na 
área de saúde, sendo que 117 atuam 
apenas nesse segmento. Dos 207, 153 
responderam afirmativamente que há 
previsão para atuar com licitação com-
partilhada, em benefício de seus Entes 
consorciados. O número corresponde 
a 73,9%.

Já considerando os 153 consórcios 
que responderam possuir previsão no 
contrato de consórcio para atuar com 
licitação compartilhada, 123 (cento e 
vinte e três) responderam que já atuam 
na prática com essa finalidade, ou seja, 
80,4% possuem alguma experiência no 
procedimento.

Por fim, os 153 consórcios públicos 
que declararam possuir previsão no 
protocolo de intenções ratificado para 
atuar gerenciando licitações comparti-
lhadas abrangem 2.560 Municípios, cuja 
distribuição geográfica está represen-
tada em azul no mapa.

Para ter acesso completo a esta pes-
quisa, acesse o QR Code.

O consórcio realiza na prática 
licitações compartihadas em benefício 

de seus entes consorciados?

 Sim      Não      Não responderam

80,4%

0,7%
19,0%
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 Artigo

Fundo para Infância e Adolescência
participação social para garantia de direitos

Boa parte das políticas públicas 
setorizadas não conta com um me-
canismo de apoio financeiro para 
sua manutenção; ou seja, não há 
cofinanciamento regular e auto-
mático por parte da União e dos 
Estados que garanta sustentabili-
dade para a área. Isso compromete 
as condições de desenvolvimento 
de qualquer ação, tornando-a vul-
nerável e/ou pontual, deixando 
a cargo dos Municípios a respon-
sabilidade de desenvolvimento 
dessa área.

Sendo assim, uma das princi-
pais fontes de receita de fundos es-
peciais como o Fundo para Infância 
e Adolescência são as destinações 
de parte do imposto de renda de-
vido. Nessas situações, as pessoas 
físicas contam com a possibilidade 
de destinar até 6% do imposto ao 
longo do ano, ou 3% no ato da de-
claração; o mesmo pode acontecer 
com pessoas jurídicas – por meio 
da dedução dos tributos do lucro 
real, com redução de até 1% do 
imposto do mês, trimestre ou ano. 
No entanto, é fundamental investir 
na estruturação desse mecanismo.

E, pensando no aprimoramen-
to dessa ferramenta, a fim de que 
mais Municípios possam contar 
com essa estrutura (fundo) e cap-
tar recursos para área, bem co-
mo sua regularização, tendo em 
vista as dificuldades técnicas, a 
CNM trabalha anualmente com 
a campanha “Os Municípios pela 
Infância e Adolescência” (http://
www.fia.cnm.org.br). Nesse portal 
são disponibilizadas informações 
práticas de como criar o Fundo 
para Infância e Adolescência e or-
ganizá-lo a partir dos instrumen-
tos de planejamento necessários 

para garantir possibilidades de 
execução do recurso e diversidade 
nessa execução. Além disso, tam-
bém estão presentes explicações 
sobre o potencial de captação dos 
fundos municipais, considerando 
as destinações plausíveis a partir 
do imposto de renda. Ou seja, é 
possível avaliar quanto os Entes 
podem captar para esse fundo e 
investir em ações de sensibiliza-
ção e mobilização para aprimorar 
o potencial de captação.

Movimentos como esse corro-
boram com uma influência e pres-
são para que haja, futuramente, 
uma estrutura de apoio financeiro 
para a área da infância e da ado-
lescência, em que União e Estados 
se comprometam a garantir sus-
tentabilidade à área, ao lado dos 
Municípios, que já assumiram essa 
responsabilidade.

Essa responsabilização é fun-
damental, principalmente levando 
em consideração que no ano de 
2020 a Receita Federal repassou 
o valor de R$ 76.977.717 a somen-
te 1.747 Fundos para Infância e 
Adolescência, quando na realida-
de existem 3.380 deles, e desses 
aproximadamente 2.771 estão re-
gulares. Assim, tornam-se visíveis 
os grandes desafios que enfren-
tamos, seja na criação dos fundos 
em Municípios que ainda não pos-
suem essa ferramenta, seja na re-
gularização dos fundos com incon-
sistências, ou principalmente na 
sensibilização e na mobilização a 
fim de que mais pessoas e empre-
sas façam doações a esses fundos.

Contar com esses fundos ga-
rante aos Municípios a possibili-
dade de investir em projetos de 
proteção social e garantir acesso a 

direitos, seguindo o que preconiza 
o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (Lei 8.069/1990) sobre a garantia 
de direitos fundamentais. Além 
disso, as Resoluções 137/2010 e 
194/2017 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Conanda), que contri-
buem para sua operacionalização, 
abordam os recursos do Fundo da 
Infância e Adolescência que podem 
ser empregados em projetos que 
desenvolvam temas nas áreas de 
Saúde, Cultura, Esporte, Educa-
ção, Segurança e fortalecimento 
do convívio familiar e comunitá-
rio, dentre outros. Dessa maneira, 
Municípios seguem protagonistas 
nesse processo, tanto ao executar 
ações quanto ao lançar editais para 
execução de projetos. 

Estamos falando da garantia de 
direitos para pessoas que estão se 
desenvolvendo, crescendo, apren-
dendo a valorizar suas raízes, sua 
cultura e sua cidade. Trata-se, por 
vezes, de um público estigmatiza-
do e vulnerável social e economi-
camente; logo, é dever do Estado, 
da família e de toda a sociedade 
se conscientizar e assumir sua res-
ponsabilidade social, ética e moral 
frente a esse desafio, tornando 
a vida das crianças e dos adoles-
centes que vivem em cada um dos 
5.568 Municípios mais justa, hu-
mana e respeitosa, com base na 
proteção e na garantia de direitos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rosângela da Silva Ribeiro
Assistente Social pela Universi-

dade Católica de Brasília e es-
pecialista em Educação para os 

Direitos Humanos pela Universi-
dade de Brasília. Consultora na 

área de Assistência Social
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 Gestão

Depois de 25 anos, mudanças na lei 
de licitações entram em vigor

Há mais de 25 anos na pauta prio-
ritária do movimento municipalista, a 
atualização do processo de compras 
da administração pública, finalmente, 
foi sancionada. As novas regras – trazi-
das pela Lei 14.133/2021 de Licitações 
e Contratos Administrativos – estão em 
vigor desde o dia 1º de abril e represen-
tam o fim de longa jornada de atuação, 
persistência e união dos gestores locais.

O prazo de adaptação é de dois 
anos. Até lá, o Município pode indicar 
em cada edital se utilizará o antigo ou 
o novo marco legal. Se o gestor munici-
pal seguir o conselho do 
presidente da CNM, Gla-
demir Aroldi, ele aplicará 
a nova lei, que é mais be-
néfica por ter sido elabo-
rada com a participação 
dos gestores municipais. 
As novas regras para lici-
tações e contratos tam-
bém devem ser obser-
vadas pelos consórcios 
intermunicipais.

Para modernizar, simplificar e agi-
lizar as compras da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios, três leis serão revogadas – a 

ú  Histórico
• A Lei 8.666/1993 trouxe as normas 

gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações por 
parte da Administração Pública. Em 
2007, a CNM atuou junto ao Con-
gresso Nacional para adequar a le-
gislação às novas tecnologias.

• O tema fez parte da pauta de rei-
vindicações das Marchas a Brasí-
lia em Defesa dos Municípios e, em 

2013, a CNM apresentou reivindi-
cações à Comissão Especial criada 
para atualizar e modernizar a lei e 
regulamentar o art. 37, inc. XXI, da 
Constituição Federal. Por conta da 
atuação municipalista, as sugestões 
apresentadas foram acatadas.

• Novamente, em 2015, a entidade 
pediu aos parlamentares que pro-
movessem mudanças no processo 
durante audiência pública. Um ano 
depois, a pedido da CNM, o então 
Ministério da Transparência, Fiscali-
zação e Controle criou um grupo de 
trabalho para propor medidas de 

aperfeiçoamento às contratações 
do setor público, com a participação 
da representante dos Municípios.

• O tema ganhou força em 2018. Além 
do debate com os gestores muni-
cipais, a Confederação encabeçou 
ações no Congresso Nacional. Des-
sa vez, a entidade mostrou o impac-
to da não aprovação das mudanças 
na gestão pública, especialmente 
municipal. Com apoio da CNM, os 
parlamentares conseguiram sair do 
quase e deram andamento à maté-
ria, que teve tramitação concluída 
no início de 2021. 

atual Lei 8.666/1993 das Licitações, a 
Lei 10.520/2002 do Pregão e a Lei 
12.462/2011 do Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC). As mudanças tra-

rão mais transparência, 
eficácia e agilidade nos 
processos licitatórios e 
na execução dos contra-
tos, além de prever re-
gras de governança pa-
ra combater fraudes e 
desvios de recursos pú-
blicos. 

Além de comemorar 
a promulgação, a CNM 
destaca as mudanças 

mais relevantes aos gestores munici-
pais:
(i) criação do Portal Nacional de Con-

tratações Públicas para centralizar 

os procedimentos licitatórios;
(ii) simplificação das modalidades lici-

tatórias, com a exclusão do convite 
e da tomada de preços e a inclusão 
da modalidade pregão na própria 
lei;

(iii) inversão de fases, com o procedi-
mento de lances e julgamento de 
propostas antes do julgamento da 
habilitação e fase recursal única;

(iv) previsão de procedimentos auxilia-
res à licitação, como o credencia-
mento e o registro de preços; e 

(v) melhor disciplina sobre a contra-
tação direta, inclusive com a con-
solidação dos valores de dispensa 
para R$ 100 mil, como serviços de 
engenharia e manutenção de veícu-
los automotores, e R$ 50 mil para 
demais contratações.

Para a 
administração 

pública municipal, 
as mudanças são 

de alta relevância, 
Glademir Aroldi.
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 Saúde

Covid-19: CNM lança informe diário
Informações sobre a situação da 

pandemia, jurídicas, levantamentos 
da CNM feitos com os gestores para 
entender a realidade local, esclareci-
mento de dúvidas e publicação de por-
tarias com a liberação de recursos para 
atendimento e combate à pandemia e 
o andamento da vacinação podem ser 
acessados por meio das ferramentas 
de comunicação utilizadas pela entida-
de. Notícias, documentos e orientações 
aos municipalistas estão disponíveis 
diariamente no Informe CNM Covid-19, 
divulgado no site, redes sociais, mailing 
e mensagens de textos enviadas aos ce-
lulares cadastrados no banco de dados 
da Confederação. 

As apurações são feitas pela área 
técnica de Saúde da CNM, responsável 

pelo monitoramento de 
todo o conteúdo que é 
publicado pelos órgãos 
responsáveis pelo com-
bate à pandemia. Tais 
colaboradores analisam 
a veracidade das infor-
mações e o impacto de-
las nos Municípios. Após esse processo, 
a equipe da Confederação emite posi-
cionamento e reúne recomendações 
para que os gestores possam tomar a 
decisão mais favorável às respectivas 
administrações locais.  

Ao final do dia, a entidade compila 
no Informe CNM Covid-19 o que mais 
impactou na gestão e disponibiliza o 
resumo aos prefeitos e demais agen-
tes municipais. Além desses canais de 

comunicação, todo o conteúdo  (infor-
mes, Perguntas e Respostas, panora-
mas e checagem de notícias) estão re-
unidos no Observatório CNM Covid-19. 
A partir desta edição do Boletim CNM 
e enquanto durar a pandemia, os Mu-
nicípios também terão acesso às pu-
blicações mais importantes do mês. 
Acesse o Observatório: https://bit.
ly/3uOdpxM

Veja alguns destaques:

Conquista: governo 
federal publica MP com 

auxílio financeiro à 
saúde dos Municípios

Gestores relatam 
número inferior de 
doses recebidas e a 
desatualização de 

vacinas aplicadas; CNM 
pede providência ao MS

CNM e Ministério da 
Saúde debatem auxílio 
financeiro para atenção 

primária

Ministério da Cidadania 
publica portaria sobre 

Ação de Distribuição de 
Alimentos a Municípios em 

situação de emergência 
ou estado de calamidade 

pública

Portarias autorizam 
pagamento de leitos 

de Suporte Ventilatório 
Pulmonar e de UTI

CNM divulga nota 
técnica para auxiliar os 
gestores municipais no 

planejamento da vacinação

CNM solicita 
representação dos 

Municípios no Comitê 
de Enfrentamento à 

Covid-19

CNM divulga Panorama 
dos Consórcios Públicos 

com atuação em 
compras compartilhadas

Covid-19: Saúde reabilita 
4.418 leitos de UTI; CNM 

pede mais celeridade

Covid-19: CNM encaminha a 
Bolsonaro e ao Ministério da 
Saúde pauta emergencial dos 

Municípios

Observatório CNM Covid-19 
reúne decisões do STF sobre a 

pandemia

Comissão da Covid-19 no 
Senado ouve presidente 

da CNM

Liberação dos recursos da MP 
1.041 garantem o custeio 

temporário dos Centros Covid-19
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Gestão de Aroldi é marcada por diálogo 
e luta por um justo pacto federativo

Quando assumiu a liderança do mo-
vimento municipalista e a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) em 2018, 
na XXI Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, Glademir Aroldi resumiu o 
que seria o propósito de sua gestão de 
três anos. “Assumo o compromisso de 
dedicar toda a minha capacidade e a 
minha energia para lutar pela constru-
ção de um pacto federativo.” Sem hesi-
tar no compromisso firmado, o gaúcho 
de Saldanha Marinho (RS) encerra seu 
mandato em maio de 2021 com reco-
nhecimento e conquistas (veja páginas 
10 e 11) que provam a luta incansável 
da diretoria em prol de condições mais 
justas para os Entes locais.

A gestão de Aroldi – firme no cará-
ter apartidário da entidade e sempre 
aberta ao diálogo – pautou as deman-
das do municipalismo em todos os ní-
veis de governo e também na imprensa 
nacional. As dificuldades dos gestores 
municipais e as necessidades finan-
ceiras dos Municípios para atender à 

população foram ouvidas nos corre-
dores e nas comissões do Congresso 
Nacional, em gabinetes de ministros no 
Supremo Tribunal Federal (STF), em re-
uniões e eventos no Palácio do Planalto, 
em ministérios, órgãos públicos e onde 
mais a CNM estivesse representada.

Uma dessas ocasiões resume o posi-
cionamento que foi uma constante nos 
três anos de liderança: a defesa convic-
ta da gestão local como o caminho para 
melhorar a vida de cada brasileiro. Con-
vidado a debater sobre o pacto federa-
tivo em março de 2019 na Câmara dos 
Deputados, Aroldi foi direto aos parla-
mentares. “Não tem outra forma de a 
gente melhorar a vida das pessoas que 
não seja o fortalecimento da gestão lo-
cal. Isso precisa ser compreendido por 
todos”, falou com entusiasmo. Citando 
os altos percentuais de investimentos 
dos Municípios em saúde e educação, 
acima do mínimo constitucional, o pre-
sidente da CNM apontou a direção pa-
ra a regulamentação de um pacto fe-

derativo justo: “estabelecer quais são 
as responsabilidades de cada um e na 
mesma proporção a participação no 
bolo tributário de cada um dos Entes 
da Federação brasileira”.

É lá, nas nossas cidades, que 
tudo começa. É onde as pessoas 

crescem e se desenvolvem. É onde 
criam raízes, amizades, costumes 
e culturas. É nas nossas cidades 

que as pessoas acessam a ações de 
serviços públicos. E é lá também que 
acessam as políticas públicas sociais, 

de educação, saúde, habitação, 
emprego e crescimento profissional.

Exemplo para os demais, Aroldi en-
cabeçou as mobilizações do movimen-
to durante toda a gestão. De megafone 
na mão, liderou os prefeitos em busca 
da justa distribuição dos royalties do 
petróleo em frente ao STF, e sob chuva 

“O compromisso 
de cada prefeito 

e de cada prefeita 
do Brasil é com o 
Brasil, é melhorar 

o país e a nossa 
missão, a missão 

dos prefeitos e 
prefeitas, talvez 

seja a mais nobre de 
todas, é melhorar a 
vida das pessoas”
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mostrou o absurdo da proposta – 
ainda em tramitação no Congres-
so na PEC 188/2019 – que trata da 
extinção de Municípios. Como líder, 
muniu sempre os gestores de infor-
mações, levou os temas ao debate 
e a votações e tornou-se porta voz 
e linha de frente em cada luta mu-
nicipalista.

Quase metade da gestão en-
frentou o maior desafio já visto 
por prefeitos e prefeitas. A pande-
mia da Covid-19, iniciada em março 
de 2020 no Brasil, segue com uma 
segunda onda ainda mais grave e 
com maior número de mortes. Des-
de o início, a CNM lutou para que 
os gestores locais tivessem con-
dições de atuar. Entre as medidas 
conquistadas estão, por exemplo, 
a recomposição do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM) pelo 
menos no mesmo patamar de 2019 
e o auxílio financeiro emergencial 
aos Entes locais, que somou R$ 23 
bilhões.

Aroldi reivindicou ainda uma 
coordenação nacional e o adequa-
do suporte da União aos Municí-
pios, tanto financeiro quanto téc-
nico. “Só a vacina vai resolver o 
problema sanitário, o problema 
da saúde e diminuir o número de 
mortos no Brasil por conta dessa 
pandemia. E só a vacina vai propor-
cionar a retomada das atividades 
econômicas e do desenvolvimento 
social do país. Não tem outro cami-
nho. Essa é a realidade”, resumiu 
o presidente da CNM no evento 
Novos Gestores, alertando os re-
cém-empossados.

O ciclo que se encerra ao fim de 
maio – segundo aponta Aroldi – é 
uma formalidade entre gestões. O 
trabalho de todos os municipalistas 
segue sem interrupção, fortalecido 
pelas conquistas passadas, mas im-
pulsionado pelos desafios e pelas 
necessidades que cada Município 
enfrenta. “Estarei sempre em de-
fesa dos Municípios, onde estiver 
serei uma voz do movimento mu-
nicipalista sobre a importância da 
gestão local.”

A menos de um mês de deixar a 
presidência da CNM, o presidente Gla-
demir Aroldi faz uma breve avaliação da 
gestão 2018-2021. Em três perguntas, o 
líder municipalista relembra a alta ade-
são de prefeitos e autoridades à 22ª edi-
ção da Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios e comenta o imenso desafio 
com a pandemia da Covid-19. Antes 
de passar o bastão, ele ainda comen-
ta sobre a atuação da atual diretoria e 
o aprendizado de liderar milhares de 
municipalistas.

Nos três anos de liderança, quais 
pontos o senhor destaca como mais 
marcantes?

Foram muitos, como é toda a lu-
ta municipalista. Mas como a união é 
uma marca do nosso movimento, as 
Marchas, onde reunimos toda a gestão 
municipal em Brasília, são sempre um 
ponto marcante na nossa trajetória e 
sentimos muito que, por causa da pan-
demia da Covid-19, a edição de 2020 
não tenha ocorrido. Em 2019, tivemos 
mais de 8 mil gestores e autoridades 
juntos, lotando o auditório, dialogando, 
debatendo ideias. Isso é o que a gente 
quer deixar, marcas positivas. Em 2020 
e 2021 não pudemos nos reunir pre-
sencialmente, mas nos conectamos, 
literalmente, de outras formas, pela in-
ternet. O enfrentamento da pandemia 
é, portanto, sem dúvida, um ponto mar-
cante da nossa gestão. Saio orgulhoso 
dos milhares de gestores municipais 
que, com o apoio da CNM e das enti-
dades estaduais, encararam de frente 
esse enorme desafio para cuidar da sua 
população. Estaríamos em um cenário 
muito pior no Brasil sem a coragem e a 
ação humanitária de prefeitos e prefei-
tas. A CNM lutou pelo auxílio emergen-
cial aos Municípios, a recomposição do 
FPM e outras medidas que permitiram 
ao gestor agir lá na ponta, apesar de 
todas as dificuldades.

Qual é o cenário em que a atual 
gestão deixa a entidade e qual ca-
minho acredita que o movimento 
deve seguir?

Os desafios nestes três anos foram 
imensos, como sabíamos que seriam. 
Mas também conhecíamos a força que 
a união do movimento municipalista 
tem. E focamos nisso. Estivemos sem-
pre juntos, mobilizados e em busca de 
diálogo para apresentar as demandas 
dos Municípios e lutar por elas.  Deixa-
mos uma entidade com a credibilidade 
ainda mais consolidada, com espaço em 
qualquer local de Brasília para sentar à 
mesa e falar em nome dos Municípios 
e também com a imagem consolidada 
na imprensa nacional como defensora 
incansável dos interesses municipais e 
representante legítima de mais de 5 mil 
Municípios. Em estrutura, mantivemos 
a saúde financeira, fizemos melhorias 
na sede sempre pensando em atender 
melhor os gestores locais com nossa 
equipe técnica. A busca por um pacto 
federativo justo, com uma regulamen-
tação correta, segue como um norte 
no que acreditamos. O momento não 
é de ruptura, mas de continuidade nos 
trabalhos. Sabemos que isso será pos-
sível, uma vez que o presidente Paulo 
[Ziulkoski] é um grande líder e parceiro 
nas nossas lutas e retorna à CNM com 
toda a experiência e reconhecimento 
que já possui.

Quais são os principais aprendi-
zados somados na liderança do mo-
vimento municipalista?

Sempre vou ter um imenso carinho 
pela oportunidade de ter sido prefeito, 
de ter atuado no meu Município, aju-
dando diretamente a população. Mas 
estar à frente da Confederação Nacio-
nal de Municípios me deu uma nova 
dimensão da importância da gestão 
local. Saio ainda mais municipalista do 
que entrei, mais convicto de que só po-
deremos mudar o país para melhor se 
olharmos com o devido cuidado para 
cada Município e para cada brasileiro 
que ali vive. Aprendi especialmente que 
juntos somos grandes, podemos muito. 
Um prefeito sozinho talvez não ganhe 
voz no cenário nacional, mas milhares 
de municipalistas sim.

Aroldi avalia gestão à frente da CNM
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Avanços e conquistas na gestão 2018-2020

2018

 17/6 | Operações de crédito – Congresso aprova pro-
jeto que autoriza consórcios públicos a contratarem 
operações de crédito externo e interno.

 20/11 | VISITA INÉDITA – Aroldi recebeu pela 
primeira vez um chefe de Estado na nova sede da 
CNM. O então presidente Michel Temer assinou 
decreto que regulamenta o Comitê de Revisão 
da Dívida Previdenciária Municipal, anunciou 
regras para compensação previdenciária entre 
RGPS e RPPS dos Municípios e extensão do prazo 
de pagamento dos passivos atuariais.

 4/12 | Coeficientes do FPM – foi aprovado no Congres-
so texto que mantém os coeficientes de distribuição do 
FPM até novo censo demográfico. 

Em três anos da atual gestão, o 
movimento municipalista avançou em 
pautas prioritárias e somou conquis-
tas históricas. Após mais de uma dé-
cada de luta, por exemplo, a retomada 
de uma compensação da União por 
perdas dos Entes com a Lei Kandir – 
que desonerou alguns produtos para 

importação – foi um marco. Com a 
pandemia da Covid-19, muitos esfor-
ços – inclusive do Congresso – tiveram 
de ser concentrados para a saúde e a 
manutenção de serviços sociais. Nesse 
contexto, a atuação da CNM foi funda-
mental para garantir a complementa-
ção de R$ 8,4 bilhões no FPM de 2019, 

os R$ 23 bilhões de auxílio financeiro 
aos Municípios, mais R$ 2,5 bilhões pa-
ra a assistência social, R$ 11,4 bilhões 
dos Fundos de Saúde, entre outros. 

Confira a linha do tempo com a re-
trospectiva de algumas conquistas da 
gestão 2018 – 2021.

Linha do tempo – Conquistas 

2019

 10/4 | AVANÇOS DA XXII MARCHA – 
a mobilização reuniu dezenas de con-
quistas, como a publicação do Comitê 
de Revisão da Dívida Previdenciária e 
a aprovação da proposta que destina 
recursos do orçamento direto para os Municípios. Con-
fira a lista completa no QR Code.

 27/6 | Partilha do petróleo e mineração – Câmara apro-
va texto com nova divisão dos recursos do petróleo da 
União. A CNM garante mais de R$ 220 mi aos Municípios 
afetados pela atividade de mineração, a título da Cfem. 

 18/10 | CESSÃO ONEROSA – considerada uma das prin-
cipais conquistas do movimento nos últimos anos, os 
Municípios partilharam R$ 10,9 bilhões. 

 13/12 | Repasse direto – promulgada a Emenda Consti-
tucional 102/2019, que destina emendas parlamentares 
diretamente aos cofres municipais.

 17/12 | Mais 1% – avançou o repasse adicional do FPM 
de setembro, que aguarda apenas aprovação em segun-
do turno na Câmara.

 24/12 | Compensação previdenciária e ICMS – Mu-
nicípios comemoraram a publicação do decreto que 
possibilita compensação previdenciária e a sanção de 
projeto que evita perdas de R$ 8 bilhões aos Municípios 
com ICMS.  

2020

 23/1 | PMSB – depois de anos de articulação, foi pu-
blicado decreto que prorroga para dezembro de 2022 
o prazo para os Municípios elaborarem o Plano de Sa-
neamento Básico. 
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 26/12 | Fundeb – outra demanda de anos que se tor-
nou realidade foi a regulamentação do novo Fundeb, 
com avanços como o aumento gradual para até 23% da 
complementação da União em 2026. 

2021

 18 A 28/1 | NOVOS GESTORES – gestão superou o de-
safio de auxiliar os recém-empossados durante a pan-
demia e adaptou o formato do evento, que reuniu mais 
de 15 mil pessoas online.

 5/3 | Sem extinção de Municípios – em reunião virtual 
com Aroldi, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 
afastou possibilidade de pautar proposta.

 17/3 | LDO 2021 – Congresso derruba vetos e mantém 
emendas impositivas e dispensa de adimplência na ce-
lebração de convênios de Municípios de pequeno porte 
que possuem pendências no Cauc.

 23/3 | OBSERVATÓRIO DA COVID-19 – CNM 
institui informe diário e pesquisa semanal para 
acompanhar situação da Covid-19 nos Municí-
pios, mesma data em que publica carta aberta ao 
presidente da República pedindo que assumisse 
“de forma inadiável, seu dever de coordenar a 
Nação” no enfrentamento à pandemia.

 31/3 | R$ 2,8 bi para Saúde – pleito da CNM em reunião 
com o Ministério da Saúde resultou em auxílio financeiro 
de R$ 2,8 bilhões para os Municípios.

 1/4 | Nova Lei de Licitações – tem regras que podem 
modernizar, simplificar e dar celeridade. A CNM atuou 
ativamente para que o texto tivesse pontos que aprimo-
rassem a gestão municipal. 

 13/4 | Saldos – Congresso prorroga, até o fim de 2021, 
prazo para os Entes utilizarem saldos de fundos de saú-
de. Isso pode liberar até R$ 14 bilhões aos Municípios.

 20/4 | Mais prazo – Decreto 10.683/2021 atende pleitos 
da CNM e prorroga prestação de contas e devolução de 
recursos da Lei Aldir Blanc para 2022.

 23/3 | RECOMPOSIÇÃO FPM – o mundo parou por 
conta da pandemia do novo coronavírus, e os reflexos 
foram imediatos nos Municípios brasileiros. A CNM in-
tensificou a atuação e esteve reunida com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Um dos primeiros resultados 
foi o anúncio de pacote com R$ 88,2 bi, sendo R$ 16 bi 
para recomposição de FPM e FPE.

 16/4 | Saldos de fundos – depois de a CNM solicitar a 
recomposição dos recursos cortados da Assistência So-
cial, a União destinou R$ 2,5 bi para a área. Na Saúde, 
foi sancionada lei que autoriza a transposição e a trans-
ferênciade saldos de exercícios anteriores provenientes 
de repasses federais dos fundos de saúde. O aporte es-
timado foide até R$ 13 bi.

 6/5 | COMBATE À PANDEMIA – o movimento atuou 
para aprovar o Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus. A proposta distribuiu R$ 23 bi – sendo 
R$ 3 bi exclusivos para Saúde e Assistência Social e R$ 
20 bi de uso livre. 

 30/6 | Lei Aldir Blanc – o pedido para socorrer o setor 
cultural foi atendido com o repasse de R$ 1,5 bi aos Mu-
nicípios.

 17/7 | Municípios: Prato Cheio para o Desenvolvimen-
to – lançado, com parceiros, o projeto criou fundo para 
compra e distribuição de itens essenciais a famílias ne-
cessitadas. 

 19/8| Prorrogação FPM – União sanciona a prorrogação 
da complementação do FPM até novembro, com último 
repasse em dezembro.

 24/9| Descentralização do ISS – uma luta de sete anos 
virou conquista com a sanção da Lei Complementar 
175/2020, que trata da redistribuição do ISS. 

 14/12 | LEI KANDIR – O Congresso aprovou re-
passes para compensar perdas com a desone-
ração de produtos destinados à exportação. A 
legislação garante repasses de R$ 58 bi a Estados, 
Municípios e Distrito Federal ao longo de 18 anos. 
Foi publicado também o decreto que flexibiliza o 
prazo para os Municípios utilizarem os restos a 
pagar das despesas na área da Saúde. 
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 Meio Ambiente

Perguntas e Respostas orientam gestores 
sobre o licenciamento ambiental

O tema do licenciamento am-
biental é um dos mais polêmicos e 
também com um número grande de 
dúvidas. Afinal, para que preciso de 
licenciamento ambiental? A resposta 
é: para atestar a viabilidade ambien-
tal de empreendimentos propostos, 
assim como garantir que as medi-
das preventivas e de controle sejam 
adotadas em uma obra, empreendi-
mento ou atividade para incorporar 
a questão ambiental nos projetos 
desde a sua concepção.

O objetivo do licenciamento 
ambiental é atingir um desenvolvi-
mento sustentável, evitando ou até 
mesmo minimizando os impactos 
socioambientais nos Municípios. 
Confira algumas perguntas e res-
postas sobre o tema.

Qual é a legislação principal re-
lacionada ao licenciamento am-
biental que os gestores munici-
pais precisam conhecer?

 Art. 225 da Constituição Fe-
deral: trouxe a necessidade de 
realização de estudo prévio de 
impacto ambiental para obra ou 
atividade potencialmente causa-
dora de significativa degradação 
do meio ambiente.

 Lei 6.938/1981: estabeleceu a 
Política Nacional do Meio Am-
biente (PNMA) e instituiu o Siste-
ma Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama).

 Lei 9.605/1998: Lei de Crimes 
Ambientais.

 Resolução Conama 1/1986: 
trouxe conceitos básicos, lista 
de atividades e/ou empreen-
dimentos que devem ser licen-
ciados e o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA).

 Decreto 99.274/1990: regula-
mentou a Política Nacional do 

Meio Ambiente.
 R e s o l u ç ã o  C o n a m a 
237/1997: estabeleceu as 
competências do licencia-
mento ambiental entre os 
Entes federados, etapas do 
licenciamento, listagem de 
atividades licenciáveis, prazos 
das licenças.

 Lei Complementar 140/2011: 
competência comum dos En-
tes federados em relação à 
proteção do meio ambiente.

De quem é a competência pa-
ra realizar o licenciamento am-
biental?

As ações de licenciamento am-
biental são de competência exclu-
siva dos órgãos integrantes do Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama), que é formado pelos ór-
gãos e entidades da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios responsáveis pela proteção, 
melhoria e recuperação da qualida-
de ambiental no Brasil.

O Município pode realizar o licen-
ciamento ambiental?

Sim, os Municípios podem reali-
zar o licenciamento ambiental das 
atividades e dos empreendimen-
tos que causem ou possam causar 
impacto ambiental local, ou que 
estão localizados em unidades de 
conservação instituídas pelo Muni-
cípio, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs). Há necessidade 
de lei municipal específica tratando 
do assunto.

Sou um Município pequeno ou 
médio e não tenho condições fi-
nanceiras de manter uma equipe 
multidisciplinar, o que posso fa-
zer para licenciar?

A Confederação compreende 
que os Entes municipais enfrentam 
diversos desafios para estruturar 
a gestão ambiental. Nesse contex-
to, existe a necessidade de apoio 
técnico e financeiro da União e dos 
Estados para os Municípios estru-
turarem seus órgãos ambientais. 
A CNM destaca que os Municípios 
podem formar consórcios com o ob-
jetivo de cuidar dos interesses regio-
nais. Esse tipo de associação pode 
facilitar o licenciamento ambiental 
em nível local, principalmente para 
os Municípios que não têm capital 
humano suficiente para realizar o 
licenciamento na totalidade de ti-
pologias demandadas. Essa é uma 
alternativa viável, pois compartilhar 
a equipe multidisciplinar necessária 
para o licenciamento pode tornar 
esse processo menos oneroso aos 
cofres municipais.

Para ler toda a publicação da 
CNM a respeito do Licenciamento 
Ambiental, acesse o QR Code.

In
ea
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 Saúde

Conselho Político leva pautas dos 
Municípios ao ministro da Saúde

Kit intubação, cronograma de vaci-
nação, abertura de novos leitos de UTI 
e adoção de medidas não farmacoló-
gicas no país foram alguns dos desta-
ques de reunião do Conselho Político 
da CNM com o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, e secretários da pasta. 
O encontro ocorreu no dia 19 de abril, 
por videoconferência.

O presidente da CNM, Glademir 
Aroldi, destacou a importância dos 
Municípios no enfrentamento da pan-
demia e cobrou uma campanha de 
comunicação do Ministério da Saúde. 
“Vínhamos cobrando do governo uma 
campanha forte e permanente de co-
municação em prol da eficácia e da se-
gurança dos imunizantes, bem como 
em defesa da importância das medidas 
sanitárias não farmacológicas”, disse.

Em sua fala, Queiroga falou sobre a 
importância da união dos Entes no com-
bate à pandemia. “Temos um inimigo 
em comum: o vírus. É um vírus que tem 
uma letalidade elevada, especialmente 
por conta de mutações e variantes. Este 
ano temos esperança, que é justamente 
a vacina. Somos reconhecidos por isso. 
E a ferramenta mais adequada para le-
var a vacina aos braços dos brasileiros 
é o PNI [Programa Nacional de Imuni-
zação], realizado em parceria com Es-
tados e Municípios”. Segundo ele, essa 
pactuação tripartite é a chave para o 
sucesso na imunização.

Aroldi apontou que o posiciona-
mento do movimento municipalista é 
fortalecer o PNI. O ministro reforçou 
essa posição e disse ser cético em rela-
ção à compra de vacinas no Brasil que 
não seja pelo governo central, como por 
Municípios, consórcios ou pelo setor 
privado, justificando que a dificuldade 
para a aquisição é mundial.

 ú “Kit intubação”
Uma das principais preocupações 

dos gestores locais, a falta dos medica-

mentos que compõem o chamado “kit 
intubação” foi levantada pelo presiden-
te da CNM e por lideranças de entida-
des estaduais. O presidente da Associa-
ção de Municípios do Estado do Rio de 
Janeiro (Amerj), Luiz Antônio, destacou 
que é muito importante a liderança do 
Ministério da Saúde em relação ao tema 
para garantir a aquisição e ter um con-
trole de preços desses medicamentos.

Queiroga falou sobre as medidas 
que estão sendo tomadas pelo Ministé-
rio para garantir o abastecimento da re-
de hospitalar com esses medicamentos. 
“Fizemos tratativas com a Opas [Orga-
nização Pan-Americana da Saúde] para 
uma compra internacional, articulado 
com o Conass [Conselho Nacional dos 
Secretários de Saúde] e o Conasems 
[Conselho Nacional de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde]. Estamos buscando 
esses insumos para termos em maior 
quantidade. Além disso, já estamos com 
um pregão internacional sem fixação 
de preço para que possamos adquirir 
esses insumos e atender vocês da for-
ma que é necessário”. Ele citou, ainda, 
que haverá mais doações por parte da 
iniciativa privada e da Espanha.

 ú Mais médicos 
Os presidentes da Associação Ma-

to-grossense de Municípios (AMM), 
Neurilan Fraga, e da Associação Mu-
nicipalista de Pernambuco (Amupe), 
José Patriota, também pediram que 

o Ministério atue para garantir mais 
profissionais nos Municípios, por meio 
do programa Mais Médicos e Revalida. 
“Precisamos usar de todas as forças pa-
ra vencer essa guerra”, disse Neurilan. 
Em resposta, o secretário de Atenção 
Primária, Raphael Câmara Medeiros 
Parente, apontou que o Ministério da 
Saúde está trabalhando para não dei-
xar nenhuma vaga no Mais Médicos.

 ú Doses distribuídas x 
doses aplicadas
Aroldi também destacou que 

é fundamental o Ministério da 
Saúde deixar claro que o volume 
de vacinas não aplicadas não cor-
responde à realidade. Ele falou 
sobre pesquisa da entidade que 
apontou que 50% dos Municípios 
reservaram imunizantes para a 
segunda dose, a dificuldade para 
o cadastramento das informações 
pelos Entes locais e alertou que a 
vacina demora a chegar na ponta. 

O ministro reconheceu esse 
cenário e afirmou que o intuito é 
dar transparência aos números. 
Ele também ressaltou a necessi-
dade de Estados e Municípios se 
atentarem à nota técnica enviada 
juntamente com as vacinas em re-
lação à segunda dose e ao público 
prioritário. 
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 Cultura

Lei Aldir Blanc: entenda como o gestor 
deve prestar contas do recurso

 Planejamento Urbano

CNM orienta sobre adesão a Programa 
de Regularização Fundiária

Os gestores municipais devem 
começar a preparar as ações para 
prestar contas dos recursos utili-
zados oriundos da Lei 14.017/2020, 
mais conhecida como Lei Aldir 
Blanc. Para orientar sobre como 
devem proceder, a Secretaria Es-
pecial da Cultura emitiu dois comu-
nicados: Comunicado 2/2021, que 
traz as primeiras orientações; e o 
Comunicado 3/2021, com informa-
ções complementares.

Os recursos que não foram em-
penhados e inscritos em restos a 

pagar no exercício de 2020 – na for-
ma permitida pela MP 1.019/2020 
– devem ser mantidos nas contas 
bancárias. A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) reforça que o 
Decreto 10.683/2021 redefiniu o 
prazo para os Municípios apresen-
tarem o relatório de gestão final: 
31 de março de 2022, sendo possi-
bilitada – mediante envio de justifi-
cativa pelo Município e autorização 
concedida pela Secretaria Especial 
da Cultura – a prorrogação por mais 
até noventa dias.

A regularização fundiária é um dos 
grandes desafios para os gestores mu-
nicipais. Estima-se que o país possua 
cerca de 50% dos imóveis com algum 
tipo de irregularidade. Dos 60 milhões 
de domicílios urbanos no país, a estima-
tiva é de que 30 milhões não possuem 
escritura, desde imóveis localizados em 
favelas a condomínios de luxo, eviden-
ciando que regularização não são atos 
apenas direcionados para ações de in-
teresse social.  

Com o lançamento do Casa Verde 
e Amarela, o governo federal abriu 
prazo para adesão ao novo programa 
de regularização fundiária e melhoria 
habitacional. Ao aderir ao programa, 
o Município firma Termo de Adesão 
assumindo diversas obrigações. Entre 
elas, a escolha das áreas a serem regu-
larizadas, análise das propostas apre-
sentadas pelas empresas ou entidades 
privadas, dos trâmites administrativos 
ao processo de regularização fundiária 
e de ações facilitadoras para implemen-
tação do Programa.

Para orientar os ges-
tores, a CNM promoveu 
um bate-papo com a 
Secretaria Nacional de 
Habitação (SNH), vin-
culada ao Ministério do 
Desenvolvimento Re-
gional (MDR), para sa-
nar as dúvidas dos ges-
tores. A conversa está 
disponível no canal do 
YouTube da CNM. A en-
tidade também orienta 
acerca dos procedimentos para a reto-
mada e a conclusão de obras habita-
cionais, vinculada à modalidade oferta 
pública, do descontinuado Minha Casa, 
Minha Vida. 

Para orientar os gestores, foi publi-
cada a Nota Técnica 12/2021, que está 
disponível na Biblioteca digital da CNM. 
A Nota tem o objetivo de esclarecer 
sobre os procedimentos a serem ado-
tados e disponibilizar a lista dos 1.895 
Municípios que poderão ser contempla-
dos com a medida.  

Leia a nota completa na 
Biblioteca digital:

Veja também o Bate-papo 
completo no YouTube:

 ú Confira o passo a passo: 

EB
C

• classificar e identificar as transferên-
cias por meio do BB Gestão Ágil. A CNM 
emitiu a Nota Técnica 5/2021 que traz 
orientações sobre como o gestor deve 
proceder;

• preparar as informações que serão 
apresentadas no relatório de gestão 
final na Plataforma +Brasil. As informa-
ções necessárias para compor o rela-
tório se encontram nos comunicados 
2 e 3 da Secretaria Especial da Cultura.



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

15
maio de 2021

 Na Mídia

Pesquisa Covid-19: participação de 
prefeitos é destaque na mídia

Semanalmente, a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) tem realiza-
do pesquisas com os gestores locais, 
buscando entender a realidade vivida 
em todo o país diante do enfrenta-
mento da pandemia do coronavírus 
(Covid-19) e trazer soluções junto às 

autoridades dos três Poderes. A parti-
cipação dos prefeitos tem aumentado 
a cada pesquisa e ganhado força e des-
taque na mídia nacional.

Nas três semanas iniciais de divul-
gação, foram veiculadas mais de 600 
notícias entre rádio, TV, sites e jornais 

impressos. Na TV, os destaques foram 
para reportagens veiculadas no Jornal 
Nacional, no Bom Dia Brasil, no Jornal 
Hoje, no jornal CNN Novo Dia e no pro-
grama Globo News em Ponto. Os dados 
também ganharam destaque em cen-
tenas de jornais nacionais e regionais.

Os levantamentos foram destaque, 
ainda, na Folha de S.Paulo, além dos 

portais do Valor Econômico, O Globo e 
EBC. Nas rádios, a publicação ganhou 

força sendo veiculada na Rádio CBN, 
Jovem Pan e em diversas rádios do país.

Confira os levantamentos já divul-
gados semanal-
mente pela CNM 
na Biblioteca Digi-
tal, constante no 
site da entidade.
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 CNM Qualifica

Seminário on-line permite a 
qualificação de gestores de todo o país

A qualificação da equipe que está 
à frente da gestão municipal é pri-
mordial para que bons resultados 
cheguem efetivamente à população. 
Sabendo da importância disso, a Con-
federação Nacional de Municípios pro-
move, em parceria com o Instituto 
Paulo Ziulkoski, cursos para oferecer o 
máximo de conhecimento para quem 
administra a gestão local.

Desde o ano passado, especial-
mente em razão do cenário da pan-
demia da Covid-19, os seminários 
deixaram de ser presenciais, quando 
atingiam um Estado por vez, e passa-
ram a ser on-line, o que possibilitou 
que gestores de todos os Estados do 
país participassem juntos da mesma 
qualificação. 

Somente no mês de abril, já foram 
realizados mais de 50 cursos das mais 
variadas temáticas, como o uso práti-
co das tecnologias, a gestão atual dos 
Regimes Próprios de Previdência So-
cial (RPPS), perícia ambiental, noções 
de financiamento das políticas públi-
cas e as perspectivas e os desafios da 
gestão da educação nos Municípios.

 ú Covid-19
Os desafios da gestão municipal 

frente à pandemia da Covid-19 não 
ficam de fora da qualificação. Para 
tanto, são oferecidos cursos sobre 
como utilizar os recursos da Aten-
ção Básica, Vigilância, Média e 
Alta Complexidade, Coronavírus 
e Emendas.

 ú Confira como 
retirar seu 
certificado 
Após a participação nos cur-

sos, os gestores municipais po-
dem fazer a retirada do certifica-
do de participação. Para tanto, 
basta acessar a página do CNM 
Qualifica, clicar em “Retire Seu 
Certificado” e selecionar a pa-
lavra certificado constante na 
data e no título do curso de que 
participou. 

Para conferir a programação 
dos próximos dias, basta aces-
sar o QR Code:

 ú Compartilhe nas 
Redes Sociais
Está acompanhando algum 

curso? Publique nas redes so-
ciais e marque os perfis da CNM 
– no Instagram e no Facebook: 
@portalcnm. Sua participação 
pode aparecer em destaque nas 
nossas redes sociais.

 ú Iimportante:
• os cursos são gratuitos, mas 

somente para servidores pú-
blicos municipais matriculados 
em Municípios que sejam con-
tribuintes à CNM;

• o seminário é aberto para os 
técnicos da administração, além 
de qualquer funcionário com 
matrícula do Município;

• o calendário de seminários é 
definido pela entidade munici-
palista estadual, de acordo com 
a demanda dos Municípios e 
com a disponibilidade dos pro-
fessores técnicos de cada área; 

• não há limite de pessoas por 
prefeitura, mas as vagas são 
limitadas para cada seminário. 
Por isso, quanto antes você se 
inscrever, maiores as chances 
de conseguir vaga;

• para participar, basta ter em 
mãos, no ato da inscrição, do-
cumentos de identidade e CPF, 
além do número de sua matrí-
cula na prefeitura ou câmara 
municipal.


