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Palavra do presidente

O movimento municipalista atua fortemente junto aos três Poderes para garantir
conquistas que corrijam as distorções
do pacto federativo brasileiro. Precisamos de um país justo e que torne possível a implementação de
políticas públicas que atendam
efetivamente às demandas da
população. A cada mês, avançamos em pautas essenciais aos
nossos Municípios, e isso ocorre
por meio de um trabalho forte e
permanente.
Desde o início da pandemia, nos
reunimos semanalmente com o governo federal para mostrar os desafios
e buscar soluções em relação aos principais problemas enfrentados. Foi por meio dessa
atuação que conseguimos medidas como a recomposição do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Apesar de não
cobrir todo o rombo que os governos locais estão vivenciando, a medida amenizou de forma significativa a grave queda
de receitas. Além disso, foi possível garantir, em um trabalho
diário junto a deputados e senadores, outros repasses em
áreas como Saúde, Assistência Social e Cultura.
Ao longo de 40 anos de história, as grandes conquistas
do movimento municipalista sem dúvida passaram pela aprovação de matérias no Congresso Nacional e pela interlocução
com o Executivo federal. Mas a Confederação Nacional de
Municípios (CNM) também trabalha ativamente junto ao Poder
Judiciário para dar voz aos Municípios brasileiros.
Nesse contexto, o movimento conseguiu obter decisões
importantes no Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos
três meses. A Corte concluiu julgamentos que trarão impactos
positivos aos Entes locais. A entidade acompanhou de per-

to essas pautas e, em alguns casos, atuou
na condição de amicus curiae, ou seja,
“amigo da Corte”.
Entre as decisões, os ministros
do STF julgaram inconstitucional
a dedução da parcela referente
à Desvinculação de Receitas da
União (DRU) do montante a ser
repartido com Estados, Distrito
Federal e Municípios da arrecadação da Cide. Além disso, fixou
tese sobre a inadimplência de
Municípios e o Sistema Integrado
de Administração Financeira (Siafi), determinando que essa inscrição
só poderá ocorrer após julgamento da
tomada de contas especial pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).
Outro recurso com decisão favorável aos Municípios trata
da dedução da base de cálculo do Imposto sobre Serviços
(ISS) dos materiais de construção produzidos fora do local da
prestação de serviço e que tiveram incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).
Essas conquistas, que trazem importantes impactos positivos às administrações municipais, reforçam a força de nosso
movimento e mostram como, juntos, podemos avançar e trazer
melhorias para os nossos munícipes. Esse é o nosso papel e
é o que move a CNM e os gestores municipais de todo o país.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Em tempos de quarententa, 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

O trabalho da Receita Federal do Brasil
(RFB) impacta diretamente os Municípios
brasileiros. Responsável pela administração dos tributos de competência da União,
inclusive os previdenciários e os incidentes
sobre o comércio exterior, o órgão tem papel decisivo no debate da Reforma Tributária. Neste mês, o secretário especial José
Barroso Tostes é o entrevistado do Boletim
CNM para explicar, do ponto de vista do governo federal, as mudanças no atual sistema
tributário brasileiro que estão em análise no
Congresso Nacional. Outra frente que vem
sendo trabalhada em conjunto com a CNM
é a da municipalização do Imposto Territorial
Rural (ITR) e da padronização da nota fiscal
de serviços eletrônica.
Qual a importância e como tem ocorrido o diálogo sobre as demandas dos
Municípios com a Receita Federal?
José Tostes - A cooperação e o trabalho
integrado entre as administrações fiscais são
um princípio muito importante para o aprimoramento da gestão, visando a assegurar
o equilíbrio e a sustentabilidade das finanças
públicas. Essa prática tem orientado o trabalho da Receita Federal na relação com os
Municípios, e um amplo diálogo vem sendo
realizado para debater e viabilizar as diversas formas de cooperação e colaboração.
Nos dias 3 e 4 de novembro, será realizado
o XIII Encontro Nacional de Administradores
Tributários (Enat). O objetivo desse fórum é
buscar soluções conjuntas das três esferas
de governo para maior integração administrativa, padronização e melhoria na qualidade das informações; racionalização de
custos e da carga de trabalho operacional
no atendimento; maior eficácia da fiscalização; possibilidade de realização de ações
fiscais coordenadas e integradas; melhoria no intercâmbio de informações fiscais;
o cruzamento de dados padronizados em
larga escala e a uniformização de procedimentos. As várias edições têm gerado uma
rica interação que resulta na celebração de
protocolos de cooperação, convênios e realização de ações conjuntas. Uma iniciativa é
a criação dos documentos fiscais eletrônicos
(Sped e Nota Fiscal Eletrônica) e o Redesim.
Fiscal de serviços eletrônica nacional
(NFS-e) está em fase final. O que falta
para ser implementado?

Clauber Cleber Caetano/PR

Secretário da Receita defende trabalho
integrado para aprimorar gestão

O modelo de emissão da NFS-e já está
pronto para entrar em produção. Considerando que a adesão à NFS-e desenvolvida pela
RFB será preponderantemente de Municípios
que ainda não têm suas próprias NFS-e e
que os custos mensais da manutenção, em
ambiente de produção, da NFS-e desenvolvida pela RFB são relevantes, falta ainda
encontrar e definir o arranjo financeiro que
permitirá buscar soluções para financiar os
custos de emissão, armazenagem e compartilhamento das NFS-e. A CNM deverá ter
uma participação muito importante nesse
processo.
Há um esforço, por parte da CNM e da
própria Receita, para que os Municípios
melhorem sua capacidade de cobrança
e fiscalização do Imposto Territorial Rural (ITR). Há um debate, no governo, de
que esse tributo seja municipalizado de
maneira definitiva? Quais os entraves?
José Tostes - Vivenciamos um momento
de intensas e produtivas mudanças no trato
do ITR, entre as quais cabe destacar a implantação de uma base nacional de valoração
da terra, já disponível na página da RFB na
internet e a criação de uma equipe nacional
especializada na execução, em âmbito nacional, de atividades relacionadas ao ITR*.
A RFB, com a colaboração de órgãos
técnicos como Emater, Esalq e Incra, tem
realizado estudos visando a desenvolver
critérios técnicos mais exatos/justos a serem
aplicados na valoração da Terra Nua (VTN)
para todo o território nacional. Em seguida,
serão adotadas ações almejando estimular
o recolhimento espontâneo do tributo.
A Equipe Nacional está se aprimorando

na fiscalização do ITR, mediante o desenvolvimento de habilidades específicas, a
intensificação do uso de recursos tecnológicos e de imagens de satélites, além de
promover melhoria da qualidade do cadastro
dos imóveis rurais. Sem o apoio e a participação da Secretaria da Receita Federal, essas habilidades e recursos jamais estariam
ao alcance de muitos Municípios, pois eles
sequer possuem uma estrutura adequada
de fiscalização.
Como deve ser a formação de um
comitê gestor, no caso de uma reforma
tributária ampla?
Caso seja aprovada uma reforma ampla
da tributação do consumo, com implementação de um imposto nacional, entendo que as
definições jurídicas relevantes relativas ao tributo devem ser estabelecidas pelo Congresso
Nacional por meio de Lei Complementar, de
modo a garantir representatividade federativa, uniformidade e estabilidade à legislação.
Por outro lado, a operacionalização do tributo
precisa ser feita por um órgão nacional (comitê gestor) que tenha representatividade
federativa em sua estrutura e dinamismo
em suas atividades. Na opção do IVA dual,
a gestão do tributo caberia a cada Ente na
sua respectiva parte.

V Confira a entrevista completa
com os detalhes sobre o ITR:
equipe nacional, treinamentos e
suporte aos agentes municipais, Base
Nacional do Valor da Terra Nua e
números de Municípios conveniados.
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Estudo

Efeito Covid-19: impostos municipais
caem R$ 3,7 bi no segundo trimestre
A estimativa de alta queda na arrecadação municipal prevista pela CNM diante dos
efeitos da pandemia da Covid-19 se confirmou no segundo trimestre do ano. Somados,
os principais tributos de competência municipal – Imposto Sobre Serviços (ISS), Imposto
sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – tiveram redução de 14,35% de
abril a junho de 2020 em comparação ao
mesmo período de 2019.
Isso significou aos Entes locais uma receita com menos R$ 3,76 bilhões em caixa
apenas no segundo trimestre de 2020. Os
dados estão disponíveis no estudo “O comportamento dos impostos municipais durante
a pandemia da entidade”.
O maior impacto – em valores – foi no
ISS, que representa valores mais expressivos
para os Municípios brasileiros. Com isso, a
redução de 14,9% no período representou
menos R$ 2,4 bilhões para os cofres locais.
Em seguida, a queda de 10,1% na arrecadação do IPTU equivaleu a menos R$ 718,4
milhões. Já o ITBI caiu 22,1% – ou R$ 609,1
milhões – no segundo trimestre deste ano
em relação ao de 2019.
No período pré-pandemia no Brasil, de

Rovena Rosa / Ag. Brasil

CNM avalia que queda reflete o impacto da pandemia da Covid-19 e que as
perdas totais para os Municípios brasileiros não serão repostas em 2020

janeiro a março de 2020, todos os três tributos municipais tiveram variação positiva. Ou
seja, o ISS acumulou crescimento de 10,5%
no primeiro trimestre do ano – o IPTU, 8,7%;
e o ITBI, 4,9%.
De acordo com o estudo da CNM, os índices evidenciam impacto bastante expressivo da pandemia na arrecadação própria dos

R$ 3,76 bilhões

Receitas próprias dos Municípios
10,5%

Quantia que Municípios
deixaram de arrecadar
em 2020 comparação ao
segundo trimestre de 2019

8,7%
4,9%
Abril a junho*

Janeiro a março*

Acesse o estudo

ISS

IPTU
ITBI

*Comparação do segundo trimestre de 2020 com o de 2019

Municípios. Além de interromper a trajetória
de crescimento dos primeiros três meses, os
efeitos da Covid-19 levou à queda significativa. A entidade analisa ainda que, embora
o cenário mostre recuperação econômica a
partir de agosto/setembro, as perdas registradas pelos Municípios brasileiros não serão
repostas em 2020.

-14,9%

-14,8%
-22,1%

O estudo “O
comportamento dos
impostos municipais
durante a pandemia”
está disponível na íntegra na
Biblioteca on-line da CNM.
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Artigo

Luz no fim do túnel
Crescemos ouvindo certas expressões
que marcaram nossas vidas; a do título deste
artigo é uma das mais clássicas e conhecidas: afinal, existe uma luz no fim do túnel?
Ela significa que em um longo caminho escuro pode-se enxergar uma luz no fim...
exatamente o que a sociedade mundial e a
brasileira esperam que aconteça nos próximos meses. Depois de atravessar meses
de pandemia da Covid-19, com milhões de
pessoas infectadas e mais de 150 mil mortos,
o que se esperar para o futuro?
Antes de avançar para o futuro, vamos
fazer uma parada no presente. Pensando nisso, a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) fez excelentes estudos e pesquisas
para tentar desvendar o que aconteceu este
ano nos Municípios brasileiros. E, após essa
colheita de dados, chegou a um diagnóstico
preciso, confirmando que os atuais gestores
que estão enfrentando a pandemia foram extremamente responsáveis com a sua população. A primeira preocupação apontada foi a
sanitária, para a qual, a fim de evitar óbitos, foi
necessário adotar medidas impopulares de
isolamento social e restrições das atividades
econômicas, mas, ao mesmo tempo, munir
as estruturas de saúde de equipamentos e
pessoal para prestar um bom serviço público.
Além disso, embora tenham fechado as
escolas, investiram em capacitação de professores, em plataformas digitais, no envio
de material didático e de merenda escolar às
casas dos estudantes e também mantiveram
os serviços executados nos Cras e Creas da
assistência social à disposição das pessoas
em vulnerabilidade. Foram tantos problemas
a serem administrados em um último ano de
mandato que se faz necessário reconhecer
a boa gestão municipal nesses tempos nebulosos. Apesar de a administração pública
ser sempre muito criticada no Brasil e de não
haver unanimidade em todas as questões,
uma coisa é certa: em meio a essa pandemia,
o poder municipal se apresentou bastante
ágil em suas tomadas de decisões.
Ainda estamos em pandemia, o vírus
é extremamente letal e contagioso, tudo o
que já se conhece sobre ele até o momento
indica que não será nada fácil conviver com
ele. A vacina seria o caminho mais razoável,
mas, mesmo no que se refere a ela, há uma
série de questionamentos sobre sua eficácia
e efetividade. Vários especialistas divergem
sobre as questões relacionadas à Covid-19
e isso é bastante natural, pois ainda temos

pouco conhecimento a respeito dele... vivemos tempos de grandes incertezas, bastante
desafiador para todos.
Neste cenário, serão realizadas as eleições municipais, em que cerca de 150 milhões de eleitores irão escolher os 5.568
prefeitos(as), vice-prefeitos(as) e os mais
de 56 mil vereadores de nossas cidades,
os quais assumirão em 1o de janeiro o comando desses Municípios com todas essas
dificuldades. Mas será que temos alguma
alternativa para voltar ao tão comentado
“normal”, ou teremos de ser cada vez mais
criativos e buscar novas formas de atuação
política e de gestão do recurso público? As
avaliações e as escolhas que o eleitor fará
nesta eleição devem dar um bom indicativo
para qual caminho a administração municipal deverá ir, em qual direção vamos seguir.
Há uma encruzilhada ali na frente, mas outro
desses ditados populares diz que “Todos os
caminhos levam a Roma!”.
Dessa maneira, algumas coisas tornam-se previsíveis. Com a presença do coronavírus, as recomendações sanitárias para evitar
a propagação dele, a economia mundial e a
brasileira sofreram importantes impactos negativos. No Brasil, por exemplo, o PIB deste
ano deve ser 5% menor, o contingente de
pessoas desempregadas está em 14%, a
renda média caiu e os auxílios como o Renda Emergencial devem acabar em dezembro
deste ano. Ademais, as outras medidas de
fomento à economia por parte do governo
federal estão no limite possível, já com sérios
comprometimentos no equilíbrio das contas
nacionais e alcançaram o teto de gastos públicos. Sendo assim, os novos gestores(as)
terão de administrar em meio a essas dificuldades...então, o que fazer?
Do ponto de vista econômico, as administrações municipais terão um papel fundamental para a retomada gradual das atividades
econômicas. Os gestores podem e devem
ser atores protagonistas nessas discussões
e na formulação de políticas públicas para a
geração de emprego e renda em suas cidades; certamente será isso que a população irá
cobrar de seus representantes. Vou aqui me
atrever a dar algumas dicas com o objetivo
de indicar ações que podem ter bons resultados; no entanto, elas devem ser analisadas
e adaptadas para cada local de acordo com
suas peculiaridades e capacidades. São elas:
1) desenvolvimento de políticas de compras
públicas voltadas a pequenas empresas lo-

cais, porque
o Município
é um grande
comprador
e deve usar essa
externalidade em
favor de sua população; 2) elaboração de programas
de capacitação de mão de obra usando a
vocação local, procurando parceiros privados e estatais, como o sistema “s”, que possui bastante expertise na área de fomento;
3) elaboração de plano de uso do espaço
público a fim de que microempreendedores
da cidade possam usufruir do espaço público por um certo tempo, pagando por isso e
tendo a certeza de que seu investimento terá
retorno; 4) criação e fomento ao microcrédito
com fundo de aval e juros subsidiados, buscando instituições financeiras que possam
operar pequenos empréstimos para prestadores de serviços à prefeitura; 5) elaboração
de cronograma e plano de pagamento de
fornecedores, adotando um dia certo do mês
para pagamento de todos os fornecedores.
Essa ação propicia um ambiente de certeza
do recebimento pelos serviços prestados e
isso gera em poucos meses uma redução
nos valores dos serviços prestados, pois se
retira do custo o fator da incerteza de recebimento; 6) elaboração do plano de redução
de despesas de custeio; e 7) elaboração do
plano de investimentos públicos com obras.
Essas são algumas das ações que podem
ser realizadas pela gestão local e que, embora alguns possam enxergá-las como não
resolutivas, temos certeza de que naquele
território esses estímulos serão extremamente
importantes para as pessoas que vivem ali.
Do ponto de vista sanitário, será necessário organizar comitês interdisciplinares com
planos de retomada baseados em dados e
indicadores, ações específicas e planejamento de cada real público que será investido,
pois, como todos sabem, os recursos são
cada vez menores.
Teremos um começo de gestão municipal
em 2021 bastante desafiador e de grandes
dificuldades, mas cremos que os que forem
escolhidos para nos guiar nesse túnel saberão ir em direção à luz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eduardo Stranz é consultor da área de Estudos Técnicos da Confederação Nacional de
Municípios (CNM).
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Diálogo com o governo promove
conquistas aos Municípios
Desde o início da pandemia, em março,
oriunda do coronavírus, a Confederação
Nacional de Municípios e os representantes da Secretaria de Governo (Seaf) e
do Ministério da Economia têm se reunido semanalmente com o objetivo de fazer
avançar a pauta municipalista. Após sete
meses, são notórios os resultados positivos que os encontros têm proporcionado
aos Entes locais.
Em cada reunião, a CNM destaca quais
são as prioridades, e o governo propõe medidas a fim de solucionar as problemáticas
apresentadas. São diversos os assuntos
tratados, mas o tema que ganhou destaque em outubro foram as quedas nos

� Educação

Os recursos para a educação e as pautas
que envolvem também estão sendo reforçadas
por Aroldi. A preocupação da entidade é a queda nas receitas que impactam diretamente no
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em 2020.

� Precatórios

As dívidas dos Municípios com os precatórios também estão sendo lembradas por Aroldi
como uma das pautas que devem estar na mesa
de debates com o governo. A tramitação de um
projeto que prevê a suspensão dos precatórios
até o fim do ano e a importância da implementação da linha de crédito junto às instituições
financeiras prevista na Emenda Constitucional
(EC) 99/2017 para a equalização dos pagamentos foram apresentadas pelo presidente.

repasses do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e nas receitas próprias
das administrações municipais.
O presidente da CNM, Glademir Aroldi, apresentou estudos da entidade que
mostram os resultados negativos que essas quedas provocam aos Municípios. A
preocupação do líder municipalista é maior
por conta do encerramento de mandato
dos atuais gestores, que neste momento
estão tendo de apertar as finanças para
conseguir fechar as contas. “O FPM foi
uma das receitas municipais mais afetadas com a pandemia do coronavírus,
e, desde o início do ano, a Confederação vinha alertando o governo para a

� Contabilidade

A Portaria 394/2020, uma normativa
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
que estabeleceu o rol padronizado de
códigos fontes/destinação de recursos
válidos a partir do mês de agosto para
todos os Entes da Federação, foi lembrada. A entidade entende a importância de códigos padronizados de fontes
para o controle, a rastreabilidade e a fiscalização dos recursos, mas reiterou a
necessidade de que qualquer mudança,
nesse momento, seja acompanhada de
razoabilidade e sensibilidade por parte
dos órgãos de controle diante das dificuldades técnicas e financeiras para os
Municípios implementarem mudanças
em seus sistemas no encerramento de
mandato.

situação financeira dos Entes locais.
O governo apresentou e o Congresso
aprovou uma proposta que permitiu
a recomposição dessas perdas, mas
não foi suficiente para cobrir o rombo”,
disse Aroldi em um dos encontros.
Ainda no início de outubro, a equipe
da CNM apresentou tabelas e informações acerca das quedas na arrecadação
de impostos e receitas próprias dos Entes. Impostos como os que incidem sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU) e a transmissão de bens imóveis
(ITBI) foram exemplos apresentados pela
equipe (Veja mais na página 4).

� Assistência Social

Outro assunto em debate foi a intersetorialidade do Programa Criança Feliz (PCF). “Tem
uma preocupação no sentido do bloqueio de
valores da aplicação deste programa no valor
de R$ 200 milhões. Sabemos que já houve uma
liberação, mas ainda há recursos pendentes.
Se os valores não forem disponibilizados, os
Municípios devem fazer o desligamento de
cerca de 26 mil profissionais envolvidos no
programa”, alertou Aroldi.

� Operação Acolhida

Uma iniciativa do governo, a Operação
Acolhida recebeu o apoio da CNM. A ação
tem por objetivo promover o acolhimento de
migrantes venezuelanos pelos Municípios
brasileiros. O governo voltou a pedir o apoio
da CNM com a renovação do convênio para a
entidade auxiliar nas ações de interiorização.
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Previdência

Municípios têm novo prazo para
adequarem alíquota do RPPS
dos Resultados da Avaliação Atuarial (Draa)
expirou em 31 de julho de 2020. Entre as penalidades aplicadas a Estados e Municípios
que não enviarem a solicitação está a não
emissão do CRP.

ENTENDA
A Emenda Constitucional
103/2019 foi publicada no final do
ano passado. Neste mesmo período,
a CNM colocou à disposição dos gestores nota técnica com orientações
aos Entes sobre como se adequarem
à Reforma da Previdência. Antes da
extensão do prazo, os Municípios teriam como data-limite julho de 2020
para as adequações, o prazo passou
para o dia 31 de dezembro de 2020.

Confira as
principais
adequações:
• Publicação de lei própria ou
adesão às regras estaduais – a
adequação das alíquotas de contribuições ordinárias por alíquotas
progressivas deve ser referendada
por publicação de lei de iniciativa
privativa do Poder Executivo municipal. Elas não poderão ser menores do que os 14% fixado pela
União, com exceções para Entes
locais que não possuem deficit
atuarial.

Marcello Casal Jr / Ag. Brasil

Seu Município integra o Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS)? Então, fique
atento. Esses Municípios terão mais tempo
para comprovar as adequações à Emenda
Complementar (EC) 103 para cumprimentos
de parâmetros gerais à Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho. A medida, publicada na Portaria 21.233/2020, estende até
31 de dezembro o prazo para a comprovação.
Esta é mais uma conquista municipalista, visto que a Confederação Nacional de
Municípios trabalhou junto à Secretaria para
que os gestores tivessem mais tempo para
se adequarem às mudanças que a reforma
da previdência trouxe. Por outro lado, a entidade lembra da importância de os Municípios ajustarem os processos administrativos.
A CNM reforça, ainda, que a postergação
do prazo tem efeito apenas para a emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária
(CRP). O prazo para envio do Demonstrativo

• Benefícios temporários – o RPPS
fica limitado ao pagamento de aposentadorias e pensão por morte.
Caberá ao Tesouro Municipal arcar com os benefícios temporários: incapacidade temporária para
o trabalho, salário-maternidade,
salário-família e auxílio-reclusão.
• Abono de permanência e pensão por morte – é opcional a instituição do abono de permanência
pelo Município. Quanto à pensão
por morte, sugere-se que o Ente
local adote os requisitos e os critérios estabelecidos para os servidores federais.
• Rompimento de vínculo do servidor público – em caso de aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição
decorrente de cargo, emprego ou
função pública, inclusive do RGPS,
ocorrerá o rompimento do vínculo
do agente público com a administração pública. Está vedada mais
de uma aposentadoria à conta do
RPPS, com ressalvas para as decorrentes de cargos acumuláveis.
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Judiciário

Decisões do STF
favoráveis à gestão local
� Cide

Ao confirmar entendimento do ex-ministro
Teori Zavascki, os ministros da Corte julgaram
inconstitucional a dedução da parcela referente à Desvinculação de Receitas da União
(DRU) do montante da arrecadação da Cide
a ser repartido com Estados, Distrito Federal
e Municípios. A decisão sobre a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 5.628 ocorreu
em 21 de agosto, após quase três anos de
suspensão cautelar de Zavascki.
Como os efeitos são ex tunc, ou seja, retroagem à data da lei, os Entes podem reivindicar à
União o montante perdido nos últimos anos. A
equipe técnica da CNM elaborou estudo que
mostrou que, de 2004 a 2016, Estados, DF e
Municípios deixaram de receber R$ 4,21 bilhões. Aos Entes municipais, são reservados
25% da parcela estadual, ou seja R$ 1,05 bilhão.
A DRU surgiu em 1994 para permitir ao
governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federal vinculados a fundos
ou despesas. Já a Emenda Constitucional
42/2003 permitiu a partilha da Cide
com os Entes estaduais e municipais, que dividiam 25% do
montante arrecadado. No
ano seguinte, o percentual aumentou para
29%, mas uma

Fellipe Sampaio / SCO STF

Nos últimos três meses, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu julgamentos
importantes, que terão impactos positivos
para os Municípios. A CNM acompanhou
e, em alguns casos, atuou na condição
de amicus curiae, que significa amigo da
Corte – pessoa, entidade ou órgão com
interesse na questão jurídica, na qual se
envolve como um terceiro. As ações diziam
respeito à Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide), ao Imposto
Sobre Serviços (ISS) e ao cadastro de
inadimplentes do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi).
Entenda os efeitos de cada uma das
decisões.

alteração na lei fez com que a DRU passasse
a incidir sobre a Cide.
Na prática, o desconto da desvinculação
fez com que a parcela de 29% da Contribuição caísse para 23,2%. Portanto, 5,8% dos
repasses foram desvinculados, o que gerou a
perda de R$ 3,67 bilhões entre 2004 e 2015,
mais R$ 539,88 milhões em 2016, quando
a DRU subiu para 30%. No ano seguinte, o
Estado do Acre conseguiu medida cautelar
do ministro Teori Zavascki para suspender a
incidência da DRU sobre os valores da Cide.
Neste ano, o plenário enfim julgou o mérito da
questão, decidindo pela inconstitucionalidade
de trecho da Lei 10.336/2001, que instituiu a
contribuição.

R$ 4,21 bilhões
recursos da Cide que deixaram
de ser repassados a Estados,
DF e Municípios

� Cadastro de inadimplentes

Sobre a inadimplência de Municípios e o
Siafi, o Supremo fixou tese de que essa inscrição só poderá ocorrer após julgamento da
tomada de contas especial pelo Tribunal de
Contas da União (TCU). Além disso, a ministra
Rosa Weber, relatora do Recurso 1067086,
da União, propôs notificação prévia. Segundo ela, a União tem o direito de condicionar a
entrega de novos recursos ao pagamento de
seus créditos, inclusive os de suas autarquias.
Contudo, precisa respeitar o devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, no âmbito
administrativo.
O julgamento esteve na pauta do plenário
virtual no mês de setembro e foi desempatado
com voto do ministro Gilmar Mendes. O presidente da CNM, Glademir Aroldi, comemora a
decisão. “O Município inscrito no cadastro de
inadimplentes não pode realizar operações de
crédito com recursos públicos, conceder incentivos fiscais e financeiros, celebrar convênios,
acordos, ajustes ou contratos que envolvam
desembolso, a qualquer título, de recursos públicos. São penalizações que comprometem a
administração pública local, sendo necessário
garantir a defesa”, defende.
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Tese Fixada:
“A inscrição de Entes federados em
cadastro de inadimplentes (ou outro
que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou
outros instrumentos congêneres que
impliquem transferência voluntária de
recursos) pressupõe o respeito aos
princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:
a) após o julgamento de tomada de
contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos
casos de descumprimento parcial ou
total de convênio, prestação de contas
rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de
natureza contratual (salvo os de conta
não prestada);
b) após a devida notificação do Ente
faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras
infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial,
nos casos de não prestação de contas,
não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada,
ou quaisquer outras hipóteses em que
incabível a tomada de contas especial.”

� Imposto sobre
Serviços

Outro recurso de repercussão geral relatado pela ministra Rosa Weber e
que terminou com decisão favorável aos
Municípios foi o RE 603.497. Dessa vez
por unanimidade, o Supremo confirmou
entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) de que somente podem
ser deduzidos da base de cálculo do ISS
os materiais de construção produzidos
fora do local da prestação de serviço e
que tiveram incidência do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços (ICMS).

De acordo com o acórdão, publicado
em agosto, a base de cálculo do Imposto
Sobre Serviços é o custo do serviço em
sua totalidade. Por isso, não se deduz o
valor dos materiais utilizados na produção
de concreto pela prestadora de serviço.
As equipes do Jurídico e de Finanças da
Confederação destacam a importância
para os Entes. O ISS é um tributo municipal
e seria “incabível a extensão da dedução
do preço do serviço a outros materiais empregados nas obras de construção civil,
além daqueles entendidos como mercadorias – fornecidos pelo prestador, mas
produzidos por ele fora do local da obra”,
diz posicionamento dos especialistas.
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Trânsito

Mais autonomia para órgãos
municipais de trânsito

ú Representatividade
municipal

Normas regulamentares a serem editadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) deverão
passar por consulta pública antes
de entrarem em vigor. O objetivo
é dar mais transparência às decisões do conselho. A CNM apenas
lamenta que as câmaras temáticas
não contem com representação de
entidade municipalista.

• os órgãos municipais de trânsito, cujas competências estão previstas no artigo 24 do CTB,
tiveram sua autonomia e responsabilidade
ampliadas. Eles poderão aplicar a penalidade
de suspensão do direito de dirigir desde que
ela esteja prevista de forma específica para
a infração cometida e seja comunicada ao
órgão máximo executivo de trânsito da União;
• a Lei 14.071/2020 prevê criação, implantação e manutenção, pelos órgãos municipais
de trânsito, de escolas públicas de trânsito.
Essas serão destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e
comportamento no trânsito;

• para exercer as competências estabelecidas, os Municípios deverão se integrar
ao Sistema Nacional de Trânsito. Conforme o art. 333 do CTB, essa integração
deve ocorrer por meio de órgão ou entidade municipal executivos de trânsito
ou diretamente pela prefeitura.
Pauta antiga da Confederação que poderia ser melhor detalhada na legislação
é a unificação na fiscalização do trânsito.
A medida autoriza os órgãos de trânsito
municipais a aplicarem todas as multas
nas vias de sua circunscrição.

ú Acidentes, CNH e multas

A ampliação dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), principalmente
no caso dos motoristas profissionais, preocupa especialistas, já que motociclistas e
caminhoneiros são os mais envolvidos em acidentes de trânsito. Com o novo texto,
o prazo de validade da CNH, que hoje é de cinco anos para qualquer faixa etária, é
ampliado: dez anos para quem tem menos de 50 anos de idade; cinco anos para
quem tiver entre 50 e 70 anos; e três anos para pessoas acima de 70 anos.
Também há maior limite para suspensão do documento: para condutores profissionais, passa a 40 pontos; e, para os demais, depende da quantidade de infrações
nos últimos 12 meses. Para quem não tiver infração gravíssima, 40 pontos; quem tiver uma infração gravíssima, 30 pontos; e quem tiver duas ou mais infrações desse
tipo, 20 pontos. Todas as multas leves e médias são puníveis apenas com advertência caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses.

José Fernando Ogura / ANPr

O Código de Trânsito Brasileiro (CBT)
foi alterado com a sanção, com vetos, da Lei
14.071/2020 – originária do Projeto de Lei
(PL) 3.267/2019. Entre as novidades, que
entram em vigor em abril de 2021, estão:
extensão da validade da carteira e aumento do número de pontos, curso de reciclagem e regulamentação dos corredores de
motos. Essas são as mudanças que mais
repercutiram na imprensa pelos impactos
na população em geral, especificamente
para os motoristas. A equipe de Trânsito e
Mobilidade da CNM destaca, porém, que
a nova lei trouxe importantes conquistas
para a gestão local:
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Jurídico

Lei amplia condições para
compras públicas na pandemia
Além de aumentar os limites para dispensa de licitação e autorizar pagamentos
antecipados nas licitações e nos contratos, a
recém-publicada Lei 14.065/2020 ampliou
as condições para uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC). As
medidas, que entraram em vigor em outubro,
são aplicáveis para o período de estado de
calamidade pública em razão da pandemia
do novo coronavírus. A situação de emergência está decretada no Brasil até 31 de
dezembro de 2020.
Outra mudança é que, na hipótese de
dispensa de licitação para enfrentamento da

pandemia, poderá ser utilizado o sistema de
registro de preços (SRP). Isso vale quando se
tratar de compra ou contratação por mais de
um órgão ou entidade. Para essas situações,
o Ente poderá aplicar o regulamento federal
sobre registro de preços, se não possuir um
próprio. O gerenciador da compra estabelecerá prazo de dois a oito dias úteis, contado
da data de divulgação da intenção de registro
de preço, para que outros órgãos e entidades
manifestem interesse em participar.
Nas contratações celebradas após 30
dias da assinatura da ata de registro de preços, a estimativa de preços deverá ser refeita.

úDispensa de licitação

A regra para o período de calamidade pública estabelece
novos limites.
Obras e serviços de
engenharia

O quê:

Outros serviços
e compras

De qual valor:

Até 100 mil

Até 50 mil

Quantia permitida em situação de normalidade:

Até 33 mil

Até 17,6 mil

Condições para
dispensa:

Não ser parcelas de
uma mesma obra
ou serviço, ou para
obras e serviços da
mesma natureza e
no mesmo local que
possam ser realizados conjunta e concomitantemente.

Não ser parcelas
de um mesmo serviço ou
de compra de
maior vulto, que
possam ser realizados de uma
só vez.

O objetivo é verificar se os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados por órgãos e entidades da administração pública.
Além disso, órgãos e entidades da esfera pública federal poderão aderir à ata de
registro de preços gerenciada por órgão ou
entidade estadual, distrital ou municipal em
procedimentos realizados nos termos da Lei
14.065/2020. O limite, por órgão ou entidade, é de 50% dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os participantes.

úPagamento antecipado

Confira as condições em que fica autorizado o pagamento antecipado na pandemia.
Vale para:

Licitações e contratos

Quando:

Representar condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação
do serviço ou ainda propiciar significativa
economia de recursos.

Requisito:

Administração pública deve prever a antecipação de pagamento em edital ou instrumento formal de adjudicação direta.

Penalidade:

Devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto,
atualizado monetariamente pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), ou índice
que venha a substituí-lo, desde a data do
pagamento da antecipação até a data da
devolução.

úContratação pelo RDC

O uso do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) está ampliado até o fim do ano.
Antes

Até 31/12/2020

Válido apenas para alguns tipos de operação.

Contratação de quaisquer obras, serviços, compras, venda ou locações
por todos os órgãos e poderes da União, Estados e Municípios.

Limite máximo de R$ 330 mil para obras e serviços de engenharia e de até R$ 176 mil para a compra de
qualquer outro produto ou serviço.
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Assistência Social

Gestores em assistência social podem
participar de Conferência Nacional

Entre os dias 26 de novembro e 10 de dezembro acontece a 11ª Conferência Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por
conta da pandemia do novo coronavírus, os
encontros vão acontecer de forma virtual e
terão como tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências.
A convocação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) pelo Decreto
10.505/2020. Da conferência podem participar gestores e conselheiros municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), que irão debater sobre as ações
voltadas para as políticas públicas, além de
buscarem soluções para as violações de direitos de crianças e adolescentes.
As despesas decorrentes da realização
da conferência serão por conta do Fundo
Nacional para a Criança e o Adolescente,
observadas as disponibilidades orçamentária e financeira. Para a CNM, as conferências representam espaço democrático na
discussão de políticas públicas voltadas à
efetivação dos direitos da criança e do adolescente e envolvem vários atores sociais.
A entidade reforça que os encontros têm
como objetivo implementar políticas públicas que envolvam o fortalecimento dos
Conselhos de Direito, além de contribuir com
o debate e o aperfeiçoamento do exercício
da cidadania, sensibilizando quanto à importância das políticas públicas municipais
na garantia do acesso a saúde, educação e
proteção social.
O evento também é uma oportunidade
para a colaboração e articulação de iniciativas para efetivar os direitos de crianças e

adolescentes. A CNM lembra que compete
aos governos municipais, estaduais e distrital convocar e realizar as conferências dessa
área. A eventual impossibilidade de promover
as conferências locais não impede a realização do encontro nacional.

ú Sobre o evento

A condução da conferência fica a cargo
da presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), e as atribuições serão estabelecidas no
regimento interno do encontro. Para tanto, será
estabelecida uma comissão organizadora que
vai elaborar o regimento a ser posteriormente
aprovado pelo Conanda, também responsável por orientar a realização das conferências
municipais, estaduais e distrital.
Cinco eixos devem estruturar a programação da conferência. Entre eles, a garantia
dos direitos e políticas públicas integradas e
de inclusão social, a prevenção e o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes e o orçamento e o financiamento
das políticas para o setor. As áreas temáticas
também tratarão de participação, comunicação social e protagonismo de crianças e
adolescentes; espaços de gestão e controle
social das políticas públicas de promoção; e
proteção e defesa dos direitos das crianças
e adolescentes.
A conferência realizada em um contexto
de pandemia provoca reflexões estruturantes
acerca da garantia dos direitos das crianças
e dos adolescentes, questiona a capacidade
de sustentabilidade dos sistemas de proteção

social ante às situações de emergência, sejam elas em saúde pública ou eventualidades
relacionadas a algum desastre ambiental.
Os eixos propostos apresentam de modo complementar as necessidades para se
efetivar a garantia dos direitos das crianças
e adolescentes, com destaque para o eixo
de orçamento e financiamento das políticas
para crianças e adolescentes. Mesmo que
capilarizado entre diversas políticas públicas,
como saúde, educação e assistência social, o
que se chama de “orçamento criança” deve
ser prioridade. A alternativa mais viável para
garantir recursos para pauta da infância e
adolescência são os fundos dos direitos da
criança e do adolescente, mecanismos de
captação de recursos, inclusive para destinação de parte do imposto de renda devido,
já que em âmbito federal não há estrutura
de repasse regular e automático para os
Municípios.
A plataforma virtual que vai operacionalizar as atividades ainda se encontra em
desenvolvimento, mas contará com a tecnologia wikilegis, que permite a participação da
sociedade. Depois de concluído o período de
inscrição dos delegados, será aberta a fase
de consulta pública do Regimento Interno
pelos inscritos.
O credenciamento para o evento deve
acontecer a partir do início do novembro.
A conferência é coordenada pelo Conanda
em parceria com a Secretaria Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA). Os órgãos integram a estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH).
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Saúde

Municípios terão mais recursos
para Vigilância em Saúde
necessidade da constante revisão dos
repasses que têm base no quantitativo populacional. Ao adotar a estimativa
populacional do IBGE para 2020, essa
potencial perda de recursos aos Municípios se vê diluída. Ao mesmo tempo,
o aumento dos valores representa mais
possibilidades de aplicação, especialmente pelo papel central da vigilância
na gestão da saúde e do enfrentamento
da pandemia.
O Fundo Nacional de Saúde (FNS)
será responsável por adotar as medidas
necessárias para as transferências de
recursos estabelecidas na portaria aos
respectivos fundos de saúde. A listagem
com a previsão anual a ser recebida pelos
Municípios consta no anexo da portaria.

OrientaçõesdaCNM
A área de Saúde da CNM preparou a Nota Técnica 24/2020 com
o objetivo de orientar os gestores
municipais sobre a aplicação dos
recursos Sistema Único de Saúde
(SUS) para o enfrentamento da Covid-19 e transposição e transferência
de recursos. Confira acessando aqui.
Os gestores municipais também
podem conhecer mais sobre Vigilância em Saúde consultando a cartilha
Gestão Municipal da Vigilância em
Saúde. O material propõe o desenvolvimento de ações de proteção, de
prevenção e de promoção da saúde
da população local. Além disso, tem
orientações sobre as ferramentas da
Vigilância em Saúde para implementar e fortalecer as ações preventivas.

Tânia Rêgo / Ag. Brasil

Uma atualização, com base na estimativa populacional do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para 2020,
nos valores do Piso Fixo de Vigilância em
Saúde é comemorada pelos Municípios.
A medida foi oficializada com a publicação da Portaria 2.687/2020 no inicio de
outubro. A Confederação destaca que os
recursos serão alocados no Grupo de Vigilância em Saúde. O montante total de
R$ 1,04 bilhão será transferido mensalmente e corresponde a 1/12 dos valores
pactuados para os fundos estaduais, distritais e municipais de Saúde. Caso o valor
a ser distribuído implique dízima, ele será
arredondado em duas casas decimais.
Para a CNM, a atualização dos valores representa um reconhecimento da
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Educação

Fundeb: CNM apresenta
sugestões de emendas

ú Pré-escola conveniada

Em reunião com o deputado Rigoni, o presidente Aroldi sugeriu
emenda modificativa referente ao cômputo das matrículas na pré-escola em instituições conveniadas para a redistribuição dos recursos
do Fundeb. O líder municipalista solicitou que as matrículas conveniadas na pré-escola tenham o mesmo tratamento previsto para a
creche, a educação especial e a educação no campo, oferecida em
formação por alternância.
Dessa forma, não existiria prazo para cômputo das matrículas
conveniadas na pré-escola para distribuição dos recursos do Fundeb
e seria considerado o Censo Escolar anual mais atualizado, realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). “Vamos buscar o entendimento e encontrar soluções
para melhorar a qualidade do ensino público do Brasil”, defendeu o
presidente da CNM.

ú Profissionais de educação

Outro ponto enfatizado por Aroldi diz respeito à definição de
profissionais da educação a serem considerados no cômputo do
mínimo de 70% de recursos do Fundo subvinculados ao pagamento
da remuneração dos profissionais em efetivo exercício na educação
básica. O PL 4.372/2020 define esses profissionais nos termos do
art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
De acordo com esse dispositivo, somente poderiam ser considerados como profissionais da educação, além dos profissionais do
magistério, “trabalhadores em educação, portadores de diploma de
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim”. A Lei de re-

gulamentação do atual Fundeb não se refere aos dispositivos da LDB
que definem a formação exigida para o exercício da docência e das
funções de suporte pedagógico direto à docência. Essa referência
à formação prevista na LDB para os demais profissionais da educação básica restringiria significativamente os profissionais a serem
incluídos no pagamento a ser efetuado com o mínimo de 70% dos
recursos do Fundeb.
Por ser muito expressivo, o número de profissionais da educação
não integrantes do magistério, exercendo funções de apoio técnico
e administrativo – como merendeiras, porteiros, pessoal de limpeza
e secretários de escola –, que não possuem os níveis de formação
previstos na LDB é visto pela CNM como uma situação geradora de
dificuldades financeiras aos Municípios.

ú Comissão Intergovernamental

Pleito municipalista de muitos anos, a participação de entidades
representativas dos Municípios em âmbito nacional na composição
da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação
Básica de Qualidade do Fundeb foi apresentada como sugestão de
emenda ao PL 4.372/2020 como forma de inserção dos representantes legais dos Municípios na negociação e pactuação de assuntos relacionados ao financiamento e ao planejamento da educação
básica pública. Vale lembrar que é o prefeito quem responde pelas
competências do Ente público Município ao longo de seu mandato.
Nesse contexto, a proposta da CNM é de que a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade
seja composta por cinco membros indicados pelas entidades representativas da esfera municipal, sendo dois representantes da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e três indicados pelas entidades nacionais de representação dos Municípios.
A Confederação ainda manifesta sua preocupação com a necessidade de que se encontre solução para a vedação, sem regra
de transição, do uso de recursos constitucionalmente vinculados à
manutenção e ao desenvolvimento de ensino para pagamento de
aposentadorias e pensões.
Além de apresentar esses pleitos aos parlamentares, a CNM debateu e alinhou as demandas municipais em reuniões com representantes do Todos pela Educação e do Comitê Nacional de Secretários
de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito
Federal (Comsefaz).

Marcello Casal jr. / Ag. Brasil

Depois de promulgada a Emenda Constitucional 108/2020, o
novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) deve
ser regulamentado até o final deste ano por lei federal. O Projeto de
Lei (PL) 4.372/2020 para regulamentação do Fundeb, em apreciação na Câmara dos Deputados, contém aspectos positivos, mas
existem outros pontos que precisam de aperfeiçoamento. Diante
dessa necessidade, o movimento municipalista apresentou sugestões de emendas ao deputado Felipe Rigoni (PSB-ES), relator do PL
4.372/2020, e encaminhou ofícios a parlamentares para reforçar a
importância da inclusão de pleitos municipais na proposta que será
votada no plenário.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca como pontos positivos do PL 4.372/2020: a proposta de regulamentação
do novo Fundeb com vigência em 2021 e 2022 e a atualização da
lei até 2022 para vigência a partir de 2023; além da manutenção
das ponderações por etapas, modalidades e estabelecimentos
de ensino vigentes em 2020, nos exercícios de 2021 e 2022. A
entidade ainda ressalta o ajuste anual da complementação da
União, realizado em abril do ano subsequente, como crédito ou
débito na conta do Fundeb dos Entes federados beneficiados
com esses recursos federais, em três parcelas mensais, em lugar de parcela única como no atual Fundeb.
Ao mesmo tempo, a Confederação manifestou preocupação
especialmente em relação a três dispositivos do PL 4.372/2020.
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Estudo da CNM é destaque
na mídia nacional
A pandemia do novo coronavírus trouxe diversas mudanças para
o mundo todo, com impactos significativos para as administrações
locais. Entre esses, a questão do calendário escolar de 2020 e a
retomada das aulas, que deixaram de ser presenciais e passaram a
ser virtuais. Após sete meses de isolamento social, a CNM fez um
levantamento para ver o posicionamento dos gestores municipais
sobre o retorno ou não das aulas presenciais.
O estudo, divulgado no dia 15 de outubro, foi destaque na mídia

nacional. Foram mais de 300 notícias publicadas em veículos de
todo o país, atingindo um público estimado de 519.323.390 pessoas. Em entrevista para a emissora CNN, o presidente Glademir
Aroldi reforçou as dificuldades enfrentadas pela gestão municipal.
“A pesquisa nos mostra que os desafios são constantes em todas
as áreas: educação, saúde, social e uma parte econômica também”,
disse. Confira aqui o estudo.

ú Impressos e online:

Entre os jornais impressos e
on-line, o estudo foi capa do jornal
O Estado de São Paulo e ganhou
matéria de página inteira no caderno
Metrópole. A Revista Isto É, o jornal
O Globo Online e Zero Hora também
destacaram o levantamento.

ú TV

Nas matérias de TV, o estudo ganhou boa repercussão.
O presidente Glademir Aroldi concedeu entrevista para veículos
como o Jornal Hoje, da Rede Globo, para CNN e Globonews.

ú Rádios

Rádio Jovem Pan, Rádio CBN Nacional, Rádio Gaúcha, Rádio BandNews e Rádio Guaíba estão entre os
destaques das entrevistas publicadas no canal sobre
o estudo. Confira abaixo o conteúdo completo:
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Mais de 10 mil agentes participaram
de edições online do CNM Qualifica
O CNM Qualifica chegou a vários prefeitos e servidores e superou a marca de 10
mil agentes municipais capacitados desde
o início da pandemia da Covid-19. Com a
adoção do formato de cursos a distância
por causa das medidas de segurança sanitária, os encontros virtuais viabilizaram a
participação de municipalistas de cidades
mais distantes e também permitiram conciliar o aprendizado com as atividades nas
prefeituras, em geral ampliadas com o momento de crise.
Para o mês de novembro, foram definidos

cursos nas áreas Jurídica, de Meio Ambiente
e Transferências Voluntárias. As inscrições
já estão abertas no site cnmqualifica.cnm.
org.br, e neste mesmo endereço devem
ser conferidas as regras de gratuidades na
participação de representantes de
Municípios adimplentes e filiados
ao movimento municipalista,
bem como os valores para interessados de outras
cidades. A orientação da
Confederação Nacional
de Municípios é de que

Realização de ações de controle interno
Data: 3 e 4 de novembro
Horário: das 9h às 12h
Captação de recursos: normativos e plataformas tecnológicas (+Brasil e Plataforma Êxitos)
Data: 4 e 5 de novembro
Horário: das 14h às 17h

Créditos

O marco regulatório das organizações da sociedade civil
na execução das políticas públicas (Lei 13.019/2014)
– Atualização do tema em tempo de pandemia
Data: 4 a 5 de novembro
Horário: das 14h às 17h

a confirmação de presença seja feita assim que possível, em razão da limitação no
número de participantes que a plataforma
comporta. Escolha o seu curso!

A importância da municipalização ambiental, sua fiscalização e a estrutura
administrativa de apoio ao meio ambiente
Data: 4 a 6 de novembro
Horário: das 9h às 12h
Lei Geral de Proteção de Dados
Data: 5 e 6 de novembro
Horário: das 14h às 17h
Licitações públicas
Data: 12 e 13 de novembro
Horário: das 14h às 17h
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