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Prejuízos com desastres naturais chegam a R$ 326,9 bilhões
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Palavra do presidente
A volta dos parlamentares ao trabalho legislati-

mente, em Brasília, para pressionar os parlamenta-

vo após o recesso de fim de ano já concretizou o

res e impedir novas medidas equivocadas do go-

avanço de matérias importantes para o mo-

verno federal, que prejudicam os Municípios

vimento municipalista. A forte articulação

e deixam os prefeitos vulneráveis, como

da Confederação Nacional de Municí-

a canetada do reajuste do piso salarial

pios (CNM) resultou na aprovação,

do magistério.

no dia 22 de fevereiro, da Pro-

Não é de hoje que lutamos

posta de Emenda à Constitui-

para defender o Ente muni-

ção (PEC) 122/2015, que

cipal, e sempre que nos

proíbe a criação de en-

reunimos em Brasília

cargos sem indicação da

avançamos em muitas

fonte de custeio, pela comis-

das nossas pautas. Desde

são especial da Câmara. O texto

1998, a Marcha a Brasília em

será votado no Plenário da Casa.

Defesa dos Municípios é sinônimo

Outro avanço foi a instalação da co-

de conquistas e vitórias. Infelizmen-

missão especial que analisará a Proposta

te, nos dois últimos anos, não pudemos
nos reunir em razão da pandemia da Co-

de Emenda à Constituição (PEC) 13A/2021. o

vid-19. Este ano, vamos seguir todas as medidas

texto evita que gestores sejam punidos por não

sanitárias e os cuidados porque ainda estamos em

terem conseguido aplicar o mínimo constitucional
de 25% dos recursos destinados à educação em decor-

um cenário de fragilidade sanitária, mas precisamos

rência da pandemia.

marcar presença na capital federal.

Celebramos essas importantes conquistas, mas continuamos atuantes e em alerta para medidas que podem trazer im-

Vamos convidar os candidatos à presidência da Repúbli-

pactos negativos expressivos aos Municípios. Recentemente, o

ca para estarem conosco. Queremos debater as urgências do

Congresso Nacional colocou em votação, novamente, o projeto

movimento municipalista e garantir o compromisso deles com

que cria o piso salarial dos enfermeiros. A medida pode causar

um federalismo mais justo e equilibrado. Sabemos que as re-

um rombo de R$ 9 bilhões aos cofres municipais. Também fo-

formas estruturais que o Congresso Nacional está discutindo

mos surpreendidos com a decisão do governo federal de redu-

terá grande influência nas prefeituras. Por isso é importante

zir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

mostrar a união e a força do municipalismo brasileiro. Serão

para a linha branca em 25%. Tomada às vésperas do feriado de

mudanças essenciais como a tributária, a administrativa e a

Carnaval, a medida pegou os Municípios de surpresa, com per-

federativa, além de outros projetos em tramitação na Câmara

das estimadas em quase R$ 5 bilhões. Infelizmente, repete-se o

e no Senado com impactos significativos para os Entes locais.

velho hábito de fazer caridade com o chapéu alheio.
Essas duas são só algumas das pautas bombas que podem

Conto com sua presença e mobilização. A nossa pauta só
avança quando mostramos a nossa força.

impactar os Entes locais e precisamos fazer frente a elas para
reduzir os danos. Mas não vamos conseguir fazer isso sentados

Paulo Ziulkoski

no sofá de nossas casas. É necessário nos reunirmos ordeira-

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

/TVPortalCNM
/PortalCNM

Instale nosso app:
Visite nossa galeria de imagens:

@portalcnm

/PortalCNM

Visite nossa galeria de imagens:

www.cnm.org.br
www.cnm.org.br

app.cnm.org.br
app.cnm.org.br
flickr.com/PortalCNM
flickr.com/PortalCNM
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Transferências Voluntárias

Nota Técnica detalha parecer emitido pela
AGU sobre transferências voluntárias
Banco de imagens

Atenção gestores de Municípios com
até 50 mil habitantes: a CNM, com o objetivo de orientar e nortear os trabalhos
dos gestores municipais, disponibiliza
Nota Técnica 05/2022. O documento
detalha decisão da Advocacia-Geral
da União (AGU) por meio da Câmara
Nacional de Convênios e Instrumentos
Congêneres (CNCIC) referente à uniformização de entendimento acerca da Lei
14.116/2020, conhecida como Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
De acordo com a legislação citada, Municípios com até 50 mil
habitantes são dispensados de comprovação
de requisitos de regularidade fiscal para
recebimento de transferências voluntárias. Porém, o dispositivo vinha sendo
interpretado de diversas maneiras por
órgãos e entidades da administração
pública, o que resultava em dificuldades
de acesso a recursos federais por parte
dos Entes locais.
Para tornar o entendimento único, a Advocacia-Geral da União (AGU),
por meio da Câmara Nacional de
Convênios e Instrumentos Congêneres (CNCIC), disponibilizou o Parecer
00008/2021/CNCIC/CGU/AGU. Segundo o documento, a exceção disposta no art. 84, §2°, da Lei 14.116/2020, se
aplica a todas as exigências previstas em “cadastros ou sistemas de
informações financeiras, contábeis e fiscais”,
com exceção daqueles casos onde a
própria Constituição Federal de forma
expressa proíbe a realização da transferência voluntária.
O documento traz, ainda, três hipóteses em que a Constituição veda a
transferência voluntária:
a) descumprimento das regras gerais de funcionamento do regime próprio de previdência social
(art. 167, XIII, CF);

b) não adequação aos prazos para

Além do parecer da AGU, no início

recondução aos limites de des-

de fevereiro, o Ministério da Economia

pesas com pessoal ativo, inativo

divulgou Comunicado 11/2022, que

e pensionista (art. 169, §2°, CF);

reforça a importância de os gestores

c) irregularidades no pagamento de

municipais seguirem o que foi divulga-

precatórios judiciais (art. 97, §10,
do ADCT).

do pela AGU.
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Defesa Civil

Prejuízos com desastres naturais
chegam a R$ 326,9 bilhões
Tânia Rego / Ag. Brasil

Entre janeiro de 2013 a fevereiro
de 2022, a Confederação Nacional
de Municípios (CNM) realizou um
levantamento que identificou que
os desastres naturais acarretaram

torizado R$ 1,2 bilhão para a pauta.
O levantamento da CNM ainda
indica que no período de 2010 a
2021 foram autorizados gastos superiores a R$ 36,5 bilhões, porém

prejuízos de R$ 326,9 bilhões no

menos da metade foram pagos pela

país. Fenômenos decorrentes prin-

União: R$ 15,4 bilhões para preven-

cipalmente do excesso de chuvas e

ção e respostas a desastres.

da seca motivaram mais de 53 mil

Se for considerada a inflação

ocorrências e afetaram 345 milhões

do período, esse montante deve

de pessoas nesse período, enquan-

dades habitacionais, totalizaram mais

ser o menor valor real destinado

to houve a redução significativa dos re-

de 5 milhões de unidades danificadas e/

ao enfrentamento de desastres desde

cursos repassados pelo governo federal

ou destruídas e quase R$ 50 bilhões em

2010. Outro fato preocupante ao ana-

para fazer frente às ações de Defesa Civil.

prejuízos de 2013 a fevereiro de 2022. O

lisar a execução orçamentária desses

Das 53.366 ocorrências identificadas

setor privado também foi bastante afe-

programas é que o percentual médio de

no estudo, a estiagem e a seca represen-

tado, somando quase R$ 286 bilhões, o

execução do orçamento foi de 47% en-

taram 41,4% do total de registros e ao

que corresponde a 87% do total de R$

tre 2010 e 2021, o que indica que a cada

menos 23,2% dos eventos estão relacio-

326,9 bilhões em prejuízos apontados

R$ 100 que o governo federal autorizou

nados à ocorrência de chuvas. As Doen-

no estudo.

para ser destinado à prevenção ou res-

ças Infecciosas Virais reportaram, entre
2013 e 2019, outras 252 ocorrências, o
que representou 1% do total de eventos.
Entretanto, com a pandemia da Covid-19,
houve crescimento exponencial de mais
27%, e o total chegou a 28% entre 2013 e
2022. Isso se deu em função dos decretos de calamidade sanitária pelos Entes
municipais.
Os danos materiais, que incluem a
destruição de aparelhos públicos e uni-

� Execução orçamentária
A CNM também fez um recorte das
despesas do governo federal por meio
da execução orçamentária de progra-

efetivamente gastos.

� Fortalecimento da
defesa civil

mas federais de respostas e prevenção

Para a minimização dos danos, as

de emergências e desastres, drenagem

ações de prevenção e gestão de riscos

urbana sustentável e gestão de riscos e

devem ser incorporadas na ação coorde-

desastres. Os valores autorizados para

nada e articulada dos Entes federados.

os programas tiveram reduções signifi-

Cabe à defesa civil municipal, de forma

cativas nos últimos anos. Em 2022, foi au-

integrada, realizar o trabalho contínuo

Principais desastres ocorridos nos Municípios brasileiros
Eventos

posta a desastres, apenas R$ 47 foram

Ocorrência

Ocorrência (%)

Estiagem

15.050

28,2%

Doenças infecciosas virais

14.871

27,9%

Seca

7.044

13,2%

Chuvas intensas

4.278

8,0%

Enxurradas

2.222

4,2%

Vendaval

1.688

3,2%

Inundações

1.660

3,1%

Incêndio florestal em parques

1.132

2,1%

Alagamentos

1.121

2,1%

Incêndio florestal em áreas não protegidas

925

1,7%

Granizo

726

1,4%

Deslizamentos

664

1,2%

Demais

1.985

3,7%

Total

53.336

100%

de salvaguardar seu Município dos eventos negativos causados por desastres e
buscar sempre que possível o apoio de
outras entidades da iniciativa privada,
da sociedade civil organizada e até do
voluntariado.
Essas ações exigem da gestão local
uma grande preparação e, sem o apoio
adequado e a integração com os outros
Entes da Federação, se torna muito mais
difícil manter as ações em âmbito local.
As competências municipais de proteção de defesa civil são muitas, porém a
CNM chama atenção para a necessidade
de apoio técnico e financeiro ininterrupto por parte da União e dos Estados no
fortalecimento dos sistemas municipais
de proteção e defesa civil.
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Institucional

Preferência no acesso a transferências
voluntárias pelos consórcios públicos
O desenho federativo brasileiro, em que determinadas competências são compartilhadas, exige
um qualificado relacionamento
interfederativo para que se possa
avançar em políticas públicas estruturais. Nesse contexto, os consórcios públicos, alternativa à gestão associada de serviços públicos,
ganha destaque.
Como a capacidade de financiamento é peça-chave para o êxito
da ação pública, e reconhecendo

Números de propostas
assinadas por consórcios públicos
via Plataforma +Brasil

451

Instrumentos
Assinados

20,1%

47%
16%

o ganho de escala regional proporcionado pelos consórcios públicos,

32%

Verifica-se que, até a data da
consulta, as propostas apresentadas por consórcios representam
apenas 0,30% do volume total indicado na plataforma (914.326).
Considerando a totalidade das pro-

% Assinatura de
instrumentos

postas aprovadas (208.182), as dire-

Situação dos Instrumentos Assinados - Agrupado

5%

milhões foram devolvidos.

em Execução

213

Finalizado

145

em Prestação
de Contas

72

Aguardando
Prestação de Contas

21

cionadas aos consórcios equivalem
a 0,22%. Em relação aos repasses
financeiros efetivamente liberados,
os consórcios foram beneficiados
com apenas 0,64% dos recursos
totais liberados (R$ 93,9 bilhões).
Tem-se, ainda, que dos 451

não por acaso uma série de nor-

instrumentos assinados por con-

mas federais preveem prioridade

sórcios públicos, 341 se tratam de

para o repasse de recursos da União para estas entidades. Por

convênios (repasses realizados diretamente pela União ao be-

exemplo, o Decreto Federal 6.017/2007, que regulamenta a Lei

neficiado) e 110 se referem a contratos de repasse (a transferên-

dos Consórcios Públicos (11.107/2005), estabelece que “os órgãos

cia de recursos é intermediada por uma instituição financeira

e entidades federais concedentes darão preferência às transfe-

oficial). Também considerando a totalidade de instrumentos

rências voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios

assinados por estas entidades, registra-se que 189 (59,2%) fo-

cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios

ram subsidiados com recursos provenientes de emendas par-

públicos” (art. 37).

lamentares, representando o valor global de R$ 201,9 milhões,

Entretanto, dados comprovam que existe uma larga distância entre o idealismo posto na norma e a efetividade vivenciada
na prática, sendo este o propósito deste artigo.

sendo R$ 78,0 milhões já liberados, R$ 9,5 milhões em saldo em
conta e R$ 12,1 milhões foram devolvidos.
A baixa expressividade da participação dos consórcios pú-

Com base nas informações disponíveis no Painel de Transfe-

blicos no volume de transferências voluntárias da União suge-

rências Voluntárias Abertas +Brasil, em que é possível acessar

re que os marcos normativos, que preveem que os órgãos e as

informações sobre as transferências da União realizadas pela

entidades concedentes deverão dar preferência aos consórcios

Plataforma +Brasil, identificou-se, ao tempo da pesquisa, que:

públicos, possuem baixa aplicabilidade prática.

• Entre 2008 a 2022, considerando a totalidade de trans-

Essa situação pode encontrar justificativa no fato de que os

ferências operacionalizadas por meio dessa ferramenta,

editais prevendo transferências voluntárias sejam elaborados

englobando a administração pública estadual, distrital,

sem considerar as especificidades dos consórcios públicos, o que

municipal, empresas públicas, sociedades de economias

inviabilizaria, em alguma medida, a apresentação de proposta/

mistas, organizações da sociedade civil e consórcios públi-

projeto ou, quando possível, o valor destinado não atende à de-

cos, há a informação de 914.326 propostas apresentadas,

manda regional da entidade.

sendo que 208.182 (25,2%) foram aprovadas e 181.035

A circunstância, por certo, demanda maior aprofundamento

tiveram instrumentos de repasses assinados (21,9%), to-

por outros estudos que tenham por foco analisar o teor dos edi-

talizando um valor global de R$ 157,0 bilhões, dos quais

tais, mas pode encontrar eco nos problemas de ordem político-

R$ 93,9 bilhões foram liberados, R$ 8,1 bilhões estão em

-institucional, especialmente, na precária institucionalização do

saldo em conta e R$ 7,7 bilhões foram devolvidos.

tema do consorciamento público que impede posicioná-lo com

• Já filtrando as informações para considerar apenas os

o destaque necessário na agenda governamental.

consórcios públicos, no mesmo período de 2008 a 2022,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

há o registro de 2.731 propostas apresentadas, sendo que

Joanni Aparecida Henrichs – Advogada. Mestre em Planeja-

594 (26,4%) foram aprovadas e 451 tiveram instrumentos

mento e Governança Pública (UTFPR). Integrante do Grupo de

de repasses assinados (20,1%), totalizando um valor global

Estudos e Pesquisas em Governos Locais (GEPGL) da Universi-

de R$ 1,1 bilhão, dos quais R$ 600,7 milhões foram libera-

dade de Brasília (UnB). Presta consultoria à Confederação Na-

dos, R$ 23,5 milhões estão em saldo em conta e R$ 30,8

cional de Municípios (CNM).
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Marcha a Brasília tem
CNM orienta gestores so
Gestores municipais começam a se
movimentar para participar da XXIII
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Após dois anos sem promover
o maior evento municipalista da América
Latina, em razão das restrições impostas
pela pandemia da Covid-19, a Confederação Nacional de Municípios traz para
esta edição, que acontece de 25 a 28 de
abril, a participação dos candidatos à
presidência da República.
Como na edição de 2018, o debate
com os presidenciáveis será dividido em
dois dias, 26 e 27 de abril, às 14 horas.
Na oportunidade, os participantes poderão ouvir as propostas dos candidatos
e debater as prioridades dos governos
locais e as necessidades de mudanças
estruturais da federação brasileira, a fim
de garantir um federalismo mais justo e
equilibrado.
Além disso, na programação consta a
participação de membros do Congresso
Nacional, visando à discussão da pauta
municipalista. “Sabemos que as reformas
estruturais que o Congresso Nacional
está discutindo têm grande influência

nas gestões municipais. Por isso, é im-

projetos em tramitação na Câmara e no

portante mostrar a união e a força do

Senado, com impactos significativos para

municipalismo brasileiro. Serão mudan-

os Entes locais”, reforça o presidente da

ças essenciais como a tributária, a admi-

CNM, Paulo Ziulkoski, em convocatória

nistrativa e a federativa, além de outros

enviada aos líderes locais.
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m inscrições abertas e
obre medidas sanitárias
ú Como participar
Para participar, o interessado deve
acessar o site oficial (marcha.cnm.org.br),
clicar na opção Inscreva-se e preencher
os campos solicitados. Prefeitos de Municípios filiados e com as contribuições
em dia têm inscrição gratuita.
Ainda por causa do cenário de pandemia da Covid-19, a CNM reforça que
as vagas são limitadas para respeitar a
capacidade máxima do evento de acordo com o estabelecido pelo governo do
Distrito Federal (GDF). Caso o número
de participantes no evento exceda o limite determinado ou recomendado por

ticipantes, caso em que se fará um

No caso daqueles que não puderem

autoridades públicas ou por normativas

sorteio para as vagas de verea-

participar por causa das restrições, a

sanitárias internacionais, serão obedeci-

dores permitidas, primeiro entre

CNM garante o reembolso do valor da

dos os seguintes critérios de preferência

associados e, depois, entre não

inscrição pago. Além disso, a entidade re-

na participação do evento:

associados;

força que o gestor deve manter-se atuali-

demais participantes: podendo-se

zado, consultando periodicamente o site

1

prefeitas e prefeitos;

5
5)

2

autoridades convidadas;

3

vice-prefeitas e vice-prefeitos;

4

vereadoras e vereadores, podendo-se limitar o número desses par-

limitar o número desses participantes, situação em que será realizado um sorteio para as vagas permitidas, primeiro entre associados
e, depois, entre não associados.

da Marcha, já que as medidas poderão
ser alteradas em caso de
edição de novos decretos
que alterem as regras de
conduta vigentes.

ú Medidas adotadas na prevenção contra a Covid-19
A CNM ressalta que segue as recomendações do De-

em todos os espaços do evento e os participantes deverão

creto 42.730/2021 do GDF. Na entrada, o gestor deve

respeitar o distanciamento de 1m entre si. Além disso, a

apresentar:

entidade se compromete a aferir a temperatura corporal

1. comprovante de teste de antígeno com resultado
NEGATIVO de Covid-19 de, no máximo, 72 horas;

de todos os participantes através de totens na entrada do
evento durante todos os dias de programação.

2. comprovante de vacinação contra Covid-19 (ver-

IMPORTANTE: Participantes que apresentarem tempe-

são física ou on-line) completo, minimamente com

ratura superior a 37,4ºC graus serão orientados a procurar

duas doses ou dose única.

assistência médica e repetir o teste.

ATENÇÃO: Participantes que não apresentarem
esses dois documentos no dia do evento não terão
autorização para ingressar no local.
Além disso, a utilização de máscaras será obrigatória
para todos os participantes e será fiscalizada pela equipe
do evento. Serão disponibilizados totens com álcool em gel

A organização do evento disponibilizará, ainda,
máscaras N95/ NK95 (reutilizáveis) a todos os que precisarem. A Marcha contará com área de atendimento específico para participantes com sintomas respiratórios,
com profissionais das áreas Médica e de Enfermagem.
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Congress

Retorno do Congresso é m
de matérias importan
A volta aos trabalhos dos
parlamentares em 2022, após
o recesso de fim de ano, foi
marcada pelo avanço e a concretização de matérias articuladas pelo movimento municipalista. O presidente da
CNM, Paulo Ziulkoski, marcou
presença nos corredores e
gabinetes dos congressistas
para sensibilizá-los sobre a
importância da pauta prioritária dos Municípios. Representantes necessários para esse
avanço foram visitados pelo
municipalista. Desde o líder
do governo no Congresso, o
deputado Ricardo Barros, a
relatores dessas prioridades
foram contactados pela Confederação.
A forte articulação resultou na aprovação, no dia 22 de feve-

pecial da Câmara. A PEC acrescenta

rente da prestação de serviço público

reiro, da Proposta de Emenda à Cons-

os parágrafos 6º e 7º ao art. 167 da

para a União, os Estados, o Distrito

tituição (PEC) 122/2015, que proíbe a

Constituição Federal para “proibir a

Federal e os Municípios, bem como

criação de encargos sem indicação da

imposição e a transferência, por lei,

para proibir a criação ou o aumento

fonte de custeio, pela comissão es-

de qualquer encargo financeiro decor-

de despesa que não conste da lei orçamentária anual ou do projeto de lei
orçamentária anual enviado pelo chefe

� Educação

do Poder Executivo”.
“Essa medida é urgente. A gestão
municipal não pode seguir refém da

Para evitar que gestores sejam punidos por não terem conseguido apli-

transferência de responsabilidades

car o mínimo constitucional de 25% dos recursos destinados à Educação em

da União para as prefeituras sem

decorrência da pandemia, a CNM atua para garantir a aprovação do texto

repartição adequada de receita. A

sugerido pelo movimento municipalista na Proposta de Emenda à Consti-

verba continua concentrada no go-

tuição (PEC) 13A/2021. O primeiro passo já foi dado com a instalação, no

verno federal, enquanto os serviços

dia 23 de fevereiro, da comissão especial que analisará a matéria na Câ-

à população aumentam no Municí-

mara dos Deputados. Entretanto, até o fechamento deste texto, não havia

pio. A conta, assim, não tem como

consenso por parte das lideranças partidárias para a eleição do presiden-

fechar nunca”, avaliou o presidente

te da Comissão Especial e do relator da matéria. A definição deve ocorrer

da CNM, Paulo Ziulkoski, que acompa-

na próxima reunião. A Comissão será composta de 34 membros titulares

nhou a votação na comissão especial.

e igual número de suplentes. Após a instalação da Comissão Especial, os

A PEC 122/2015 foi aprovada por

parlamentares terão prazo regimental de 10 sessões para analisar e votar

unanimidade pelos deputados fede-

o texto. Se for aprovada no Colegiado, a matéria seguirá para o Plenário da

rais na comissão especial. Agora, o tex-

Câmara dos Deputados.

to – já aprovado no Senado – aguarda
votação no plenário da Câmara.
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so Nacional

marcado pela aprovação
ntes para Municípios
� Cultura
Incentivos à Cultura com
novos repasses aos Municípios
No dia 24 de fevereiro, os deputados federais aprovaram dois temas importantes para a área cultural, com
incentivos para o setor por meio de repasses para Estados
e Municípios. Foram aprovados o substitutivo ao Projeto
de Lei Complementar (PLP) 73/2021 e o Projeto de Lei (PL)
1.518/2021, que vão ao Senado.
A Confederação comemora a aprovação dos projetos na Câmara. As legislações são fundamentais para a continuidade das atividades do setor cultural em

ao setor cultural, a qual seja permanente e que possibilite
aos Municípios a realização de planejamento e aplicação
de ações para a área. Os materiais técnicos necessários
para apoiar os gestores municipais serão disponibilizados
pela CNM assim que as leis forem aprovadas no Senado
e sancionadas.
O PLP 73/2021, conhecido como Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao artista que morreu vítima da
Covid-19, repassa R$ 3,86 bilhões do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e do
Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para Municípios e Estados. O objetivo é fomentar atividades
e produtos culturais que auxiliem a alavancar os
setores econômicos e sociais, muito pre-

tempos de pandemia e também para a

judicados pela pandemia.

criação de uma política pública voltada

� Pautas prioritárias neste semestre
Apesar dos diversos avanços obtidos, a CNM destaca que

• PEC 13/2015 – que altera o inc. XXIX do art. 7º da Consti-

muitas pautas consideradas estruturais para a gestão munici-

tuição Federal para estabelecer que o prazo prescricional

pal precisam ser votadas e aprovadas ainda em 2022. Por isso, o

para reclamar o não recolhimento dos valores destinados

movimento municipalista elencou na última reunião do Conselho

ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é de

Político da CNM quais seriam as propostas com a maior concen-

trinta anos.

tração do esforço dos Municípios para garantir a análise delas
por parte do Congresso Nacional. Confira quais são:
• PEC 122/2015 – que proíbe a imposição e a transferência,
por lei, de qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público para a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, bem como para inibir a criação ou
o aumento de despesa que não conste da lei orçamentária anual ou do projeto de lei orçamentária anual enviado
pelo chefe do Poder Executivo, nos termos que especifica.

• PL 4.576/2021 – que dispõe sobre a regulamentação das
associações de representação de Municípios.
• PDL 333/2019 – que susta a Portaria 377/2020 da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, a qual
estabelece prazos para a definição de rotinas e contas
contábeis para despesas de pessoal de organizações da
sociedade civil.
• PEC 110/2019 – que reforma o Sistema Tributário Nacional.
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Congresso Nacional

Reforma tributária: CNM reforça
apoio a relatório no Senado

Enfatizando seu posicionamento

construiu com o relator a inclusão, no

de que é urgente a atualização do

novo relatório, da garantia, na forma

sistema tributário brasileiro, a Con-

de um seguro receita, que estabelece

federação Nacional de Municípios

por 20 anos um patamar mínimo de

(CNM) reiterou o apoio da entidade

arrecadação para todos os Entes, igual

ao relatório da Proposta de Emenda

ao exercício anterior à mudança da

à Constituição (PEC) 110/2019, que tra-

regra corrigido pela inflação.

ta de uma reforma sobre o consumo.

“É urgente a atualização do sis-

Um novo texto, com complementação

tema tributário brasileiro para uma

de voto, foi apresentado pelo relator,

simplificação e uma melhora no am-

senador Roberto Rocha (PSDB-MA),

biente de negócios. Por isso, estamos

na Comissão de Constituição e Jus-

entrando no consenso possível neste

tiça (CCJ) do Senado, após análise de

momento. Precisamos oferecer segu-

emendas. A proposta manteve os plei-

rança jurídica para ajudar o desenvol-

tos municipalistas.

vimento econômico e social do Brasil”,

Antes de reafirmar o apoio da

defende o presidente da CNM.

úPrincipais pontos
municipalistas
A atuação da CNM permitiu a inclusão
de pontos essenciais para os Municípios
no relatório da PEC 110/2019. São eles:
• princípio do destino no Imposto sobre
Bens e Serviços (IBS): tributo devido
no destino e repartição com critérios
populacionais (60%), por cota igualitária (5%) e regras estaduais (35%);
• Municípios terão competência para
definir suas alíquotas no IBS;

CNM, o presidente Paulo Ziulkoski se

Em nota (acesse QR CODE), divul-

• participação dos Municípios no então

reuniu às vésperas da apresentação

gada aos prefeitos e à imprensa em 23

Imposto Seletivo, no mesmo critério

do texto com o relator e com o de-

de fevereiro, a CNM reiterou, portan-

atual aplicado ao IPI (24,5%) pelo FPM;

putado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR),

to, o apoio à Reforma Tributária nos

idealizador da proposta original da

moldes do relatório. De acordo com os

PEC. Na ocasião, foi reforçado um dos

dados, os benefícios não serão apenas

pontos essenciais para a entidade mu-

para pequenos Municípios. No chama-

nicipalista: a garantia de que não haja

do G-100, grupo de cidades com gran-

perdas para os Municípios.

de população e baixa arrecadação, o

Assim, ainda que estimativas calculadas pela Confederação apontem
que 99% dos Municípios mais pobres
ganharão com a Reforma, para tranquilizar todos os gestores, Ziulkoski

percentual que ganha é de 95%.

Ô Acesse na
íntegra a nota
da CNM

• atualização obrigatória do IPTU a cada
quatro anos por decreto;
• incidência do IPVA sobre veículos
aquáticos e aéreos;
• participação dos Municípios na distribuição dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento Regional;
• gestão paritária do IBS entre Estados
e Municípios no Conselho Federativo.
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Previdência

Portaria regulamenta
parcelamento especial para RPPS
Para tornar possível o
parcelamento de débitos previdenciários de Municípios
com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – como
previsto pela Emenda Constitucional 113/2021, uma conquista da CNM –, o Ministério
do Trabalho e da Previdência
publicou, no fim de fevereiro,
a Portaria 360/2022. Com isso, a pasta regulamenta dispositivos com regras para o
reparcelamento.
De acordo com a Portaria, os Municípios terão até
30 de junho de 2022 para
firmar o termo de acordo. No
entanto, é preciso ter aprovado lei municipal autorizativa
específica. O parcelamento
poderá ser feito em até 240
prestações mensais, iguais e
sucessivas, de contribuições
previdenciárias e outros débitos devidos aos respectivos RPPS. A medida vale para
valores vencidos até 31 de
outubro de 2021 – inclusive
débitos anteriormente parcelados.

sado ou que as regras da Reforma da

de análise, conforme modelo por ela

Como requisito para o benefício,

Previdência fossem automaticamente

disponibilizado e da correspondente

é cobrado o enquadramento do Ente

aplicadas aos Municípios com RPPS, o

documentação.

municipal em relação às regras da úl-

que permitiria a inclusão de todos no re-

A formalização do parcelamento

tima Reforma da Previdência aplicada

parcelamento, os requisitos foram man-

será condicionada à previsão de vin-

pela União. São elas: adoção de regras

tidos pelo Congresso. Para comprovar o

culação do Fundo de Participação dos

de elegibilidade, de cálculo e de reajus-

enquadramento às regras, o Ente terá

Municípios (FPM) para fins de paga-

tamento dos benefícios nos moldes da

de encaminhar a legislação municipal e

mento das prestações acordadas, me-

Emenda Constitucional 103/2019; ade-

avaliações atuariais demonstrando que

diante autorização fornecida ao agente

quação do rol de benefícios ao disposto

a adequação à Reforma contribuiu para

financeiro responsável pela liberação

na EC 103/2019; adequação da alíquota

redução do déficit atuarial.

do FPM, a ser concedida no ato de for-

de contribuição devida pelos servido-

Ainda conforme a Portaria, compro-

malização do termo. Consideram-se

res ao mínimo de 14%; instituição do

vação dos requisitos será procedida por

como formalizados no prazo os acor-

regime de previdência complementar;

meio do encaminhamento à Secretaria

dos de parcelamento cujos termos te-

e adequação do órgão ou entidade ges-

de Previdência, pelo Ente federativo ou

nham sido cadastrados no Sistema de

tora do RPPS.

pela unidade gestora do RPPS, por meio

Informações dos Regimes Públicos de

Embora a Confederação tenha luta-

do Sistema de Consultas e Normas (Ges-

Previdência Social (Cadprev) até 30 de

do para que o requisito fosse dispen-

con-RPPS), de formulário de solicitação

junho de 2022.
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Cultura

Sobraram recursos da Lei Aldir
Blanc? Saiba como devolver
A data de 31 de dezembro de 2021
foi o prazo final estabelecido para a execução dos recursos oriundos da Lei Aldir
Blanc. A medida implementou auxílio
financeiro destinado a Estados e Municípios para ações emergenciais voltadas
ao setor cultural por meio de repasse de
verbas com a finalidade de amparar os
profissionais da área, manter espaços
culturais, bem como elaborar e aplicar
instrumentos de fomento, a exemplo de
editais e premiações.
Após toda a execução realizada, os
Municípios – em conformidade com
a determinação legal disposta no art.
14-D da Lei 14.017/2020 e no art. 15 do
Decreto 10.464/2020 – deveriam devolver para a União, até o dia 10 de janeiro
deste ano, os valores remanescentes da
verba, que eventualmente ainda estivessem em suas contas.
A CNM identificou que alguns Municípios não conseguiram realizar a devolução no prazo estipulado. Diante da
situação, a CNM pleiteou junto à Secretaria Especial da Cultura para que não

obrigação daqueles Entes que possuem

Dúvidas sobre o tratamento contábil

fossem aplicadas multas e juros aos Mu-

recursos a devolver e que não tenham

dos recursos podem ser esclarecidas na

nicípios que iriam devolver, com atraso,

gerado rendimento de aplicação no

Nota Técnica 57-B/2020 – “Tratamento

os recursos para a União.

período.

contábil dos recursos da Lei Aldir Blanc:
ações de apoio emergencial para o se-

A Secretaria, reconhecendo a exis-

A Confederação reforça que os Mu-

tência de diversos Entes que deixaram

nicípios que mantiveram o recurso em

de cumprir com a devolução, publicou

conta, gerando automaticamente ren-

Para mais informações sobre a devo-

os Comunicados 1 e 2 de 2022, os quais

dimentos, devem permanecer fazendo

lução, envie suas dúvidas para o e-mail

apresentam procedimentos que devem

a devolução em conformidade com o

cultura@cnm.org.br ou entre em conta-

ser seguidos para o cumprimento da

seguinte Comunicado 16/2021.

to pelo telefone (61) 2101-6000.

ú Comunicado 1

ú Comunicado 2

tor cultural”.

ú Comunicado 16

ú Nota Técnica
57-B/2020
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MMM

Prefeitas promovem ações para
as mulheres nos Municípios
O Movimento Mulheres Municipalis-

Brasília. “Quan-

tas (MMM) tem como uma das metas a

do assumimos a

união de prefeitas, vice-prefeitas e ve-

prefeitura, não

readoras na luta pela pauta municipa-

tínhamos Secre-

lista e pela maior inserção das mulheres

taria da Mulher.

na política e no poder. A representação

Consegui fazer

do MMM ocorre em nível nacional, mas

com que a Câ-

o trabalho deve começar na localidade,

mara Municipal

caminhando lado a lado com as lutas e

entendesse a im-

as buscas nacionais.

portância de se

Pensando nisso, algumas prefeitas

ter uma secre-

têm implementado diversas ações nos

taria como esta.

Municípios, objetivando fortalecer a par-

Conseguimos a

ticipação da mulher na política, promo-

aprovação e temos a Secretaria da Mu-

ver a capacitação e o empreendedorismo

lher, que faz um trabalho bacana de

delas, além de auxiliar no cuidado com

acolhida a mulheres que sofreram qual-

a saúde. Um dos exemplos foi realiza-

quer tipo de discriminação do parceiro”,

do pela prefeita de Monteiro (PB), Anna

reforça.

Lorena, que participa do Movimento

As mulheres participam de reuniões

Mulheres Municipalistas desde sua fun-

que acontecem com o objetivo principal

dação, em 2017. “O MMM me levou a

de auxiliá-las no autoconhecimento e na

pensar, o que me motivou é que preci-

autovalorização. Além disso, são promo-

samos fazer a sororidade das mulheres,

vidas capacitações para que as mulheres

nos abraçar e romper barreiras de que

possam se tornar empreendedoras. “O

podemos estar onde a gente quiser”,

que me deixa mais orgulhosa em estar

disse.

prefeita nessa cidade é ouvir que isso

Atualmente, o Município conta com

mudou a vida de alguma mulher, que ela

uma rede de mulheres influenciadoras

pode começar a ganhar um dinheiro. Isso

que recebe o apoio de mais 13 localida-

é dar o seu valor, mostrar que vivemos

des. Cada prefeita indica uma liderança

verdadeiramente”, finaliza.

política que tem atuação e poder de decisão. “A Rede Cariri Delas é uma rede
de empreendedorismo feminino (social,
econômica, cultural), saúde da mulher,
direitos da mulher e envolvimento das
mulheres na política. Temos encontros
todo mês onde planejamos as ações a serem realizadas. Fizemos um encontro de
lideranças em setembro no qual trabalhamos a capacitação das mulheres empreendedoras nos mais diversos eixos,
também fomentando a independência
financeira”, lembra.
Em seu primeiro mandato à frente
do Município, a prefeita de Alagoinha
(PB), Maria de Zé Roberto, resolveu implementar algumas mudanças na localidade após participar de um evento do
Movimento Mulheres Municipalistas em

� Instituição de leis
municipais
Quando assumiu a prefeitura de For-

da mulher e que reforça a importância
da mulher cuidar da saúde, representatividade e ação”, diz.
Esse ato gerou novas ações no Município. Entre elas, a implementação de
uma Associação de Apoio a pessoas com
câncer, formada por mulheres engajadas
na questão de apoiar as mulheres que
passam por essa doença. “Olhando para o futuro, espero ver uma participação
feminina mais atuante, maior. Hoje as
mulheres quando têm esses cargos se
destacam e a participação não deveria
ser exceção, e sim ser algo mais comum.
A gente assume vários papéis dentro da
família e acabamos nos sobrecarregando com diversas funções. Acabamos nos
sobrecarregando e não compartilhando,
não abrindo espaço com o marido, por
exemplo”, finaliza.

taleza dos Valos (RS), Marcia Rossato sabia dos grandes desafios que iria encontrar. Primeira prefeita mulher e primeira
prefeita reeleita à frente da gestão municipal, ela decidiu implementar diversas
mudanças no Município, buscando a valorização feminina. “Nós instituímos ano
passado, por Lei, a Semana Municipal da
Mulher. Sempre deverá ser realizada no
mês de março uma programação voltada para as mulheres, independente da
gestão. Por lei, também instituímos o
Outubro Rosa, em que estabelecemos
esse mês voltado ao cuidado da saúde

� Participe do MMM
Para ficar por dentro do Movimento
Mulheres Municipalistas e acompanhar todas as suas atividades,
basta acessar o site do MMM e assinar o Termo de Adesão. Acesse:
mmm.cnm.org.br e fique por dentro de todas as iniciativas que o Movimento vem desenvolvendo pelo
fortalecimento da participação e
inserção das lideranças femininas
no movimento municipalista.
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Censo 2022

Municípios aguardam
realização do Censo 2022
Em dez anos, muitas mu-

O Cnefe é atualizado se-

danças acontecem nos Mu-

gundo rotina e programa-

nicípios: seja de estrutura,

ção mensais para atender

quantidade populacional

às pesquisas amostrais do

ou condições de moradia.

IBGE, como a Pesquisa Na-

O Censo acontece para en-

cional por Amostra de Do-

tender e acompanhar essas

micílios Contínua (Pnad

e outras modificações que

Contínua) e a Pesquisa de

influenciam diretamente na

Orçamentos Familiares

gestão municipal. Para orien-

(POF), por exemplo. Atual-

tar os gestores municipais

mente, ele contém mais de

sobre o tema, a Confedera-

79 milhões de endereços re-

ção Nacional de Municípios

gistrados, dos quais cerca

(CNM) promoveu em feve-

de 27% foram atualizados

reiro, em uma edição dos Seminários

dados em tempo real, conforme ressalta

após 2010, o que representa mais de

Técnicos, um debate sobre o Censo 2022.

o analista da Coordenação Operacional

21 milhões de endereços, enquanto os

Na oportunidade, o economista da

dos Censos do IBGE, David Monteiro. “A

demais são oriundos dos registros do

CNM Hilton Silva ressaltou que a entida-

tecnologia que o recenseador utiliza re-

Censo Demográfico 2010.

de trabalha fortemente para que o Censo

gistra o questionário e, assim que faz a

“Nós precisamos tentar uniformi-

aconteça. “O Censo é a única maneira de

visita, transmite via internet e aparece

zar o cadastro dentro das prefeituras

saber quem somos, não só no país como

no mapa um alfinete amarelo indicando

do Brasil. E, para isso, necessitamos de

um todo, mas em cada localidade. Além

que aquele domicílio já foi ou não visita-

um formato padronizado para ajudar

de contar as pessoas, traz informações

do ou o que aconteceu. Esse momento

na manipulação dos dados, para ajudar

sobre as características das famílias, mi-

que a prefeitura tem para observar este

o recenseador no momento de fazer o

grações, religião, saúde, características

trabalho é uma oportunidade ímpar, já

trabalho. Além disso, é a partir do Cne-

étnicas e raciais, deficiências físicas, na-

que a gente consegue ver quantos ques-

fe que o IBGE consegue oferecer dados

talidade, renda, trabalho, condições de

tionários foram aplicados na região e

para auxiliar o gestor municipal na cons-

moradia e deslocamento das pessoas

acompanhar o trabalho do recensea-

trução de políticas públicas”, destaca

para estudar ou trabalhar. Com os dados

dor”, ressalta.

Monteiro.

coletados, podemos melhorar significativamente algumas áreas como assistência
social, saúde e educação”, disse.
Os dados coletados pelo Censo in-

A padronização do registro de en-

ú Padrão de registro
de endereços

dereços também facilita o intercâmbio
e a integração de dados administrativos no próprio IBGE e entre instituições

terferem, também, no Fundo de Parti-

Para o trabalho do Censo, o IBGE

de modo geral. Por meio de parcerias e

cipação dos Municípios (FPM), já que o

destaca a importância da padronização

acordos de cooperação, as instituições

coeficiente é calculado com base na po-

dos endereços no país. Com esse intuito,

envolvidas terão como principal ganho o

pulação. “Nós não conseguimos plane-

existe o Cadastro Nacional de Endereços

acesso a dados, com a possibilidade de

jar o futuro se não tivermos o raio-x do

para Fins Estatísticos (Cnefe). Ele é um

compatibilizar seus registros, como, por

momento, do agora. E isso é feito através

repositório de endereços de abrangên-

exemplo, o de localidades e logradouros.

do Censo. Com o Censo bem feito, vamos

cia nacional criado, em 2005, a partir da

O padrão propõe também a ampliação

poder auxiliar bastante nos dados. Por

sistematização dos dados coletados pelo

do uso de coordenadas geográficas para

isso, pedimos que os gestores municipais

Censo Demográfico 2000. Esse Cadastro

aprimorar a localização de endereços,

incentivem os moradores da sua cidade

contempla informações sobre domicílios

para além do registro textual, por meio

a receberem o recenseador”, lembra.

e estabelecimentos de todo o país. A ca-

de nomenclaturas conhecidas. O uso de

Para a realização e coleta dos da-

da Censo Demográfico, ele é totalmente

dados georreferenciados e de sistemas

dos do Censo, o Instituto Brasileiro de

atualizado e, além disso, passa por um

de informações geográficas contribui pa-

Geografia e Estatística (IBGE) utiliza de

processo contínuo de atualizações pon-

ra a realização de novas análises e para

tecnologia que possibilita a coleta ime-

tuais de acordo com a demanda das de-

o fortalecimento de políticas de gestão

diata das informações, atualizando os

mais pesquisas.

do território.
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Na Mídia

Posicionamentos da CNM são
destaques na mídia nacional
A defesa dos interesses dos Municípios por meio de posicionamentos, estudos e entrevistas por parte da Confederação Nacional de Municípios (CNM) rendeu um grande
espaço na mídia nacional no último mês de fevereiro. Foram diversas redes de televisão, jornais de circulação em
todo o país, além de rádios e portais de notícias.

O principal assunto abordado foi a respeito da posição da CNM
e do movimento municipalista em relação ao reajuste de 33,24% no
piso salarial do magistério, anunciado pelo governo federal. Redes
de TV como Bandeirantes, Record, GloboNews, CNN Brasil, TV Jovem
Pan e SBT repercutiram o tema, com destaque para entrevista do
presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski.

Covid-19
A pesquisa CNM Covid-19
também repercutiu
em diversos veículos
de comunicação. Além
de rádios como CBN,
Guaíba e BandNews, o
levantamento também
ganhou espaço no SBT
e Jovem Pan, além de
portais como Metrópoles
e CNN Brasil.

Também importante para a pauta municipalista, o apoio ao relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019, que
promove a Reforma Tributária Ampla sobre o Consumo, bem como
a reiteração do pedido de que seja dada a garantia de que nenhum
Município terá queda de receita, foram destaques na TV Senado.
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Seminários Técnicos CNM

Confira a agenda de capacitação para os
gestores municipais nos Seminários Técnicos
As edições dos Seminários Técnicos CNM, eventos promovidos pela
Confederação Nacional de Municípios
(CNM) para oferecer conhecimento,
atualização e capacitação aos gestores municipais, estão sendo um
sucesso. Para este mês de março já
estão programados alguns temas de
interesse do poder público local.
No dia 10 de março, a área de
assistência social realiza a segunda
edição, para aqueles que não conseguiram se inscrever a tempo do Seminário do dia 22 de fevereiro. O tema
será novamente A Política de Assistência social – Gestão Municipal e Auxílio Brasil. Contará com as palestras
da consultora na área de Assistência
Social da CNM, Rosângela Ribeiro, a

o analista técnico de contabilidade,

analista técnica da Assistência Social

Marcus Cunha, e o representante do

da CNM, Jamile Souza, o coordena-

Ministério da Economia, Hugo Carva-

dor-geral de Gestão Descentralizada

lho Marques.

e Participação Social da Secretaria

Assunto novo para a maior parte

Nacional de Assistência Social (Snas/

dos gestores, mas com grande impor-

Ministério da Cidadania), Becchara

tância para o momento do país, a Lei

Miranda, e o analista técnico da Assis-

Geral de Proteção de Dados na Ges-

tência Social da Associação dos Muni-

tão Municipal: desafios e implemen-

cípios do Estado do Ceará (Aprece).

tação será tema para a edição do dia

Dia 15 de março, a Lei Aldir Blanc

17 de março. Neste encontro, dentre

e outras legislações com perspectivas

os pontos relevantes está o objetivo

de recursos para o setor cultural se-

de esclarecer as dúvidas acerca da

rão discutidas. O evento apresentará

necessidade de os Municípios se ade-

o histórico e os aspectos importantes

quarem à Lei Geral de Proteção de

dentro do tema para estimular a es-

Dados (LGPD).

truturação da gestão cultural munici-

A equipe técnica da CNM preparou

pal e ações para minimizar o prejuízo

apresentações com conteúdo das di-

na cadeia da cultura, arte e econo-

versas áreas, com o objetivo de capa-

mia. Além disso, contará com pales-

citar os gestores e os servidores locais

tras do consultor jurídico da CNM,

em relação a temas essenciais para a

Ricardo Hermany, a analista técnica

administração municipal.

Créditos

de cultura da entidade, Ana Maltez,

ú Confira a agenda
dos Seminários
Técnicos CNM
10/3 – NOVA EDIÇÃO: A Política de
Assistência social – Gestão Municipal e
Auxílio Brasil
15/3 – Lei Aldir Blanc e outras
legislações com perspectivas de
recursos para o setor cultural
17/3 – A Lei Geral de Proteção de
Dados na Gestão Municipal: desafios e
implementação
22/3 – Planejamento Territorial
24/3 – O Papel dos Municípios no
Licenciamento Ambiental: atuação e
orientações
29/3 – Agricultura
31/3 – Saúde

Ô Para inscrições
e mais detalhes,
leia o QR Code.
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