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Vitória!
Municipalismo comemora
promulgação do 1%
do FPM de setembro
Nesta edição:

Ziulkoski defende proibição de encargos aos Entes
sem previsão de custeio
CNM consegue reverter suspensão das análises de capacidade
de pagamento
Seminários Técnicos CNM: conhecimento em um novo patamar
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Palavra do presidente
Desde a redemocratização, os Municípios têm

à época presidente da Federação das Associações

acumulado responsabilidades sem o devido fi-

de Municípios da Paraíba (Famup). A partir daí,

nanciamento por parte dos governos esta-

entramos em contato com vários parlamen-

duais e federais. Além de ter criado con-

tares para pressionar por medidas urgen-

tribuições sem a partilha com os Entes

tes a fim de dar fôlego às finanças mu-

municipais, a União também criou

nicipais. Em Brasília, para fazer as

centenas de programas fede-

coisas andarem, é preciso pres-

rais. Todos subfinanciados.

são, persistência e acordos.

Neste contexto, a con-

Nosso pedido era

quista histórica do 1%

aumentar o FPM em

do Fundo de Participa-

mais 2%, mas a de-

ção dos Municípios (FPM)

manda ganhou velocida-

de setembro passa a ser rea-

de, quando aceitamos que

lidade, com a promulgação da

fosse 1%. A matéria foi aceita

Emenda Constitucional 112/2021.

em 2017 com a apresentação da

Por conta da atuação incansável de

Proposta de Emenda à Constituição

cada prefeito e de cada gestor, os Municí-

(PEC) do ex-senador Raimundo Lira. Após

pios devem receber R$ 6,5 bilhões anuais a

ser aprovada em 2017 no Senado, ela foi

partir de 2025. Entendemos ser um enorme pas-

remetida para apreciação da Câmara dos De-

so para minimizar os entraves financeiros vivencia-

putados. Em 2018, foi validada a admissibilidade

dos nos últimos anos pelos gestores municipais. Nosso

na Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania

sentimento de gratidão alcança todos os parlamentares

da Câmara.

que se sensibilizaram pela causa municipalista, em especial o

Depois, foi analisada pela Comissão Especial, onde foi

ex-senador Raimundo Lira, os presidentes da Câmara e do Se-

aprovada em 2019. No mesmo ano, seguiu para votação no

nado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e o deputado Júlio César.

Plenário, sendo aprovada em primeiro turno. Os deputa-

Isso é muito significativo, porque entra com despesa dis-

dos concluíram a votação em segundo turno no início deste

ponível, não vinculada, além de não entrar na diminuição dos

mês, após intensa mobilização e articulação junto aos parla-

20% do Fundeb. Portanto, é um valor para os prefeitos ten-

mentares. Somos gratos, mas sabemos que ainda há muito

tarem suportar a difícil realidade financeira e para atender a

a avançar para corrigir as distorções do pacto federativo, e

população. Desse repasse, 25% vão para a Saúde, 15% para

não podemos parar enquanto um novo modelo de Federa-

a Educação, ou seja, vai para o remédio, para o combate à

ção não for discutido e implementado.

pandemia e outras ações.
Essa pauta surgiu como demanda dos prefeitos da Paraíba, por meio do prefeito de Pedra Branca (PB), Tota Guedes,

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM

Em tempos de pandemia, é mais importante do que nunca que
você esteja conectado com as nossas redes sociais
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STF: IR retido na fonte pertence
a Estados e Municípios
Os recursos do Imposto de Renda (IR) retidos na fonte de

cessos individuais ou coletivos. No julgamento de mérito do

pessoas físicas ou jurídicas pertencem a Estados e Municí-

recurso, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pelo

pios, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

seu desprovimento.

O julgamento, concluído em 8 de outubro, confirmou o posi-

Para Moraes, ao estabelecer que pertence aos Municí-

cionamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM),

pios o produto da arrecadação do imposto da União sobre

que lutou para reverter entendimento da Receita Federal do

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,

Brasil (RFB).

“sobre rendimentos pagos, a qualquer título”, o constituinte

Os ministros foram unânimes ao julgar o Recurso Extraor-

originário optou por não restringir expressamente a que ti-

dinário (RE) 1293453 com tese de repercussão geral (Tema

po de “rendimentos pagos” se referia. Por isso, é necessário

1.130) reconhecida. A CNM celebra a decisão, que representa

respeitar a literalidade da norma.

mais uma conquista do movimento municipalista brasileiro,
iniciada em 2016 com a publicação de novo entendimento
pela Receita. “A decisão da Receita Federal afetava a população em geral, pois 29% das nossas receitas são usadas em educação e 22%, em saúde”, lembra o presidente
da CNM, Paulo Ziulkoski.
No recurso ao STF, a União questionou a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que fixou a tese de
que a Constituição Federal (art. 158, inc. I) define a titularidade
municipal das receitas. O assunto foi levado ao Judiciário pelo Município de Sapiranga (RS), o qual questionou a retenção
dos recursos para a União.

ú Histórico

ú Dispositivo
O relator também afastou o questionamento de ofensa
ao dispositivo constitucional que estabelece a competência
da União para instituir o Imposto Sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza. A previsão de repartição das receitas
tributárias não altera a distribuição de competências, pois
não influi na privatividade do Ente federativo em instituir e
cobrar seus próprios impostos, mas apenas na distribuição
da receita arrecadada.
Em relação ao debate sobre o alcance do art. 158, Moraes reafirmou que não passa pela competência legislativa
da União, mas abrange o aspecto financeiro, ou seja, a titularidade do produto da arrecadação do imposto retido na fonte, que, por expressa determinação constitucional, constitui

Lúcia, nos autos da Petição (PET) 7001, determinou a sus-

receita do Ente político pagador. Por fim, o ministro destacou

pensão nacional das decisões de mérito que envolvessem

que o IR deve incidir tanto na prestação de serviços quanto

a interpretação do art. 158, inc. I, da Constituição, em pro-

no fornecimento de bens.

EBC

Em 2018, a então presidente do STF, ministra Cármen
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Educação

CNM quer o fim da restrição de contas
bancárias para gestão do Fundeb
A regulamentação do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) – art. 21 da
Lei 14.113/2020 – determina que
os recursos do Fundeb só podem ser movimentados em contas específicas do Banco do Brasil (BB) ou da Caixa Econômica
Federal. Para acabar com a proibição de transferência da verba
para outras instituições bancárias não oficiais, a CNM propõe
a mudança do texto legal.
A entidade sugere a alteração
do caput do art. 21 da Lei 14.113/2020
para suprimir o trecho “serão nelas executados, vedada a transferência para
outras contas”, retornando, dessa for-

outra cidade a fim de movimentar seus

em decorrência da quebra desse instru-

salários.

mento contratual.

ú Terceirização

tras agências bancárias para geren-

ma, à redação da lei do antigo Fundeb,

Pesquisa da CNM mostra que a obri-

em que as movimentações entre agên-

gatoriedade impacta negativamente

cias bancárias eram permitidas.

em 1.471 Municípios, os quais possuem

“O dinheiro não é da União, a maior

contratos vigentes com outros bancos

parte dos recursos vem dos Estados e

– terceirização da folha. Para atender à

dos Municípios”, explica o presidente da

nova legislação, essas prefeituras terão

entidade, Paulo Ziulkoski. Segundo ele,

de romper com os contratos, com as

além de a lei obrigar o rompimento de

agências bancárias; e a maioria (64,8%)

contratos, a medida impacta também

possui vigência de três anos ou mais.

os profissionais de educação, que po-

Também terão de assumir os prejuízos

dem ser forçados a se deslocar para

causados por multas ou ressarcimentos

Além disso, os contratos com ouciar a folha com recursos do Fundeb
representam importante fonte alternativa de arrecadação própria para o
Município, que fica com recursos livres
para aplicar em outras áreas de atuação da gestão municipal, inclusive na
própria educação. Para 582 (39,6%)
cidades, esse incremento ultrapassa
os R$ 100 mil.

ú Agências
Além do impacto financeiro, 3.121
localidades não contam com agências
do Banco do Brasil ou da Caixa Econô-

ú No Congresso
Existem dois Projetos de Lei
(PLs) em tramitação no Congresso Nacional que buscam
derrubar a obrigatoriedade.
A CNM colaborou para a construção do PL 3.339/2021, do
deputado Gastão Vieira (Pros-MA), o qual faz alterações na
nova lei. Além de ter trabalhado
pelo PL 2.751/2021, do senador
Luiz Carlos Heinze (PP-RS), que
serviu de base para a proposta
da Câmara.

mica Federal. Soma-se a isso o processo
de fechamento das agências bancárias
cuja previsão é de encerrar os serviços
de 361 agências em várias regiões do
país, conforme anunciado pelo Banco
do Brasil em janeiro deste ano.
“A perda do incremento financeiro, a
ausência de agências do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica e o fechamento
de muitas dessas agências dificultam a
manutenção dos recursos do Fundeb
em contas únicas e específicas para
gerenciamento da folha de pessoal”,
alerta a CNM.
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Artigo

Crise hídrica e geração de
energia: conflitos evitáveis
Se, por um lado, no Nordeste, os

Afinal, no Brasil, os Muni-

profetas da chuva acertaram a previ-

cípios sempre relataram

são feita em janeiro deste ano de que a

prejuízos bilionários com

chuva seria acima da média na região;

as secas todos os anos,

por outro lado, há quem reze e faça pro-

principalmente no Nordes-

messa para São Pedro a fim de que as

te, hoje chamado de caixa

chuvas de verão encham os reservató-

d’água do país, em razão

rios e acabem com a crise hídrica atual

de os reservatórios esta-

que impacta negativamente Estados do

rem em melhores condições do que ou-

centro-sul.

tras regiões. Talvez por isso, com a preo-

Não é surpresa que a população

cupação voltada para evitar apagões,

apele para sua cultura e religião como

não exista em nível federal nenhuma

rar energia em hidrelétricas, também

forma de lidar com a natureza. O que

ação ou planejamento de políticas pú-

liberam água para o abastecimento dos

espanta é a ausência de política públi-

blicas para recuperação dos níveis dos

Municípios em que estão localizados e

cas federais efetivas para minimizar os

reservatórios focando na resiliência e na

até mesmo para outros próximos, seja

efeitos dessa crise atual e, ao mesmo

gestão ambiental municipal para preser-

para uso doméstico, comercial, dentre

tempo, ações de médio e longo prazos

vação dos recursos hídricos.

outros. Por essa razão, é comum que es-

que impeçam novas crises hídricas des-

Estamos enfrentando uma crise hí-

ses reservatórios sejam fonte de disputa

se porte. Para agravar a situação e de-

drica que afeta o nível dos reservató-

entre o governo federal e as prefeituras

sesperar a população, que sofre com o

rios de usos múltiplos, e a Política Na-

nos casos em que há escassez de chu-

aumento das tarifas de energia elétrica

cional de Recursos Hídricos (PNRH – Lei

vas. De um lado, o Operador Nacional do

para compensar o acionamento das ter-

9.433/1997), em situações de escassez,

Sistema Elétrico (ONS) determina prio-

melétricas, uma das ações recentes do

determina que o uso prioritário dos

ridade de uso da água para a geração

Ministério de Minas e Energia foi realizar

recursos hídricos deve ser o consumo

de eletricidade; de outro, os Municípios

reunião com Osmar Santos, porta-voz

humano e a dessedentação de animais.

reivindicam prioridade ao abastecimen-

da médium Adelaide Scritori, que alega

Ou seja, a prioridade não é assegurar

to de água potável para a população.

ter uma via de contato com o espírito

água suficiente nos reservatórios para

Conflitos assim podem ser evitados

do Cacique Cobra Coral, uma entidade

a geração de energia elétrica, mas, ain-

com maior investimento federal em po-

conhecida por firmar parcerias para in-

da assim, isso acontece e é importante

líticas ambientais e incentivos a novas

tervir na natureza.

lembrar que, nesses casos, Municípios

fontes de energia. Não cabe, portanto,

Independentemente se a chuva virá

podem acionar a justiça para garantir

esperar intervenção espiritual para fazer

por intercessão divina ou não, fato é que

que o abastecimento de água potável

chover todos os anos e dessa forma evi-

a crise hídrica é real e, pela primeira vez

não seja prejudicado em seu território.

tar apagões. Há de se valorizar a ciência

em quase 100 anos, o Sistema Nacional

Em tal contexto, dados prelimina-

e compreender os mecanismos naturais

de Meteorologia (SNM) emitiu um aler-

res de uma pesquisa da CNM sobre a

do ciclo da água para que o planejamen-

ta de emergência hídrica com o objetivo

crise hídrica atual alertam que essas

to territorial propicie o desenvolvimento

de evidenciar que milhões de brasileiros

situações já estão ocorrendo. Da mes-

e o crescimento das cidades de forma

poderão sofrer com apagão ainda este

ma maneira, pode-se observar que a

resiliente e sustentável. Mas para isso

ano (2021). Nesse ponto, é importante

redução da vazão de reservatórios em

a atuação da União descentralizando

destacar que a crise não é somente hí-

decorrência da crise hídrica tem prejudi-

recursos financeiros e técnicos faz-se

drica, mas também uma crise em nossa

cado diversos setores, principalmente a

indispensável a fim de garantir que não

matriz energética, que precisa com ur-

agricultura, a pecuária e o abastecimen-

falte água nem luz para a população

gência de mais investimentos e incenti-

to municipal de água potável, além de

brasileira, com fortalecimento da gestão

vos em fontes alternativas.

revelar conflitos sobre a priorização do

municipal e otimização da cooperação
entre os Entes federados.

Em verdade, a questão energética

uso para a geração de energia elétrica.

tem tido mais destaque nas discussões

Isso ocorre, pois, ao mesmo tem-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e ações federais do que a escassez de

po em que os reservatórios de rios de

Claudia Lins é gerente da área de Sanea-

chuvas, suas causas e consequências.

grande afluência são usados para ge-

mento da CNM
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Municípios devem executar multas
aplicadas pelo TCE a agentes públicos
STF

Uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que cabe
aos Municípios – não aos Estados – executar crédito de multa aplicada pelos
Tribunais de Contas estaduais (TCE) a
agente público municipal, condenado
por danos ao erário da cidade. O julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
1003433, com repercussão geral reconhecida (Tema 642), ocorreu de forma
virtual, no último dia 14 de setembro, e
a publicação da nova orientação aconteceu no dia 21 de setembro.
A decisão do STF destaca e reconhece um pleito histórico da Confederação
Nacional de Municípios e do movimento
municipalista. A CNM explica que no RE
o Estado do Rio de Janeiro questionava decisão do Tribunal de Justiça local
(TJ-RJ), que havia declarado sua ilegitimidade para executar multa aplicada
pelo TCE-RJ a um ex-agente político do

está integrado o tribunal fiscalizador, ou

constitucionais sobre o tema (artigos

Município de Cantagalo. Pela decisão, o

seja, ao próprio Estado. Argumentou,

31, parágrafo 1º e 71, e parágrafo 3º, da

fato de não haver uma Corte de Contas

ainda, que a sanção é de imposição de

Constituição Federal) a atribuição, ao Es-

no âmbito municipal não autorizaria o

multa, e não de valores decorrentes de

tado, da execução do crédito pela multa

Estado a fazer a cobrança, pois a muni-

prejuízo ao erário, cujo beneficiário se-

imposta ao agente público municipal.

cipalidade é a titular do crédito.

ria o Município.

Segundo o ministro, a tese do Es-

Segundo o Estado do Rio de Janeiro,

No julgamento, o voto do minis-

tado contraria um princípio jurídico

em razão de a cidade estar submetida

tro Alexandre de Moraes, negou pro-

basilar, positivado no direito brasileiro

ao controle externo do TCE, a cobrança

vimento ao RE do Estado. Ele explicou

há mais de um século, segundo o qual

da multa caberia à pessoa jurídica à qual

que não é possível extrair das normas

o acessório segue a sorte do principal.

EBC

“Na situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente
público em detrimento do Ente federativo ao qual serve, o Município. Não
há nenhum sentido em que esse valor
reverta para os cofres do Estado-membro a que está vinculado o Tribunal de
Contas”, afirmou.
A tese de repercussão geral fixada
no julgamento foi a seguinte: “O Município prejudicado é o legitimado para
a execução de crédito decorrente de
multa aplicada por Tribunal de Contas
Estadual a agente público municipal,
em razão de danos causados ao erário
municipal”.
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Ziulkoski defende proibição de encargos
aos Entes sem previsão de custeio
Construída em parceria com a

conste da lei orçamentá-

Confederação Nacional de Municípios

ria anual ou do projeto de

(CNM), a Proposta de Emenda à Cons-

lei orçamentária anual en-

tituição (PEC) 122/2015, que proíbe a

viado pelo chefe do Poder

imposição de encargo financeiro aos

Executivo”. A mudança é

Municípios sem previsão orçamentária,

defendida pela CNM, uma

teve a comissão especial para analisar

vez que a situação finan-

o tema instalada na Câmara dos Depu-

ceira dos Entes locais é

tados. Na primeira audiência pública,

diretamente afetada pelo

o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski,

aumento de encargos em

foi convidado para apresentar a visão

razão, por exemplo, da

municipalista.

municipalização de pro-

Para a entidade, a medida tem o potencial de aperfeiçoar a federação brasi-

gramas federais, sem o devido recurso

cou com o deputado Silvio Costa Filho

para custeio da obrigação imposta.

(Republicanos/PE). Já aprovada no Se-

leira. Na ocasião, o presidente mostrou

A presidência da comissão especial

nado, a PEC, após sanção da comissão

como a distribuição da receita tributária

é do deputado Júnior Mano (PL/CE) e a

especial, ainda precisa do aval do Ple-

entre os Entes é desproporcional. “De

relatoria, após articulação da CNM, fi-

nário da Câmara.

cada R$ 100 arrecadados, R$ 50 ficam
com a União, R$ 31 vão para os Estados
e R$ 19 chegam aos Municípios.” Ele
também apontou a atuação da União
como um “federalismo predatório”, uma

Apoio ao relatório da Reforma Tributária

vez que, com leis aprovadas pelo Con-

A Confederação par-

gresso, são repassadas atribuições aos

ticipou da entrega sim-

Municípios sem a devida compensação

bólica do relatório da

financeira, sendo, hoje, cerca de 270

PEC 110/2019, que trata

programas federais.

da Reforma Tributária re-

Um exemplo clássico, apresentado

ferente aos impostos de

por Ziulkoski aos parlamentares, é a si-

consumo. Em nota e pre-

tuação do programa federal Saúde da

sencialmente no even-

Família, que repassa R$ 10 mil para lo-

to no Senado Federal, o

calidades com até 30 mil habitantes/por

presidente da entidade

equipe e R$ 7 mil para localidades com

ponderou que embora

mais de 30 mil habitantes. “Qualquer

ainda não seja o texto

um dos senhores sabe que um médico,

ideal para os Municípios, a propos-

no Município onde de fato ocorre o

dependendo da região, está custando,

ta é a mais viável para o momento.

serviço e o consumo, e não mais em

no mínimo, R$ 25 mil, que vai a R$ 30 mil

“Nós precisamos fazer com que a

poucas cidades que sediam empre-

com os encargos e chega a R$ 80 mil no

receita seja mais transversal, preci-

sas e operadoras de crédito.

Norte do país”, falou à comissão.

samos redistribuir essa tributação”,

A PEC 122/2015 acrescenta os pará-

defendeu.

Além de outros representantes
municipalistas, também participa-

grafos 6º e 7º ao art. 167 da Constitui-

Um dos pleitos municipalistas

ram da entrega do texto o ministro

ção Federal para “proibir a imposição

atendidos pelo relator, senador Ro-

da Economia, Paulo Guedes, o presi-

e a transferência, por lei, de qualquer

berto Rocha (PSDB-MA), foi a mu-

dente do Senado, Rodrigo Pacheco,

encargo financeiro decorrente da pres-

dança da cobrança do Imposto So-

e o presidente do Comitê Nacional

tação de serviço público para a União,

bre Serviços (ISS) da origem para o

de Secretários de Fazenda, Finanças,

os Estados, o Distrito Federal e os Mu-

destino. Essa demanda é histórica

Receita ou Tributação dos Estados

nicípios, bem como para proibir a cria-

para a CNM e corrigirá distorções

e do Distrito Federal (Comsefaz),

ção ou o aumento de despesa que não

graves. Com isso, o tributo ficará

Rafael Tarja.
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Conquista

PLEITO HISTÓRICO
1% do FPM de setembro
começa a ser pago em 2022

Promulgado em 27 de outubro na

no Congresso Nacional, o presidente

25% para educação, 15% para saúde,

Emenda Constitucional 102/2021, o

da CNM, Paulo Ziulkoski, agradeceu o

vai para a merenda, vai para o remé-

adicional de 1% do Fundo de Participa-

apoio dos parlamentares à medida e

dio, vai para o SUS, para o combate à

ção dos Municípios (FPM) de setembro

a todos os gestores municipais que se

pandemia.”

começará a ser pago, de forma gradual,

uniram à luta pela demanda. “É o mo-

Inicialmente, o recurso será trans-

a partir de 2022. O pleito histórico – en-

mento de os Municípios virem aqui e di-

ferido de maneira gradual. Nos meses

cabeçado pela Confederação Nacional

zer a importância desse avanço. É muito

de setembro de 2022 e em 2023, os Mu-

de Municípios (CNM) – surgiu há qua-

significativo, porque entra como despe-

nicípios receberão um extra de 0,25%;

tro anos em mobilização da entidade

sa disponível, não vinculada. É um valor

em 2024, o valor passa para 0,50%, al-

diante da situação financeira dos En-

significativo para os prefeitos tentarem

cançando o total de 1% em setembro de

tes locais (leia mais no box Histórico

suportar a difícil realidade financeira.

2025. A conquista deve representar R$

da conquista).

Hoje é dia de comemorar. Esse 1% não

6,5 bilhões anuais para os cofres muni-

vai para o prefeito ou vereador. Ele vai

cipais a partir de 2025.

Na sessão solene de promulgação

HISTÓRICO DA CONQUISTA
Após quatro anos de luta, a CNM e o movimento municipalista conseguiram a aprovação do 1% do FPM de setembro.
Confira os registros dos principais momentos:

Novembro/2017

Dezembro/2017

Maio/2019

Após pauta por medidas contra crise

O Senado aprovou a PEC do 1% de se-

Governo federal assumiu compromisso

financeira ser levantada por prefeitos

tembro – de autoria do senador Rai-

público, durante edição da XXII Marcha,

do Nordeste, com ênfase para atuação

mundo Lira (MDB/PB), em parceria com

de apoiar a medida. Na ocasião, tanto

da Paraíba, pleito é proposto, em nível

a CNM – em dois turnos.

o ministro da Economia, Paulo Guedes,

nacional, na mobilização Não deixem

quanto o presidente Jair Bolsonaro fa-

os Municípios afundarem sob a lide-

laram a favor da proposta.

rança do presidente Paulo Ziulkoski.
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“Esse 1% não vai
para o prefeito
ou vereador.
Ele vai 25%
para educação,
15% para
saúde, vai para
a merenda, vai
para o remédio,
vai para o SUS,
para o combate
à pandemia”
Paulo Ziulkoski,
presidente da CNM

Estimativa 1% do
FPM de setembro
De acordo com cálculo da CNM, os Municípios
devem receber os seguintes valores de 1% do FPM
de setembro nos próximos anos:

2022 (0,25%):

R$ 1,097 bilhão
2023 (0,25%):

R$ 1,467 bilhão
2024 (0,50%):

Dezembro/2019

Outubro/2021

Apesar disso, a PEC foi aprovada

Após articulação de Paulo Ziulkoski com

na Câmara dos Deputados ape-

parlamentares e com o apoio direto do

nas em 1º turno em dezembro,

presidente da Câmara, Arthur Lira, que

pois, sem acordo com o Execu-

sensibilizou o governo, em 6 de outu-

tivo, os deputados não votaram

bro, sob relatoria do deputado Júlio

o tema em 2º turno. Com isso, a

César (PSD/PI), os deputados deram o

CNM precisou retomar o diálogo

aval final para a PEC 391/2021. Em 27

com a Câmara e manter os gesto-

de outubro, o Congresso promulgou a

res mobilizados.

Emenda Constitucional 102/2021.

R$ 3,104 bilhões
2025 (1%):

R$ 6,585 bilhões
Ô Acesse a estimativa
de valores para os
Municípios por Estado
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Jurídico

Lei de Improbidade traz
segurança jurídica aos gestores
Cleia Viana / Camara

Prefeitos terão respaldo na
Lei de Improbidade em condutas sem dolo, ou seja, sem intenção. Depois de intensa atuação
da CNM por meio do presidente
Paulo Ziulkoski, o Congresso Nacional aprovou a revisão da Lei
8.429/1992, e a Presidência da
República sancionou o texto que
pretende eliminar interpretações muito genéricas e oferecer
segurança jurídica aos administradores municipais.
A principal mudança restringe os atos de improbidade a situações onde haja dolo: conduta
alcançar o resultado ilícito. Também
constam nas mudanças alteradas o rol
das condutas consideradas improbidade e o rito processual, dando ao Ministério Público a possibilidade de celebrar
acordos, e ao juiz a opção de converter
sanções em multas. Em ofício encaminhado à Presidência da República, o
presidente da CNM considerou que a
revisão aprovada no Congresso Nacional apoiou a alteração por entender
que é preciso “relacionar a improbidade administrativa à intencionalidade
e à má-fé, excluindo, portanto, casos
onde há, por exemplo, apenas erro

administrativo, sem dolo”.

a princípios, que abrem espaço para

Nesse sentido, defendeu que as

interpretações muito genéricas, permi-

mudanças não significam impunida-

tindo uma discricionariedade punitiva

de, já que agravam a pena para caso

dos órgãos de controle.

de efeito de dolo, mas protegem os
bons gestores. “Se cometer dolo e se
apropriar de um recurso, o gestor vai
ser punido. Agora, em uma situação
em que não houve má-fé, o gestor
não pode ficar sangrando pelo resto
da vida”, argumentou o presidente da
CNM. O líder municipalista reforçou
que o PL 2.505/2021 aprovado na Câmara antes de ir à sanção retirou as
hipóteses de improbidade por ofensas
Marcos Correa/PR

intencional e consciente para

ú Legislativo
Na Câmara, o PL 2.505/2021
teve a relatoria do deputado
Carlos Zarattini (PT-SP). O parlamentar paulista enfatizou a importância de a legislação punir
apenas as práticas intencionais.
“A lei como está escrita hoje
permite ao Ministério Público
fazer injustiças com os prefeitos. Atualizamos essa lei estabelecendo um rol muito claro
das condutas indevidas, que
são sinônimos de desonestidade, e – ao mesmo tempo – estabelecemos prazos de prescrição, de investigação, processos
de bloqueio de bens e de punição que a improbidade deve
seguir. Dessa forma, esperamos que o projeto favoreça aos
que trabalham honestamente”,
disse.
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Defesa Civil

Com atuação da CNM, governo
garante Operação Carro-Pipa
Gov. Federal

Apelo dos Municípios que enfrentam dificuldades no abastecimento por
conta da seca que castiga anualmente
várias regiões do país, a Operação Carro-Pipa (OCP) será prorrogada até o final
do ano após intensa atuação do movimento municipalista liderado pela CNM.
O anúncio foi feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa do Ministério
do Desenvolvimento Regional (Sedec/
MDR) depois de ter o aval do Ministério
da Economia.
A decisão traz um pouco de alento
aos Municípios, principalmente os do
Nordeste. Gestores e lideranças municipalistas da região procuraram a CNM
preocupados com a suspensão temporária das atividades de distribuição
de água potável. Considerando como
fundamental a continuidade do abaste-

enviou ofício para destacar que a OCP

evitar o risco de interrupção da OCP no

cimento para esses Municípios, a CNM

não deve ser interrompida, adiada ou

próximo exercício.

entrou em contato com a Sedec/MDR

paralisada em nenhuma circunstância.

De acordo com a Sedec/MDR, en-

e foi informada da articulação da Pas-

A entidade alertou que a população é

tre 2003 a 2020, os desastres acarre-

ta com o Ministério da Economia para

sempre quem sofre os piores impactos

taram 55.342 decretações de Situação

garantir recursos e dar continuidade ao

causados pela seca e ressaltou, ainda,

de Emergência e/ou Estado de Cala-

programa até o final do ano.

a necessidade de o MDR avaliar o orça-

midade Pública. Desses, 30.104 foram

Para reforçar a articulação com a

mento do programa para 2022 e alinhar

decorrentes da seca, correspondendo

Defesa Civil Nacional, a Confederação

as ações necessárias como forma de

a 54,3% do total.

� Atuação no Legislativo

� Impactos

A CNM e as entidades estaduais de Municípios

Cerca de 565 Municípios nordestinos estão

da região Nordeste também atuaram no Congresso

em situação de emergência por causa da seca e

Nacional para solicitar a retomada imediata do pro-

dependem do abastecimento pela OCP. Cada ano

grama OCP, suspenso por falta de recursos federais.

mais intensa e duradoura, a seca traz graves pro-

Esse pleito foi reforçado com a sanção do PLN 1/2021,

blemas aos Municípios e causa sérios desequilí-

que altera a Lei 14.116/2020 e dispõe as diretrizes

brios que afetam negativamente a qualidade de

para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária

vida das comunidades concentradas no sertão e

Anual (LOA) de 2021.

no semiárido brasileiro.

Com a paralisação do programa no início de mar-

Os impactos a esses Entes são enormes: da-

ço, a CNM e as entidades municipalistas pediram a

nos à propriedade, especialmente a rural; danos

aprovação do PLN 01/2021, que alterou dispositivo

e perdas na agropecuária; suspensão nos serviços

do art. 65 da Lei 14.127/2021. Por meio de ofício, a

essenciais; transtornos sociais e econômicos; de-

CNM reivindicou a retomada imediata da OCP, haja

gradação ambiental; perturbação do bem-estar

vista que o PLN foi sancionado e publicado no Diário

físico, mental e social humano.

Oficial da União em março.
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MMM

Confira as ações do movimento e as
novas representações regionais
Outubro já se consolidou um mês
importante para as mulheres, com a
campanha de prevenção e de conscientização para o diagnóstico precoce
do câncer de mama e de colo do útero.
As ações promovidas pelo Movimento
Mulheres Municipalistas (MMM) neste
aspecto ganharam espaço especial, assim como o lançamento de novas representatividades regionais.
O câncer de mama é o mais incidente
em mulheres no mundo. Dados do Instituto Nacional do Câncer de Mama (Inca)
estimam 66.280 novos casos de câncer
de mama até o final de 2021. No entanto,
o instituto alerta que cerca de 30% dos
casos dos diagnósticos podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como: dieta equilibrada, atividade
física, consumo moderado de bebidas
alcoólicas e evitar o tabagismo passivo.
“É um mês de reflexão sobre a saúde
da mulher, chamando atenção, em especial, para o autocuidado. As mulheres
representam um pilar da vida”, disse a
fundadora do MMM, Tania Ziulkoski. Ela
incentiva os homens a cuidarem das
mulheres e de si próprios, “pois para
cuidar do outro é fundamental, primeiro, cuidar de si”.
O MMM promoveu edição especial
do Bate-Papo com a CNM com a presença de duas prefeitas médicas, que
alertaram para os cuidados com a saúde
da mulher e a necessidade de envolver
o público masculino para maior efetividade das medidas. As prefeitas de Nova Ipixuna (PA) e de Santo Inácio (PR),
Graça Matos e Geny Violatto, alertaram
para situações de medo, preconceitos e
demora na procura do serviço de saúde, que dificultam e encarecem o tratamento, e leva a mortes que poderiam
ser evitadas.

� MMM regional
O Movimento Mulheres
Municipalistas Sergipano foi
implantado com apoio da Federação dos Municípios de
Sergipe (Fames) e sob a liderança da prefeita de Capela
(SE) Silvany Yanina Mamlak,
que também é conselheira
fiscal da CNM. O lançamento
teve a participação da fundadora do MMM, virtualmente,

(SC), Luzia Iliane Vacarin, também

e de mais de 300 mulheres de todos os

participou de atendimento técnico

Municípios do Estado.

sobre o MMM, assim como a verea-

A Federação Catarinense de Mu-

dora e a primeira-dama de Brodo-

nicípios (Fecam) e a Associação dos

wski (SP), Márcia Helena e Roseane

Municípios do Estado do Ceará (Apre-

Machado.

ce) também lançarão o MMM regional.

• Já a delegada de polícia em defesa

Para Tania Ziulkoski, o avanço do mo-

da mulher e vereadora de Jabotica-

vimento impactará muitas mulheres,

bal (SP), Andréa Cristiane Nogueira,

que podem começar a se envolver nas

também debateu o MMM durante

questões políticas, começando pelos

viagem a Brasília. Ela relatou algu-

conselhos locais.

mas das ações adotadas para trazer

� Em Brasília
• O movimento também foi debatido com as prefeitas de Novo Hamburgo (RS), Fátima Daudt,
que é a representante do
MMM no Rio Grande do
Sul (RS); e de Jacuí (MG),
Mª Conceição Pereira,
durante visita à sede da
CNM, em Brasília.
• A prefeita de Cunha Porã

a mulher ao protagonismo em sua
cidade e contou que foi a mulher
mais votada do Município nas últimas eleições.
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Trânsito

Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana
conta com representação municipalista
A Confederação Nacional de

tos; e promoção de intercâmbio de

Municípios foi intitulada como

informações sobre experiências

membro do Fórum Consultivo

nacionais e internacionais relati-

de Mobilidade Urbana, que era

vas ao setor.

um dos pleitos do movimento mu-

O Fórum será um espaço para

nicipalista na área de Trânsito e

que o movimento municipalista

Mobilidade. O Fórum foi lançado

leve as pautas e os desafios que

durante o quinto e último dia de

ocorrem lá na ponta, além dos plei-

atividades da Semana da Mobili-

tos citados, a dificuldade de capta-

dade, que ocorreu entre os dias

ção de recursos para a gestão do

20 e 24 de setembro. Na época, a ana-

do a CNM. O grupo deve assessorar a

transporte, em Municípios de pequeno

lista de Trânsito e Mobilidade da CNM,

Secretaria Nacional de Mobilidade e

e médio porte, é essencial para viabili-

Luma Costa, participou da mesa sobre

Desenvolvimento Regional e Urbano

zar os serviços os mesmo se reúnem

infraestrutura, no primeiro dia, e a par-

(SMDRU/MDR) em ações relacionadas às

em Consórcios Públicos Municipais,

ticipação no Fórum foi um pleito do mo-

políticas públicas de mobilidade urbana.

mas que não podem captar recursos

Dentre as ações, o grupo deve seguir

dos financiamentos oferecidos pelo

vimento apresentado por ela.
A CNM destaca que o Decreto

três vertentes: avaliação dos serviços

MDR e nem por emenda parlamentar,

10.803/2021, que instituiu o Fórum Con-

de transporte público coletivo urbanos,

já que os parlamentares têm limitações

sultivo de Mobilidade Urbana, é com-

intermunicipais de caráter urbano e me-

de valores que não se encaixam às ne-

posto por 12 integrantes de órgãos de

tropolitanos de passageiros; proposição

cessidades dos projetos de gestão dos

governo e entidades setoriais, incluin-

de ações, programas, estudos e proje-

sistemas de transporte.

Contabilidade

CNM consegue reverter suspensão das
análises de capacidade de pagamento
Mais uma solicitação da CNM é aten-

me estabelecido pela Portaria

dida pelo governo e vai beneficiar as ad-

501/2017 e suspendeu a análi-

ministrações municipais. Após pedido

se das autorizações para que

da entidade, o Ministério da Economia

os Entes federados Estados e

(ME) publicou a Portaria 11.538/2021

Municípios possam contratar

para revogar a suspensão das análises

operações de crédito.

de capacidade de pagamento e conces-

A CNM solicitou a revogação

são de novas autorizações de emprés-

por considerar que a suspensão

timos e financiamentos. A nova norma-

do processo, enquanto não ti-

tiva altera a Portaria 9.365/2021, que

ver um novo modelo de cálculo,

estabelece processo de consulta públi-

provoca perda de contratos de opera-

impacta milhões de brasileiros, que

ca para substituição da metodologia de

ção de crédito de parte dos Municípios.

deixariam de ser alcançados por polí-

análise de Capacidade de Pagamento

Também esclareceu que a metodologia

ticas públicas locais de infraestrutura,

instituída pela Portaria 501/2017 do

não foi substituída e não houve nenhu-

financiadas com esses recursos. Além

então Ministério da Fazenda.

ma comunicação prévia para que os

disso, a economia local poderia ser

A Portaria 9.365/2021 abriu proces-

Municípios pudessem se preparar tan-

significativamente afetada, por conta

so de consulta pública para substituição

to financeiramente quanto de pessoal

da paralisação da geração de empre-

da metodologia de análise de Capaci-

para iniciar os processos.

gos temporários e da não circulação

dade de Pagamento (Capag), confor-

De acordo com a CNM, a medida

de dinheiro.
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Boas práticas

Conheça as iniciativas do Outubro Rosa
em Municípios geridos por mulheres
Divulgação

Em todo o país são 682 Municípios
comandados por mulheres em suas
prefeituras. E elas se empenham ainda mais quando o assunto é o cuidado
com a saúde feminina. Exemplos estão
nas iniciativas apresentadas durante
todo o mês de outubro, em que há
campanhas de incentivo ao exame de
mamografia e ao diagnóstico precoce
do câncer de mama. Este é o mais incidente em mulheres de todas as regiões
do país. Para este 2021, foram estimados 66.280 novos casos, o que representa uma taxa ajustada de incidência
de quase 44 casos a cada 100 mil mulheres, segundo Instituto Nacional de
Câncer (Inca).
Segundo o Inca, as taxas mais altas
estão nas regiões Sudeste, com taxa de
81,06, e Sul, com 71,16, o que desperta
o alerta para um cuidado mais especial,
como faz a prefeita e médica Geny Vio-

o maior número de mulheres possa ser

ção para as nossas mulheres, levando

lato, do Município de Santo Inácio, no

beneficiado pelos exames preventivos”.

depoimentos de lutas e vitórias contra

Paraná. “Eu procuro dar todo o suporte

Em Nova Ipixuna, no Estado do Pa-

o câncer de mama, contra o câncer de

técnico para os profissionais da equipe,

rá, os exames de mamografia são fei-

colo de útero. Eu me sinto muito grati-

para viabilizar as ações por elas pla-

tos tanto na área urbana como na zona

ficada no meu governo, o governo de

nejadas. Durante todo o ano temos o

rural do Município. Também médica, a

uma mulher desde 2017 e agora no se-

programa ‘Saúde da Mulher’ dentro da

prefeita Maria da Graça Matos acom-

gundo mandato, duas mulheres estão à

rede de atenção básica. Mas, especial-

panha tudo de perto. “Hoje nós temos

frente de Nova Ipixuna”, destacou dou-

mente em outubro, oferecemos mais

cinco unidades de saúde que traba-

tora Graça, como é conhecida.

horários, horários estendidos para que

lham essa temática levando orienta-

No Nordeste, o Estado do Rio Gran-

Pref. João Pessoa/PB

de do Norte é o que tem a maior taxa
por 100 mil habitantes, 61,85. Para
tentar mudar isso, em Pau dos Ferros,
por exemplo, são várias as iniciativas,
como conta a prefeita Marianna Almeida. “Nós temos implementadas várias
ações nesse sentido. Todas as nossas
unidades de saúde estão preparadas,
tanto para finalizarmos o Outubro Rosa, como também para iniciar o Novembro Azul, que igualmente é um mês
muito importante. Enquanto prefeita,
eu não posso deixar de fazer um apelo
a todas as mulheres da nossa região,
do nosso Estado e do nosso país, que
se cuidem, pois vocês são muito importantes para todos nós”, finaliza.
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Na mídia

1% do FPM e Reforma Tributária
são destaques na imprensa
O adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios

sos veículos de comunicação com circulação nacional, regional

(FPM) em setembro, conquista histórica da Confederação Na-

e também local. O Jornal Zero Hora e a ferramenta de O Estado

cional de Municípios (CNM), teve grande repercussão em diver-

de S. Paulo, Broadcast, publicaram reportagens sobre o tema.

Reforma Tributária
O apoio do movimento municipalista, encabeçado pela CNM, à reforma tributária
proposta pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA) também ganhou espaço na televisão,
Globo News, e em jornais impressos, como Valor Econômico, Jornal do Comércio, além
de portais de notícias.

Pesquisa Covid-19
A pesquisa semanal sobre a realidade da Covid-19 nos Municípios segue com espaço presente em diversos veículos de comunicação do país. O levantamento ganhou destaque na Globo News, com uma entrevista do presidente da CNM, Paulo Ziulkoski,
além de reportagens na Record TV e CNN Brasil.
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Eventos

Ag. CNM

Seminários Técnicos CNM:
conhecimento em um novo patamar
“Sorte é o
que acontece
quando a
preparação
encontra a
oportunidade”
Sêneca

Mais uma oportunidade para obter conhecimento técnico, nas mais diversas áreas, foi lançada com os Seminários
Técnicos CNM. A novidade é a possibilidade de participar
dos eventos nas modalidades on-line ou presencial. Os encontros são gratuitos e têm vagas limitadas.
Os gestores interessados em participar das capacitações
devem se inscrever, assim que o cadastro for disponibilizado. A ideia é abordar temas essenciais para a administração
municipal, com o objetivo de auxiliar nas execuções das
demandas locais.
Semanalmente, às quintas e sextas-feiras, o corpo técnico da CNM fará apresentações para trazer informações e
mostrar ferramentas e tecnologias que possibilitem condições e suporte para uma gestão de qualidade.
Com um tema diferente a cada edição, os seminários
terão duração de dois dias, abordando teoria e prática,
totalizando dez horas de capacitação por

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• As vagas são limitadas.
• Pode ser necessário fixar limite de participantes por
Município.
• O evento é gratuito para Municípios filiados à CNM, em
dia com obrigações de associado.
• Para a participação presencial, os custos de passagem,
hospedagem e alimentação são de responsabilidade
do participante.
• Para emissão do Certificado de Participação no Seminário, será exigida comprovação de presença em, no
mínimo, 60% da carga horária final do evento. Os certificados deverão ser retirados no portal da CNM após
o evento.
• Para participação presencial, todas as edições serão
realizadas na sede da CNM em Brasília/DF.
• Após inscrição (virtual ou presencial), cada participante

edição. Em caso de dúvidas, entre em con-

receberá um e-mail de homologação com orientações

tato com a equipe de Relações Institucionais

para participação.

pelo telefone (61) 2101-6655 ou pelo e-mail:

Créditos

centralrelacionamento@cnm.org.br.
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