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Palavra do presidente
Garantir a vacinação da população brasileira
com agilidade e eficiência e aprovar proposições
fundamentais para a retomada do desenvolvimento econômico e social de nosso país.
Com esses objetivos, o movimento
municipalista tem atuado incansavelmente junto a autoridades
dos três Poderes nos últimos meses.
Precisamos nos unir para proteger a nossa população e vencer o mais rapidamente
possível os impactos da pandemia da Covid-19.
O cenário é de muitas incertezas. Vivemos uma
situação sanitária extremamente crítica, acredito que
ainda mais grave do que a vivenciada em 2020. Às autoridades, à imprensa e à população, estamos mostrando as dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais e cobrando
soluções urgentes para a falta de planejamento e de diálogo
acerca do plano de imunização da população.
Medidas para fazer frente à pandemia vêm sendo debatidas nas reuniões que temos feito com o governo federal, por
meio da Secretaria de Assuntos Federativos e do Ministério da
Economia. No Congresso Nacional, a Confederação Nacional
de Municípios (CNM) e as entidades municipalistas estaduais
se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), o líder do governo na Câmara dos Deputados,
Ricardo Barros (PP-PR), e outras lideranças parlamentares
para apresentar a pauta do movimento e pedir celeridade
na aprovação das matérias.
Os Municípios sofrem há anos pelo desequilíbrio no pacto federativo, cenário que se agravou durante a pandemia e
reforçou as desigualdades sociais no país. Assim, são necessárias medidas inadiáveis para possibilitar que o país volte a
se desenvolver. A nossa pauta prioritária tem em destaque a
retomada do auxílio emergencial para a população mais vulnerável e a prorrogação do decreto de calamidade, enquanto
o país ainda enfrenta a pandemia da Covid-19, além de temas
econômicos, como a Reforma Tributária.

Em ambas Casas Legislativas, o movimento atuará com foco em medidas que podem ajudar a economia dos Municípios. Um dos pleitos trata da
dívida previdenciária. A mobilização, nesse
caso, é por uma PEC que estabeleça o
parcelamento desses débitos em
240 parcelas, desconsiderando, especialmente em 2021, juros e multas.
Na pauta que é prioridade na Câmara, o primeiro item é a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 391/2017, que trata do 1%
adicional no Fundo de Participação de Municípios
(FPM) de setembro. Falta apenas a votação em segundo
turno pelos deputados federais para a proposta ir à sanção. A pauta prioritária lista ainda a Emenda Constitucional
99/2017, que estabelece uma linha de crédito para o pagamento de precatórios. A regra, no entanto, nunca saiu do papel.
Na área da educação, a CNM apoia PEC para retirar penalidades a 33,8% dos Municípios brasileiros por não alcançarem
a meta mínima de 25% de recursos destinados à educação
em 2020. De 2019 para 2020, a quantidade de Municípios que
não conseguiram aplicar o percentual mínimo saltou de 1,1%
para 33,8%. Diante desse cenário excepcional, a entidade tem
buscado uma solução que não penalize os Entes.
No Senado, o destaque é para a aguardada votação da
PEC do Pacto Federativo (PEC 188/2019). O artigo que prevê a
extinção de mais de 1,2 mil Municípios brasileiros é um ponto
considerado inaceitável pela CNM. O movimento municipalista também deve ficar atento à emenda 30, que estabelece
critérios de distribuição das receitas do petróleo.
Os desafios são grandes, mas o nosso movimento nunca
esteve tão forte e unido. Continuaremos na luta para vencer
de uma vez por todas essa situação e fazer o nosso país voltar a crescer. Município forte, Brasil forte.
Glademir Aroldi
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

Operacionalização do novo Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb), dificuldades
dos Municípios na aplicação mínima de
recursos no setor em 2020, repasses
emergenciais no contexto da pandemia
da Covid-19 e medidas para dar celeridade à análise de prestação de contas
dos programas da educação são alguns
dos temas comentados pelo presidente
do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, em
entrevista ao Boletim CNM de março.
Veja trechos da entrevista abaixo e a
versão completa no QR Code.
Para enfrentamento da epidemia
da Covid-19, o FNDE instituiu o PDDE
Emergencial em outubro de 2020 e
repassou duas parcelas extras do
Pnae. Considerando a segunda onda
da pandemia, quais medidas emergenciais serão implementadas pelo
FNDE em 2021?
Como ocorreu em 2020, o FNDE
continuará atuando para apoiar as redes de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municípios em ações que contribuam para minimizar os problemas
evidenciados no período de pandemia
do coronavírus, no ambiente escolar. O
FNDE, com autorização do ministro da
Educação, Milton Ribeiro, repassou duas
parcelas extras dos recursos financeiros
federais do Pnae, uma em dezembro de
2020 e outra em janeiro de 2021. Nesse
sentido, além da parcela extra de janeiro, no valor total de R$ 366,3 milhões,
o FNDE manterá o repasse regular das
10 parcelas ordinárias, relativas aos
meses de fevereiro a novembro, com
valor previsto de R$ 4,058 bilhões. É
importante registrar que a parcela de
fevereiro também já foi transferida aos
Estados e aos Municípios, no valor de R$
365,7 milhões. Cabe ressaltar que as alterações legislativas do programa, ocorridas em 2020, com vistas a contribuir
para o enfrentamento de um dos efeitos

Divulgação FNDE

Presidente do FNDE fala sobre ações
para vencer desafios na educação

da Covid-19 (a insegurança alimentar e
nutricional dos estudantes da educação
básica pública), estão mantidas. Isso significa que as entidades executoras permanecem autorizadas a distribuir, aos
estudantes da educação básica pública,
kits compostos por gêneros alimentícios
adquiridos com recursos financeiros
federais do Pnae, enquanto perdurar a
suspensão das aulas presenciais.
Qual é a posição do FNDE sobre a
previsão em lei de reajustes anuais
dos valores do Pnae, Pnate e PDDE?
O FNDE apoia a correção anual dos
valores do Pnae por índices específicos de gêneros alimentícios, como, por
exemplo, IPCA-ALIMENTOS. A autarquia
vem estudando novas metodologias e
inovações que permitam o aprimoramento das ações e a correção e o incremento dos valores dos programas
federais de educação, sob sua responsabilidade, como o caso do Pnae, Pnate
e PDDE, no intuito de manter o poder
aquisitivo para o custeio dos serviços e
insumos necessários para a manutenção de melhores condições escolares.
No entanto, com suas características
suplementares, essa assistência financeira depende de dotação orçamentária
definida em créditos na LOA e seus créditos. É limitada aos valores autorizados
nas ações específicas de cada programa,
havendo limites de movimentação, empenho e pagamento da programação
orçamentária e financeira anual do go-

verno federal. Além disso, é condicionada aos regramentos estabelecidos na
Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano
Plurianual (PPA) do governo federal e à
viabilidade operacional.
Os Municípios enfrentaram sérias dificuldades na destinação mínima de 25% da receita em educação em 2020, diante dos efeitos da
pandemia da Covid-19. Que saída o
FNDE propõe para a resolução da
questão em um cenário excepcional
como o atual?
O FNDE quer ser parceiro na construção da solução, pois entende as dificuldades enfrentadas pelos Entes quanto à execução orçamentária, em virtude
do impacto da pandemia no ano de
2020. Para isso, é preciso reunir outros
atores igualmente importantes, como
os Tribunais de Contas, por exemplo,
pois são eles que aprovam ou não a
prestação de contas de Estados, Distrito
Federal e Municípios quanto à execução
do Fundeb. O apoio institucional do FNDE deve estar a serviço da melhor gestão local, garantindo respaldo técnico
e fortalecendo mecanismos de apoio a
toda a rede relacionada a políticas públicas de educação, mas nunca orientar
para o descumprimento da norma sem
uma alteração na legislação, em razão
dos riscos de processo administrativo
disciplinar e sanção de órgãos de controle. Nesse sentido, o FNDE propõe
uma agenda com os órgãos de controle
para construir uma solução conjunta.
Além disso, o FNDE se dispõe a discutir
propostas legislativas nesse sentido,
em consonância com as equipes técnicas de todos os interessados, como a
própria CNM.

Leia a
entrevista
na íntegra:
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Consulta feita pela Confederação
Nacional de Municípios apontou que
1.291 (87%) dos 1.482 Entes locais que
participaram da pesquisa conseguiram
concluir o ano letivo de 2020, apesar do
longo período com escolas fechadas
por causa da pandemia do novo coronavírus. Desse total, 1.167 cidades (79%)
finalizaram o calendário escolar do ano
passado até 31 de dezembro, enquanto
123 (8%) em janeiro.
Mesmo com as limitações impostas pela Covid-19, a exemplo da necessidade de adoção do ensino remoto
em razão da suspensão das atividades
presenciais, apenas 13% dos Municípios
ainda estão com o ano letivo de 2020
para ser concluído a partir de fevereiro
deste ano. Para o presidente da CNM,
Glademir Aroldi, o resultado da pesquisa reforça a necessidade de reconhecer o grande esforço de prefeitos e
gestores municipais de educação para
não deixar os estudantes desassistidos
durante a pandemia.
Apesar das ações para garantir o
ano letivo e a expectativa com a chegada da vacina, a Confederação considera
que o início dos mandatos será bastante desafiador, pois a educação – pauta
que sempre foi prioritária – tem uma
demanda reprimida que se acumula e
precisa ser rapidamente atendida.

ú Preocupações e volta
às aulas
O levantamento também apontou
que em alguns Municípios houve a tentativa de reabertura das escolas. Contudo, em 74% deles (1089), a adoção do
ensino remoto foi a única alternativa
possível para assegurar o direito à educação de forma segura para a comunidade escolar. Em 60% dos Municípios
pesquisados, várias medidas foram
adotadas para a retomada segura das
aulas, a exemplo do cumprimento do

Gov. PR

Aulas: 87% dos Municípios
concluíram ano letivo de 2020

protocolo de segurança sanitária e da
aquisição de equipamentos de proteção
individual (EPI) e de material de higiene.
Além disso, 325 Entes federados
planejaram a retomada das atividades
escolares presenciais, mas foram impedidos de retornarem em razão do avanço da pandemia em seus territórios e,
dos 68 Municípios que reabriram suas
escolas no ano passado, 40 tiveram de
fechá-las em razão do aumento dos
casos de Covid-19. O estudo traz ainda
outras informações que foram comparadas a levantamentos anteriores sobre
a oferta aos estudantes de atividades
pedagógicas não presenciais.
Após um ano marcado por escolas
fechadas e aulas presenciais suspensas,
2021 deve começar com o ano letivo de
2020 por concluir em alguns Municípios
e com muita insegurança e incertezas
sobre o retorno dos estudantes. Nesse aspecto, a Confederação lembra as
diversas ações importantes que ainda
precisam ser adotadas pela nova gestão, especialmente, as relacionadas à

infraestrutura escolar, à garantia de
acesso às novas tecnologias da informação e comunicação e à oferta de
adequada formação dos professores,
dentre outras.
O ano de 2020 impactou negativamente não somente a educação, mas
também a saúde, a economia, a assistência social e outras áreas da gestão
pública. Como consequência desse cenário de perdas, as demandas exigem
soluções que permanecerão neste e
nos próximos anos, principalmente no
campo educacional. O momento exige mais atenção ao planejamento do
retorno das atividades escolares com
segurança e ainda à recuperação dos
déficits na aprendizagem resultantes
de um ano letivo realizado em meio à
pandemia.
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Mês da mulher reforça importância
da participação feminina na política
O Dia Internacional da Mulher, o
8 de março, nasceu em um cenário
onde as reivindicações das mulheres
por mais igualdade no tratamento
que recebiam na política e no mercado de trabalho haviam se espalhado
por todo o mundo. Isso no início do
século 20; hoje, mais de 100 anos depois, parece que vivemos o mesmo.
Um ano pós-eleições municipais,
em que é possível notar um tímido
avanço da participação feminina novamente se repetir nos cargos do
Executivo municipal, sinto ainda mais
necessária a atuação do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM),
movimento fundado por nós, Dalva
Christofoletti e eu, para fazer com
que cada vez mais mulheres possam
ocupar espaços de poder na política
e tenham suas vozes ouvidas e seus
direitos respeitados.
Timidamente com o resultado
das eleições municipais realizadas
em 2020, saltamos de 649 prefeitas
eleitas em 2016, para 671 eleitas.
Apesar de baixo, é o maior número
de prefeitas já eleitas no país. Por
outro lado, para o Legislativo tivemos
um excelente resultado, saltando de
7.786 eleitas para 9.114. Uma análise
positiva que podemos fazer com esses dados é que podemos perceber o
aumento de mulheres que estão conseguindo entrar na política municipal
e aos poucos revertendo o cenário da
sub-representação.
Quando vemos esses números
tão baixos, é possível imaginar que a
mulher em segundo plano na política
sempre foi um cenário frequente no
Brasil, mas, fazendo um breve resgate histórico, o nosso país foi pioneiro
na inclusão da mulher na política, pelo menos na região. Foi pioneiro ao
eleger a primeira prefeita da América

Latina, Alzira Soriano, eleita prefeita
do Município de Lages/RN em 1928,
antes mesmo sequer das brasileiras
terem o direito de votar. A conquista
do primeiro voto feminino da região
também teve seu pioneirismo por
aqui ainda em 1927, quando Celina
Guimarães Viana foi a primeira eleitora do país. Essas conquistas dessas duas pioneiras só foram possíveis graças a uma lei estadual do Rio
Grande do Norte – nordeste sempre
pioneiro!
Da vanguarda da participação da
mulher na política saltamos para a
lanterninha da participação feminina
em todos os escopos da vida política.
Em dados mais recentes, o Brasil hoje
ocupa a 9º posição entre 11 países da
região em relação a direitos políticos
femininos, a posição 152º em relação
ao percentual de parlamentares homens e mulheres na Câmara dos Deputados e a posição 140º entre 193
países em ranking de representação
feminina em cargos públicos eletivos.
Evoluímos, mas em sentido contrário
ao que se poderia esperar.
Quando no início disse que parecia que vivíamos o cenário de 100
anos atrás me referi em especial ao
universo político, já que, mesmo sendo maioria do eleitorado (52,49%,
TSE) e da população (51%, IBGE), jamais ultrapassamos mais de 15% de
representação em nenhuma das instâncias políticas de poder. As mulheres brasileiras continuam pedindo e
batalhando por uma maior participação da mulher na gestão municipal.
Por seu pioneirismo, o MMM tem
provocado transformações e aberto espaço para que mais mulheres
possam ocupar espaços na política e
trabalhar pela transformação desse
cenário de sub-representação. Somos

o primeiro movimento apartidário de
mulheres municipalistas do país, e estamos, passo a passo, promovendo
a união e fortalecendo a participação da mulher na política municipal.
Aproveito e convoco você, mulher
municipalista, a se unir a nós!
É importante destacar também
que a luta pela plena participação da
mulher na política deve contar com
os homens como aliados. Batalhar
por mais mulheres na política não é
uma luta excludente, mas, acima de
tudo, representa um empenho que
deve ser conjunto e um compromisso de todas e todos. Mais mulheres
na política representa também uma
sociedade mais igualitária para todos
e a construção de um futuro melhor.
Me despeço agradecendo ao Paulo Ziulkoski, presidente de honra da
CNM, por ter possibilitado a fundação
e os primeiros passos do Movimento,
e ao Aroldi, atual presidente da Confederação, por acreditar e propiciar
espaço para crescimento e fortalecimento do MMM no municipalismo
brasileiro sob a competência da Confederação Nacional de Municípios.
Que esta data, que teve seu início
pela manifestação de uma sociedade
com igualdade de direitos civis e em
favor do voto feminino, nos mova em
prol de uma maior participação feminina na política.
Por mais mulheres na gestão municipal!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tania Ziulkoski – Graduada em ciências jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
é fundadora do Movimento Mulheres
Municipalistas (MMM), primeiro movimento municipalista feminino apartidário brasileiro. Atuante há mais de
20 anos no municipalismo brasileiro.
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Gestores devem ficar atentos a
cadastros em sistemas do governo
Os gestores municipais devem atualizar cadastros de usuários em sistemas
do governo federal. A CNM reforça a importância dessa atualização em plataformas de tramitação de recursos, pois
esse procedimento garante que os Entes locais tenham acesso às transferências especiais, fundo a fundo, voluntárias (convênios e contratos de repasse)
da União e termos de compromissos.
Entre as principais plataformas do
governo federal responsáveis pela tramitação de recursos estão a Plataforma
+Brasil; Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec);
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope)
e Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

ú Plataforma +Brasil
A ferramenta eletrônica é utilizada
em diversas modalidades de transferências de recursos federais em que
cidadãos e gestores públicos de todo o
país acompanham a efetivação de políticas públicas em todas as etapas – desde a solicitação até a entrega do bem ou
serviço à população. O cadastramento
dos novos prefeitos no sistema deve ser
realizado em dois módulos diferentes:
um para a operação das transferências
especiais e fundo a fundo e outro para
a operação das transferências voluntárias da União (convênios e contratos
de repasse).

ú Simec
O Simec é um portal operacional e
de gestão do Ministério da Educação
(MEC), que trata do orçamento e do
monitoramento das propostas on-line
do governo federal na área da educação. É nele que os gestores verificam o
andamento dos Planos de Ações Articuladas em suas cidades; por isso, devem
ser realizados o cadastro, a alteração

ou a atualização de dados do secretário
municipal de educação.

ú Siope
O Siope é a ferramenta eletrônica
que o governo federal utiliza para monitorar a aplicação correta dos recursos
em educação pelos Municípios. O prazo para transmissão e publicação dos
dados do Siope é de até 30 dias após
o encerramento de cada bimestre. A
não transmissão acarreta a situação de
irregularidade, e, como consequência,
o Município será inserido no Serviço
Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc), impossibilitando a liberação de recursos da União
e a celebração de novos convênios com
órgãos federais.
Para o exercício 2021, os prazos de
homologação de dados no Siope são:
1º bimestre 2021
até 30 de março de 2021
2º bimestre 2021
até 30 de maio de 2021
3º bimestre 2021
até 30 de julho de 2021
4º bimestre 2021
até 30 de setembro de 2021
5º bimestre 2021
até 30 de novembro de 2021

A CNM alerta sobre a importância
de os gestores realizarem o quanto
antes esses procedimentos como forma de garantir o acesso aos diferentes
programas educacionais, o recebimento das transferências federais relativas
aos programas e ações do FNDE/MEC,
bem como evitar problemas em relação
às prestações de contas dos recursos
recebidos.

ú Siops
Para garantir tanto o acesso da população como o financiamento do SUS,
foi criado o Siops, que é o sistema informatizado de alimentação obrigatória e
acesso público, operacionalizado pelo
Ministério da Saúde, instituído para
coleta, recuperação, processamento,
armazenamento, organização e disponibilização de informações referentes
às receitas totais e às despesas com
saúde dos orçamentos públicos em
saúde. O sistema possibilita o acompanhamento e o monitoramento da
aplicação de recursos em saúde, no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem prejuízo das atribuições próprias do Poder
Legislativo e dos Tribunais de Contas.
É no Siops que gestores declaram os
dados sobre gastos públicos em saúde e assim garantem as transferências
constitucionais.
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Eleições CNM:
pleito ocorre no dia 11 de março
As eleições para escolha dos
integrantes do Conselho Diretor,
do Conselho Fiscal e do Conselho
de Representantes Regionais para a Gestão 2021-2024 da Confederação Nacional de Municípios
(CNM) vão ser realizadas no dia 11
de março, das 8h às 18h (horário
de Brasília), por meio do endereço
eletrônico www.eleicoescnm2021.
com.br.
O edital de convocação, o regulamento, as resoluções e todas as
informações pertinentes ao processo eleitoral estão disponíveis
no portal da CNM e no site das
eleições. O portal também disponibiliza perguntas e respostas, calendário eleitoral, mensagem da
comissão, calendário e teste do
sistema de votação, por meio da
aba Simulado.

O período eleitoral e a autorização para contratação da empresa
responsável pelo processo virtual
foram divulgados no portal da Confederação no dia 12 de fevereiro.
Já o edital foi publicado no dia 15.

ú Votação e resultado
Estão aptos a votar representantes legais dos Municípios associados à CNM há mais de seis
meses consecutivos e que estejam
em dia com suas contribuições até
a data de 26 de fevereiro de 2021,
bem como os atuais membros dos
Conselhos Diretor, Político, Fiscal e
de Representantes Regionais em
dia com suas obrigações sociais.
Todos os eleitores receberão
senha individual para votar. A senha será encaminhada via correio, por carta registrada e lacra-

da. Após a identificação no site, por
meio do login e senha, já se pode
proceder à votação. O voto é secreto, pessoal e intransferível, não
admitido o voto em substituição,
mesmo que por procuração. O resultado do pleito será publicado no
mesmo dia, a partir das 20 horas.

PASSO A PASSO
Entre no site
www.eleicoescnm2021.com.br
Clique no banner para votar
Insira o login e a senha
Escolha a chapa e clique
Confirmar meu voto
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Com a retomada dos debates e das
Municípios, especialmente
votações no Congresso Nacional, a Conneste momento de enfrenfederação Nacional de Municípios tem
tamento da pandemia da
apresentado as pautas prioritárias do
Covid-19 e de dificuldades
movimento municipalista a deputados
econômicas. “A cada projefederais e senadores. O parcelamento
to, a cada proposição legisda dívida previdenciária, a prorrogação
lativa, temos de identificar
do auxílio emergencial para a populacom bastante equilíbrio e
ção e da situação de calamidade em
sensatez se ali tem uma rarazão da Covid-19, o adicional de 1% do
zão de ser com a causa muFundo de Participação dos Municípios
nicipalista”, avaliou sobre
(FPM) no mês de setembro e precatóas propostas legislativas.
Pacheco indicou ainda que
rios são alguns dos temas que mobilijá pretende dar celeridade e encamizam esforços dos Entes locais.
nhamento a algumas das pautas.
Na primeira reunião oficial do movimento com o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a Confeú Extinção de Municípios
deração e as entidades municipalistas
O trecho da PEC do Pacto Federativo
estaduais debateram pontos urgentes
(PEC 188/2019) que trata da extinção de
e fundamentais. Sobre as dívidas previ1,2 mil pequenos Municípios foi apontadenciárias, o presidente da CNM, Gladedo como inaceitável pelos presidentes
mir Aroldi, destacou que o parcelamenda CNM e das entidades municipalisto em 240 meses – que será sugerido
tas estaduais que participaram do enem uma Proposcontro. Na ocasião,
ta de Emenda à
o presidente do
Constituição (PEC)
Senado mais uma
“Eu tenho uma posição
articulada pela envez endossou a viradicalmente contrária [à
tidade com parlasão do movimento.
extinção de Municípios]. Uma “Eu tenho uma pomentares – não
vez criado um Município,
representará presição radicalmente
juízo de arrecadacontrária. Quando
há um sentimento de
ção para a União.
saiu essa proposta,
pertencimento das pessoas
“Esse é um granno dia que saiu, eu
que nasceram naquele lugar.
de gargalo para os
desde já anunciei o
O nosso papel é permitir
Municípios. Aquemeu repúdio a esse
que esses Municípios
les que estão patrecho. Por uma ratenham sustentabilidade”
gando vão pagar
zão muito simples:
menos, mas exisuma vez criado
tem muitos Munium Município, há
Rodrigo Pacheco,
cípios que não esum sentimento de
presidente do Senado
tão conseguindo
pertencimento das
pagar e passarão
pessoas que nascea pagar”, explicou Aroldi.
ram naquele lugar. O nosso papel enReafirmando seu compromisso com
quanto brasileiro é permitir que esses
o federalismo e apoiando o pleito, o
Municípios tenham sustentabilidade”,
presidente do Senado reforçou a imdestacou.
portância do equilíbrio e afirmou que
Ainda sobre a PEC do Pacto Fedeé preciso socorrer financeiramente os
rativo, o presidente da Associação Mi-

Ag. Senado

CNM leva ao Congress

neira de Municípios (AMM) e primeiro
vice-presidente da CNM, Julvan Lacerda, articulador da reunião com o senador, ressaltou a urgência em corrigir as
distorções existentes. “Cada proposta
dessa nossa pauta que se aprova estará
transformando o pacto federativo para
a gente chegar a um mais justo um dia.”

ú Covid-19
Também é um pleito de destaque do
municipalismo a vacinação em massa
da população brasileira para a retomada das atividades econômicas e o desenvolvimento do país. O tema ganhou
destaque na reunião. Aroldi apontou
que o movimento entende ser esse
o único caminho para o Brasil sair da
grave crise sanitária enfrentada e pediu
ajuda do Senado para garantir de forma urgente a imunização da sociedade.
Presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e Tesoureiro
da CNM, Jair Souto reforçou a demanda
ao relatar a difícil situação vivenciada
no Estado e que se alastra pelo país.
“Eu sou do Amazonas, da região metropolitana de Manaus, e convivi com
muita dificuldade com uma segunda
onda do coronavírus. Quero clamar ao
presidente do Senado que possamos
disponibilizar a todo o Brasil a vacina
em caráter de urgência, porque a nova
variante tem causado grandes transtornos e grandes perdas”, lamentou.
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so Nacional

Ricardo Barros

so pleitos prioritários

ú Principais pautas prioritárias

• 1% adicional do FPM em setembro (PEC
391/2017) – aguardando votação apenas em 2º
turno na Câmara dos Deputados.
• Dívida previdenciária – parcelamento especial
dos débitos previdenciários dos Municípios em
240 parcelas, limitadas ao percentual da receita.
• Precatórios (PEC 95/2019) – prorroga o prazo
de vigência do regime especial de pagamento
de precatórios.
• Reforma Tributária (PEC 45/2019 e PEC
110/2019) – unificação da tributação sobre consumo.
• Mínimo da educação – retira penalidades para
os 33,8% dos Municípios que não atingiram os
25% da Educação em 2020, cenário excepcional
de pandemia.
• Decreto de Calamidade (PDL 565/2020) – prorroga o Decreto Legislativo 6/2020, com benefícios
de ordem legal e burocrática para o enfrentamento da Covid-19.
Acesse a lista completa da pauta prioritária

Câmara

Senado

ú Líder do governo recebe
movimento
Recebidos pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), representantes da
CNM apresentaram pessoalmente a pauta prioritária dos Municípios. Na oportunidade, o parlamentar
recebeu da entidade documento com os principais
pleitos do movimento municipalista para o primeiro
semestre de 2021 nas duas Casas legislativas – Câmara e Senado.
Barros destacou que vai dar encaminhamento
aos pleitos junto ao governo federal e à Câmara dos
Deputados. Representando a CNM, participaram da
reunião o supervisor da área de Assessoria Parlamentar, André Alencar, o colaborador do Institucional Carlos Schein e os consultores Joarez Henrichs
e Augusto Braun.
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Ex-presidentes recebem homenagens
em celebração ao aniversário da CNM
Lideranças que conduziram ao longo da história a maior entidade municipalista da América Latina foram homenageadas no aniversário de 41 da
Confederação Nacional de Municípios
(CNM). O reconhecimento da importância da contribuição dos ex-presidentes
ocorreu em uma cerimônia destinada
à entrega de troféus às personalidades
que trabalharam arduamente para a
construção da rica história do movimento municipalista.
O reconhecimento aconteceria presencialmente na Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios de 2020, quando
a CNM completou 40 anos de existência.
Entretanto, a comemoração foi adiada
para este ano por conta da pandemia.
De forma virtual, o presidente da CNM,
Glademir Aroldi, aproveitou a festividade dos 41 anos da Confederação para
condecorar ex-presidentes. Parentes de
lideranças que faleceram também receberam os agradecimentos e os troféus.
“Quero carinhosamente abraçar os
nossos companheiros ex-presidentes da
CNM e os familiares daqueles que estão
aqui representando os que já partiram
para outro plano, mas que deixaram um
legado extraordinário e que nós estamos dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Em 1980, muitos companheiros sonharam com uma entidade
que pudesse efetivamente representar
os Municípios brasileiros na capital federal. Essa sementinha foi plantada com o
trabalho e o suor de cada líder municipalista. A nossa gratidão e o nosso reconhecimento”, enfatizou Aroldi.

� Autonomia
Presidente da CNM por 21 anos,
Paulo Ziulkoski lembrou a luta para
melhorar a gestão ao longo dos anos.
Ele ressaltou a força do trabalho com
outros companheiros em busca de conquistas e alertou que muitos desafios
ainda perduram mesmo depois de tanto

tempo. Ao reforçar a importância
da homenagem, Ziulkoski considerou que o mais importante
nesses anos de atuação foi a manutenção da identidade da CNM
como apartidária e independente. “Essa entidade foi criada porque precisava haver uma reação
e com o objetivo de defender os
interesses dos Municípios. Não
podemos abrir mão da nossa independência e autonomia política”, disse.

� Reconhecimento
constitucional
Outro ex-presidente da CNM, Jorge
Khoury (1986-1987) recordou um momento que marcou a sua gestão, sendo
pioneiro e um dos mais importantes da
história do municipalismo no Congresso Nacional. “Gostaria de dizer a minha
satisfação de presidir a CNM quando
estavam debatendo a Constituição. Levamos informações aos parlamentares,
e a nossa maior vitória foi o reconhecimento do Município como Ente federado. Estamos muito agradecidos ao
presidente Aroldi pela lembrança dos
nossos nomes”, mencionou.
Gil Almeida conduziu a CNM no período 1995-1997 e foi mais um municipalista entusiasmado com o reconhecimento. “É um momento muito
importante nas nossas vidas. Essas
homenagens têm um significado especial. Quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram quando presidi
a CNM”. Filha do ex-presidente Onildo
Rafaelli de Souza, que atuou na gestão
de 1988 a 1989, Stefani de Souza reiterou o legado de cada um na construção
da história do movimento municipalista.
“Agradecemos a CNM pela homenagem
a todos que fizeram parte dessa história”. O ex-presidente Humberto José
Chittó, que conduziu a CNM no biênio
1986-1987, também participou da solenidade.

Wilson José
Abdalla

(Em memória)
1980-1981 e 1994-1995

Milton Sander
(Em memória)
1982-1985

Jorge Khoury
Hedaye
1986-1987

Onildo Rafaelli
de Souza
(Em memória)
1988-1989

Humberto
José Chittó
1990-1991

Severiano
Alves Souza
1992-1994

Gil Soares
Almeida
1995-1997

Paulo Roberto
Ziulkoski
1997-2018

Glademir Aroldi
atual presidente
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Campanha Viva seu Município marca
Dia do Movimento Municipalista
O ápice da campanha Viva Seu Município deste ano
ocorreu no Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro, em 23 de fevereiro, com ações coordenadas e simultâneas e divulgação de vídeo oficial da edição 2021. “Essa data
homenageia aqueles que, todos os dias, buscam melhorias
para a população das localidades em que vivem”, destaca o
presidente Glademir Aroldi. Para ele, isso também reflete o
municipalismo.
Em relação à campanha, que teve sua primeira edição
em 2014, ela estimula as prefeituras a levarem os gabinetes
às ruas para maior aproximação com os munícipes, a fim de
mostrar os desafios da prefeitura e envolver toda a sociedade
na luta por melhores condições de vida.
Em decorrência da pandemia da Covid-19, a liderança mu-

nicipalista optou por promover a campanha na rede mundial
de computadores. A estratégia foi: transmissões ao vivo nas
redes sociais das prefeituras, lives das entidades estaduais e
Bate-papo especial com o presidente da Confederação, Glademir Aroldi, e autoridades políticas.
Para auxiliar no engajamento, todo o material de divulgação foi disponibilizado, além de um passo a passo. Dentre as
dicas: usar o canal de maior acesso junto à comunidade; apresentar explicações sobre as competências municipais; e mostrar as ações ou o planejamento para o desenvolvimento local.
As atividades divulgadas ao longo do dia, que usaram a
#VivaSeuMunicipio, foram replicadas nas redes sociais da
CNM. A campanha ganhou espaço em diversos jornais locais,
blogs e portais de prefeituras.

ú De baixo pra cima
O prefeito de Garça (SP), João
Carlos dos Santos, foi um dos que
promoveram a campanha. Ele iniciou a live às 11h, pelo Facebook,
e destacou: “é aqui que nós vivemos, é aqui que as coisas acontecem”. Santos falou da importância
da integração entre a gestão e a
comunidade e da união do movimento municipalista. Ele interagiu
com a população garcense e respondeu perguntas.
#Entidades – O presidente
da Federação das Associações de
Municípios do Estado do Pará (Famep) e prefeito de Santarém, Nélio
Aguiar, também promoveu a live.
Às 15 horas, o líder regional entrou
ao vivo pelo Instagram e explicou a importância do movimento municipalista, diante das responsabilidades do governo local.
https://bit.ly/3dMIL2W
#Live nacional – Depois das
ações feitas nas bases, Aroldi
encerrou a campanha durante
transmissão com a participação
do senador Irajá Filho (PSD-TO),
primeiro secretário do Senado e
quem representou a mesa diretora da Casa.
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1. Também pelo Facebook, o prefeito e o vice-prefeito de Palmeiras (PR), Sérgio Belich e Major Schulli, explicaram as novas medidas de enfrentamento da Covid-19.
2. Pelo Instagram, o prefeito alagoano de Tanque d’Arca, Will Valença, apresentou as ações prioritárias de sua gestão à comunidade.
3. A ação de Poço das Trincheiras (AL) foi feita pelos secretários de comunicação
e planejamento, Ellen Alves e Mardônio da Graça. Eles explicaram o que é o movimento municipalista e apresentaram o plano de governo.
4. Na live promovida pelos gestores de Guaita (PR), a equipe de secretários foi
apresentada.
5. O presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI-SC) e prefeito de Gaspar, Kleber Wan-Dall, publicou vídeo nas redes sociais em
comemoração à data.
6. Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Valdir Júnior,
também postou mensagem de comemoração.
7. “Assumir a gestão municipal é uma das missões mais desafiadoras e mais nobres. São muitas as responsabilidades e cobranças, mas é gratificante ver como
cada prefeito que assume luta para vencer as dificuldades e melhorar a vida dos
nossos cidadãos”, disse o senador Irajá Filho durante a live.
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Após decreto no DF,
CNM retoma atividades à distância
home office e estão disponíveis para atendimentos à distância. A CNM
disponibiliza lista das áreas técnicas
com telefone e e-mail para contato.
O horário de atendimento segue inalterado: de segunda a sexta-feira, das
8 às 12 horas e das 13h15 às 18 horas.
Além disso, a entidade dispõe de ferramenta para agendamento de atendimento virtual via videoconferência.

Também para orientar os gestores e auxiliá-los nas medidas de
prevenção e contenção da Covid-19,
a Confederação disponibiliza materiais e informações em um espaço
exclusivo para a campanha Municípios contra o coronavírus, a prevenção está nas suas mãos e o e-mail
covid19@cnm.org.br. Neste momento de cautela e esforços redobrados,
a entidade reforça a importância da
união do movimento municipalista.
A CNM permanece à disposição dos
gestores municipais.

� Atividades presenciais
A retomada das atividades presenciais havia ocorrido no dia 1 de
fevereiro, seguindo todos os cuidados e exigências do protocolo de
segurança recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
A entidade estabeleceu medidas de
saúde essenciais para as visitas: uso
de máscara; aferição de temperatura na entrada; manter distância de
cerca de 2 metros; descontaminação
de mãos com álcool 70% e o agendamento prévio da visita.
A supervisora de relações institucionais da entidade, Rosilene Brito,
explica sobre a importância do agendamento com as áreas. “Queremos
reforçar também que estamos à
disposição para esclarecer dúvidas e contribuir com o plano de
governo municipal.” Quer saber
sobre os atendimentos institucionais
e técnicos? Entre em contato pelo
número 2101-6000 ou acesse o site
www.cnm.org.br.

Ag. CNM

O Governo do Distrito Federal
(GDF) publicou neste sábado, 27 de
fevereiro, o Decreto 41.849/2021,
que estabelece lockdown total no
DF a partir de 00h01 de domingo, 28,
como medida de contenção da pandemia de Covid-19. Fica autorizada
apenas a abertura de serviços considerados essenciais. Diante disso,
a Confederação Nacional de Municípios (CNM) informa que as atividades
presenciais estão suspensas até o
dia 22 de março ou até a publicação
de novo regramento.
Destaca-se que os colaboradores
seguem trabalhando em regime de
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Nota técnica: entenda a reprogramação
de recursos extraordinários
Os recursos federais extraordinários repassados pelo governo federal
aos Municípios para o enfrentamento à
pandemia, e o uso deles durante 2021,
é uma preocupação dos gestores municipais, uma vez que o decreto de Calamidade Pública vigorou até dezembro
de 2020. Ao identificar as dúvidas dos
municipalistas, a CNM publicou a Nota
Técnica 03/2021 – Reprogramação dos
saldos de recursos financeiros federais para enfrentamento à Covid-19.
https://www.cnm.org.br/biblioteca/
exibe/14857
A continuidade da verba pode trazer
controle, estabilidade e a manutenção
das ações e serviços públicos de atenção à saúde nas redes do Sistema Único
de Saúde (SUS). É importante ressaltar
que o governo federal, no intuito de
conter a transmissão da doença, editou
inúmeras medidas provisórias responsáveis por abrirem créditos extraordinários e emergenciais, principalmente
em favor do Ministério da Saúde.

A manifestação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre isso, conforme
esclarece a NT da CNM, foi de que as
transferências fundo a fundo para enfrentamento à pandemia não precisam
ser devolvidas, desde que observada a
finalidade dos recursos. Por meio do
Decreto 10.579/2020, o governo federal estabeleceu regras para a inscrição
de restos a pagar das despesas e regulamentou a utilização dos recursos
extraordinários até 31 de dezembro
deste ano, ratificando a manutenção
da finalidade dos recursos.

ú Atenção
O monitoramento da utilização dos
recursos financeiros será realizado pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (Siops) em
campos específicos destinados aos
dados sobre os recursos federais, estaduais e próprios aplicados no enfrentamento à pandemia. Nesse aspecto, os
gestores devem seguir as orientações

trazidas pela Portaria 2.824/2020 do
Ministério da Saúde.
A devolução dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS)
não executados deve ser feita em atendimento à Lei Complementar 141/2012
e ao Decreto 7.827/2012. Já a prestação
de contas da aplicação da verba deve
ser feita pelo Relatório Anual de Gestão (RAG), seguindo as determinações
da Portaria 6/2017 do Ministério da
Saúde e das Leis 141/2012, 8.080/1990
e 8.142/1990.

ú Lei complementar
172/2020
A Lei Complementar 172/2020 autorizou a transposição e a transferência
de saldos financeiros remanescentes
de exercícios anteriores, constantes de
seus respectivos Fundos de Saúde, provenientes de repasses do Ministério da
Saúde, por conta da calamidade pública
causada pelo Covid-19.
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CNM manifesta preocupação com
falta de planejamento da vacinação
Desde o anúncio do Plano Nacional
de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19, o movimento municipalista tem procurado o Ministério
da Saúde em busca de informações
sobre o planejamento e a execução da
imunização nos Municípios. Em várias
ocasiões, a Confederação Nacional de
Municípios (CNM) solicitou agenda com
o ministro Eduardo Pazuello para pedir
urgência na definição de um cronograma que evite a interrupção da reposição das doses e a falta de previsão de
novas remessas pela Pasta.
Os Municípios não tiveram retorno do ministro. Diante da gravidade
da situação e de relatos de inúmeros
gestores locais que assistem e vivem
desesperadamente a angústia e o sofrimento da população, a CNM divulgou
uma nota para manifestar sua indignação com a condução da crise sanitária
pelo Ministério da Saúde e solicitar a
troca de comando da Pasta. Foram várias as tentativas de diálogo com a atual
gestão do Ministério, entre pedidos de

agenda e de informação e a Pasta tem
reiteradamente ignorado os prefeitos
do Brasil, com total inexistência de diálogo, apontou na nota.
Para a CNM, o cenário demonstra
que o comando não acreditou na vacinação como saída para a crise e não
realizou o planejamento necessário
para a aquisição de vacinas. “Todas as
iniciativas adotadas até aqui foram realizadas apenas como reação à pressão
política e social, sem qualquer cronograma de distribuição para Estados e
Municípios. Com uma postura passiva,
a atual gestão não atende à expectativa
da Federação brasileira, a qual deveria
ter liderado, frustrando assim a população do País”, diz o documento.

� Outras ações
A celeridade na imunização e a oferta do imunizante a todos os cidadãos
sempre foi uma prioridade da atuação
da CNM desde o ano passado. Depois
da apresentação do plano nacional de
vacinação, a entidade pleiteou ao gover-

no federal a centralização da aquisição
e a distribuição da vacina contra a Covid-19 por meio do Programa Nacional
de Imunização (PNI) como forma de
evitar o acirramento do conflito federativo e garantir o acesso equânime da
população.
A Confederação também disponibilizou um Plano de Comunicação que
traz estratégias que podem ser adotadas pelos gestores municipais de todo o
país para a vacinação contra a Covid-19.
Mesmo com as diretrizes do plano de
vacinação apresentadas pelo Ministério da Saúde, o gestor deve elaborar
um Plano de Vacinação com o planejamento do Município e as ações para a
campanha de vacinação.
Com a indefinição de datas, a falta
de imunizantes e de diálogo, o movimento municipalista vai intensificar a
sua atuação para que o governo federal
possa garantir a proteção ao cidadão e
assim permitir a retomada das atividades nos Municípios.

Nota

Plano de
Comunicação
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500 matérias: imprensa repercute
nota sobre interrupção da vacinação
A nota da CNM sobre a interrupção da vacinação no Brasil
e a necessidade de troca no comando do Ministério da Saúde
rendeu mais de 500 publicações nos mais diferentes canais
de comunicação, sem contar no alcance obtido pelas redes
sociais da entidade. Publicado durante o feriado de carnaval,
o documento assinado pelo presidente Glademir Aroldi fala
em nome do movimento municipalista.
No documento, a CNM destacou que é necessária, urgente
e inevitável a troca do comando do Ministério da Saúde “para o bem dos brasileiros”. O pedido se justifica nas diversas

tentativas de diálogo com a atual gestão do Ministério, entre
pedidos de agenda e de informação; na reiterada postura
de ignorar os prefeitos do Brasil e na inexistência total de
diálogo. Para o movimento municipalista, a atual gestão não
atende à expectativa da Federação brasileira.
Antes da nota, a imprensa local divulgou os levantamentos sobre os repasses do FPM e da Lei Kandir. O Valor Econômico publicou esclarecimento do Ministério da Economia, de
que cada parcela mensal será feita a partir de autorização
orçamentária.
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CNM Qualifica: inscrições abertas para
capacitação em mais de 10 cursos
Para garantir a boa gestão nos Municípios brasileiros, a CNM promove a capacitação de técnicos e gestores municipais
com cursos gratuitos do CNM Qualifica. Em
formato de ensino a distância (EAD) – por
conta da pandemia do novo coronavírus
–, para o mês de março estão previstos 11
cursos.
Entre os temas ofertados estão: Cultura, Controle Interno, Direito Previdenciário, Noções básicas do financiamento das
políticas públicas, Previdência Social nos
Municípios, Orientações contábeis sobre
a aplicação dos recursos federais destinados à Assistência Social, Educação e Saúde,
Resíduos Sólidos, Retomada da Economia,
Rotina de Compras nos Municípios.
As vagas nos cursos são limitadas, por
isso, a recomendação é que os interessados fiquem atentos ao calendário e se
inscrevam o quanto antes. Informações
sobre inscrições e programação completa
do evento podem ser acessadas no site do
CNM Qualifica, onde também é possível ver
o cronograma completo de seminários da
iniciativa. Ao final dos cursos, o público terá
a opção de imprimir o certificado.

Veja os cursos disponíveis:

• Elaboração ou Revisão do
Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos
1º de março
• Cultura: o que os novos
gestores precisam saber?
2 de março
• Controle Interno: aspectos
gerais para atuação, padronização e planejamento de
ações de controle interno
2 de março
• Direito Previdenciário: Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) 3 de março

• Noções básicas do financiamento
das políticas públicas 5 de março
• Previdência Social nos Municípios:
principais questões e exigências
legais trazidas com a EC 103 e demais ações do governo federal
8 de março
• Contribuição de Melhoria: aprenda
a fazer desse tributo um recurso
de investimento em seu Município
9 de março
• Realização de ações de Controle
Interno nas prefeituras
10 de
março

• Retomada da Economia:
como o Município deve se
preparar
4 de março

• Orientações contábeis sobre a aplicação dos recursos federais destinados à Assistência Social, Educação e Saúde
11 de março

• Rotina de Compras nos Municípios
4 de março

• Orientações quanto à Perícia Ambiental

ú Marcha a Brasília tem nova
data: outubro de 2021

Créditos

Está marcada para os dias 4 a 7 de outubro a
XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.
A Marcha é o maior evento municipalista da América Latina em número de autoridades políticas.
Em 2019, mais de nove mil líderes municipalistas
participaram do evento, além de autoridades dos
Três Poderes e centenas de parlamentares, ministros e governadores.
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