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– Municípios padecem com os efeitos de fenômenos naturais
– Retenção de dívidas previdenciárias no FPM soma 23,9 bi
– Temer recebe CNM, mas não assume compromisso com Municípios
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Finanças

Apesar da compensação financeira via Lei Kandir 
e do Auxílio Financeiro para Fomento das Exporta-
ções (FEX), os Municípios brasileiros continuam sendo 
penalizados por causa da desoneração do Imposto 
de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) so-
bre as exportações. Segundo estudo da Confedera-
ção Nacional de Municípios (CNM), em dez anos, os 
Municípios perderam R$ 85 bilhões de arrecadação 
e foram compensados com apenas R$ 5,3 bilhões do 
FEX e R$ 3,9 bilhões da Lei Kandir. 

Nesse contexto, é possível afirmar que, mesmo 
com os mecanismos de compensação criados pelo 
governo federal, as prefeituras brasileiras perderam 
mais de R$ 76 bilhões entre 2006 e 2015. Deixar de 
receber R$ 85 bilhões em 10 anos é como perder 
mais de um ano de repasse do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM), principal transferência 
constitucional e base de sustento da maioria das 
prefeituras brasileiras.  

Diante deste cenário, a CNM se preocupa com 
a manutenção do atual formato de compensação e 
com as desonerações que têm prejudicado exclusi-
vamente Estados e Municípios. É necessária uma re-
formulação desse sistema de compensação, visando 
a uma compensação real das perdas que têm preju-
dicado principalmente a parte mais pobre da divisão 
federativa que são os Municípios. 

Desonerações
A abertura comercial brasileira se consolidou no 

início dos anos 1990 e foi proposta nos moldes indi-

cados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que 
incluía a liberalização do comércio, através da que-
da significativa de barreiras às importações. Nesse 
sentido, em 1996, foi instituída a Lei Complementar 
87/1996 (Lei Kandir), que desonerou do Imposto de 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as ex-
portações de produtos primários e industrializados 
semielaborados. 

Essa medida atingiu em cheio as finanças es-
taduais e municipais, pois o ICMS é um imposto de 
arrecadação estadual com distribuição de 25% de-
le aos Municípios. O argumento da União foi que a 
retirada da barreira à exportação geraria expansão 
na arrecadação de outros tributos e, por isso, não 
haveria uma redução na arrecadação. Foi por esse 
motivo que os Estados e os Municípios aprovaram 
as desonerações.  

A Lei Kandir e o FEX 
O objetivo da implementação da Lei Kandir foi 

ampliar a competitividade dos produtos brasileiros 
no mercado internacional e, consequentemente, 
reestabelecer um equilíbrio nas contas externas. 
Em 2003, a Emenda Constitucional (EC) 42/2003 
ampliou a todo e qualquer produto exportado es-
tas desonerações.

Os Municípios e os Estados aprovaram as deso-
nerações do ICMS com a promessa de uma compen-
sação automática se houvesse queda de arrecadação. 
Com o passar dos anos, a Lei Kandir começou a sofrer 
influência de diversas legislações, e a definição dos 

valores a serem compensados aos Entes deixou de 
ser vinculada à diferença na atividade exportadora e 
passou a ser o resultado de uma articulação política 
em âmbito nacional. 

Com essas alterações tanto na legislação como na 
metodologia de cálculo dos repasses de compensa-
ção, o volume de recursos destinados aos Municípios 
passou a ser definido no embate político do proces-
so de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Além da compensação prevista na Lei Kandir, em 
2004, o governo federal criou um auxílio financeiro, 
o FEX, com a intenção de promover o esforço expor-
tador e complementar as compensações já previstas. 
O FEX é um repasse autorizado anualmente por me-
dida provisória, ou seja, tal autorização é um poder 
discricionário do Executivo federal. Essa instabilidade 
sobre o FEX, assim como o embate político anual so-
bre o montante a ser repassado como compensação 
da Lei Kandir, causam prejuízos ao planejamento e 
à gestão municipal. 

Valores e partilha 
dos recursos

Os montantes, tanto de FEX quanto da Lei Kan-
dir, são partilhados entre Estados e Municípios, res-
peitando a regra do ICMS. Ou seja, 25% do que é 
destinado ao Estado deve ser partilhado entre seus 
Municípios. Desde 2009, o montante da Lei Kandir 
está congelado em R$ 1,5 bilhão por ano; o mesmo 
acontece com os R$ 1,9 bilhão do repasse do FEX. 
Além disso, atrasos frequentes ocorrem desde 2013, 

Municípios perderam 
R$ 85 bilhões em 10 anos 

com desoneração 
nas exportações
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por exemplo, o repasse de 2016 do FEX não tem pre-
visão para ser realizado.

Os montantes são distribuídos para cada um dos 
Estados de acordo com coeficiente previamente deter-
minado para cada um deles. A Lei Kandir determinou, 
ainda em 1996, esses coeficientes que até hoje não 
foram atualizados de acordo com a atividade expor-
tadora de cada Estado. Já as compensações feitas via 
FEX têm seus coeficientes de partilha estabelecidos na 
medida provisória que divulga também o montante 
a ser repassado naquele ano.  Esses coeficientes são 
constantemente alterados, o que dificulta a gestão 
do planejamento financeiro municipal.

Quanto os Municípios 
deixaram de receber?

O ICMS é um imposto gerado toda vez que existe 
a circulação de mercadorias. A arrecadação e o poder 
de legislar sobre ele é responsabilidade dos Estados. 
Por isso, existem 27 legislações e 27 alíquotas para 
esse imposto em todo o território nacional. Saben-
do dessa diversificação de percentuais tributários, 
o presente estudo considerou uma alíquota média 

nacional de 17% para todo o período no intuito de 
estimar quanto deixou de ser arrecadado em todo o 
Brasil com a incidência desse tributo nas exportações. 

Na última década, o Brasil exportou mais do 
que R$ 2 trilhões. Caso não ocorressem as desone-
rações de ICMS sobre esses produtos exportados, a 
arrecadação desse tributo nos últimos dez anos seria 
estimada em mais de R$ 341 bilhões. De todo esse 
montante estimado, 25% é direcionado aos Muni-
cípios de cada um dos Estados. Com isso, é possível 
mensurar que cerca de R$ 85 bilhões deixaram de 
chegar às prefeituras na última década, e os R$ 255 
bilhões aos cofres estaduais. 

Entretanto, a perda de R$ 85 bilhões dos úl-
timos dez anos foi compensada apenas com 
R$ 5,3 bilhões de FEX e R$ 3,9 bilhões de Lei Kandir. 
Ou seja, os mecanismos de compensação criados 
pelo governo federal são insuficientes para repor o 
prejuízo dos cofres municipais. 

As exportações dos 
Municípios de 2006 a 2015

De acordo com dados do Ministério do Desen-

volvimento, Comércio Exterior e Indústria, em 2015 
mais de R$ 191 bilhões foram exportados. O Estado 
com a maior concentração de produtos exportados 
foi São Paulo, que exportou bens somando R$ 51,6 
bilhões. Já o Estado de Roraima foi o que menos ex-
portou em 2015: apenas R$ 3,3 milhões.

Em 2015, o Município de São Paulo foi o maior 
exportador, somando uma receita dessas transações 
de mais de R$ 7,3 bilhões. São Paulo é seguido pelos 
Municípios de Angra dos Reis e Rio de Janeiro, am-
bas no Estado do Rio de Janeiro, e com receitas de 
exportação maiores que R$ 5,3 bilhões. Esses valores 
expressivos com a exportação nesses Municípios do 
Rio de Janeiro podem ser justificados pela existência 
de portos, que escoam toda a produção da região, 
em ambos. São José dos Campos, em São Paulo, ex-
portou R$ 4,7 bilhões e, por causa dos produtos liga-
dos à indústria aeronáutica, ocupou o quarto lugar 
entre os Municípios que mais exportaram ano pas-
sado. O quinto maior exportador foi o Município de 
Paraupebas no Pará que fica dentro da maior reserva 
mineral do mundo, a Serra dos Carajás, e exportou 
R$ 4 bilhões em 2015.

Desde a proposta das desonerações 
nas exportações no Congresso, em 1996, o 
presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, sem-
pre se posicionou contra a perda da arre-
cadação do ICMS. Na época, Ziulkoski era 
presidente da Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande do Sul (Fa-
murs) e já tinha como preocupação cen-
tral resguardar os interesses dos Municí-
pios. Desde então, ele já alertava que os 
prejuízos iriam crescer a partir do terceiro 
ano de vigência da nova lei. 
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Eleições 2016

Eleições deste ano terão menos candidatos 
à reeleição desde 2000, indica CNM

Desde 2000, quando começou a vigorar a possibilidade de reeleição, este 
será o processo eleitoral com menor quantidade de prefeitos eleitos que tenta-
ram o segundo mandato. O estudo Eleições Municipais – O quadro político atual 
da Confederação Nacional de Municípios (CNM) indica que essas eleições terão 
menos candidatos ao segundo mandato do que em todas as eleições anteriores; 
todas registraram porcentual de candidatos superior a 60%.

Em 2000, 62% dos elegíveis ao segundo turno concorreram; em 2004, 63,3% 
deles participaram do processo; em 2008, o porcentual apresentou crescimento, e 
76,9% tentaram o segundo turno; e, por fim, em 2012, 73,2% dos prefeitos opta-
ram por tentar o segundo mandato. Ainda segundo os dados, pelo menos 19% dos 
atuais prefeitos – que podem concorrer à reeleição – não serão candidatos para a 
próxima gestão, que começará dia 1o de janeiro de 2017. A maioria tomou a deci-
são de não participar do pleito de outubro por conta das dificuldades da gestão. 

A pesquisa indica a intenção dos atuais gestores municipais de se manterem 
no poder no próximo mandato. Ela traz o seguinte quadro: 4.021 prefeitos podem 
concorrer a um novo mandato; e, deles, 60% manifestaram intenção de concor-
rer à reeleição, 19% afirmaram que não concorrerão e 
10% se disseram indecisos. As respostas foram obtidas 
em junho deste ano, e a Confederação não conseguiu 
contatar 358 gestores.

Diante dos dados obtidos, a CNM reforça que as 
futuras eleições contarão com o menor porcentual de 
prefeitos que têm a intenção de concorrer a um novo 
mandato. O cenário que tem sido alertado pelo presi-
dente da entidade, Paulo Ziulkoski, há anos. O líder mu-
nicipalista vem chamando a atenção, principalmente, 
para os problemas estruturais federativos, que esma-
gam o orçamento e inviabiliza a gestões. Tal afirmação 
se confirma agora no levantamento, no quesito motivos 
pelos quais os atuais gestores estão abrindo mão do di-
reito de disputar novo mandato. Os dois primeiros são:  
dificuldades da gestão e falta de interesse em continuar 
sob o comando das cidades.

Por Estado, a maior possibilidade de reeleição é no 
Amapá, em que 87% dos atuais gestores poderão con-
correr; e Alagoas tem o menor porcentual de segundo 
mandato – 63%. Proporcionalmente, Pernambuco te-
rá o maior número de candidaturas, 85%, e Sergipe a 
menor quantidade – 45%. “No Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina, mais de 30% dos que podem se candi-
datar já desistiram”, sinaliza o levantamento da CNM, 
que também mostra: em Roraima, não há nenhuma 

desistência de candidatura. Dentre as 26 capitais, em 22 pode ocorrer a reelei-
ção de gestor. Delas, 72% pretendem concorrer, 4,5% não irão concorrer e 22% 
ainda estão em indecisos.

Ano Nº Prefeitos que podem 
disputar reeleição

Nº Prefeitos que 
tentam reeleição % tentativa

2000 5.558 3.448 62,00%
2004 3.556 2.251 63,30%
2008 4.368 3.361 76,90%
2012 3.302 2.418 73,23%
2016 4.021 2.449 60,91%

Eleições municipais: comparação histórica

Fonte: Área de Estudos Técnicos – CNM.

Fonte: Área de Estudos Técnicos – CNM.

EB
C



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

5
julho de 2016

Finanças

Municípios enfrentam dificuldades para 
cumprir limites de gasto com pessoal

Os efeitos da crise recaem sobre os Municípios de 
diversas maneiras. O mais recente estudo da Confe-
deração Nacional de Municípios (CNM) é prova disso. 
De 1.697 cidades pesquisadas, pelo menos 30% está 
com o limite de gastos com pessoal estourado. Pela 
legislação vigente, os Entes locais não podem gastar 
mais do que 54% da Receita Corrente Líquida (RCL) 
com o pagamento da folha. A falta de recursos agra-
va ainda mais o problema, pontua a Confederação.

Desde a promulgação da Constituição Federal 
em 1988, os Municípios brasileiros vêm experimen-
tando a descentralização das políticas públicas. Isso 
fez com que, ao longo dos anos, fossem assumindo 
responsabilidades que eram do Estado e da União. 
Para poder atender a essas demandas, foi necessá-
rio investimento em capacitação técnica e pessoal. 

Na década de 1980, por exemplo, a União em-
pregava cerca de 800 mil servidores. Porém, atual-
mente, esse número é de aproximadamente 40 mil. 
Essa queda precisou ser compensada com o aumento 
de funcionários nas prefeituras para execução das 
políticas públicas de saúde e outras áreas. 

Além disso, os Municípios enfrentam uma di-
minuição considerável nos repasses federais, reflexo 
da crise econômica. Com menos recursos em caixa, 
os Entes locais vivenciam o encolhimento de recei-
tas importantes como o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), fonte de sobrevivência especial-
mente para as pequenas cidades.  

Sobre o estudo
É nesse contexto que surge o levantamento da 

CNM. As informações levam em conta o período de 
janeiro a abril deste ano e foram obtidas por meio 
dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF). Elas formam 
uma base de dados, atualmente disponível no site 
do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro (Siconfi). Ao todo, 1.697 
Municípios foram avaliados. 

Para uma melhor compreensão dos resultados, 
a CNM elaborou uma escala que detalha a situação 
dos Municípios sobre os gastos com pessoal: boa, 

ajustada, limítrofe, emergen-
cial e limite estourado. 

Conforme explica a Confe-
deração, quando o Município 
ultrapassa o limite prudencial 
de 51% das despesas com a 
folha de pessoal, ele é clas-
sificado como em situação 
emergencial. Se as despesas 
vão além de 54%, a classifi-
cação passa a ser limite es-
tourado. A entidade ressalta 
que 551 cidades já ultrapas-
saram o limite permitido pela LRF e 502 estão em 
situação emergencial. 

Tabela 1 – Classificação por 
Avaliação por Municípios

Classificação
Nº de 

Municipios
%

Boa 44 2,59%

Ajustada 291 17,15%

Limítrofe 309 18,21%

Emergencial 502 29,58%

Limite estourado 551 32,47%

Total 1.697 100,00%
Fonte: Departamento de Estudos Técnicos.

O levantamento também apresenta um com-
parativo por Estado. No Amapá, por exemplo, ape-
nas um Município enviou as informações ao Sistema 
de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (Siconfi), e ele está com limite estourado. 
Outros dois Estados que chamaram a atenção foram 
a Paraíba e o Sergipe, onde mais de 80% dos Muni-
cípios extrapolaram o gasto com pessoal. Por outro 
lado, no Amazonas e em Tocantins não foi  registrada 
nenhuma cidade com limite estourado.

E os outros Entes da Federação?
A mesma metodologia foi aplicada aos Estados e 

à União para analisar os gastos públicos com pessoal 

em todos os Entes federados. O limite constitucional 
determina que os Estados só podem empregar 49% 
da RCL para este fim. Acima desse percentual, eles 
são classificados com limite estourado. Já aqueles 
que gastam entre 46,6% e 49% são classificados na 
faixa emergencial. Dos 27 Estados existentes, cinco 
já gastam além do exigido pela legislação vigente e 
11 estão em situação emergencial, correspondendo 
a mais de 40% do total.

Essa realidade não é verificada com a União, que 
pode gastar até 50% da RCL com o pagamento da 
folha. Porém, o que se verifica é que ao longo dos 
últimos três anos os gastos do governo não exce-
dem nem 27% do permitido. No primeiro quadri-
mestre deste ano, a União empregou 25,36% de 
sua receita para este fim, percentual que revela 
uma situação bem mais tranquila que a dos Esta-
dos e Municípios.   

Sem saída
Os números servem de reforço para o que a 

CNM vem destacando há anos: apesar de terem 
sido reconhecidos como Entes autônomos da Fe-
deração, os Municípios são os mais prejudicados 
com o atual modelo federativo. A entidade reforça 
que em média 90% do pessoal das prefeituras são 
concursados e estatutários, cenário que não per-
mite nenhuma intervenção do gestor municipal e 
torna o tema mais um a pressionar os já combali-
dos cofres municipais. 
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A frustração dominou o sentimento da maio-
ria dos dirigentes da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) e dos representantes de 15 
entidades estaduais que atenderam ao convite 
do presidente interino, Michel Temer, e compare-
ceram ao Palácio do Planalto para uma audiência 
na no último dia 13 de julho. Os gestores foram 
apresentar a pauta prioritária do maior movi-
mento municipalista da América Latina, entre 
elas o pagamento do 1% Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). 

No encontro, chamado de “reunião de trabalho” 
pelo próprio presidente interino, o clima foi de in-
formalidade, tendo em vista que os representantes 
do movimento municipalistas discutiram a pauta 
por mais de duas hora em pé. Porém, o mais espe-
rado deste tão aguardado encontro não ocorreu: 
os dirigentes municipalistas esperavam ouvir do 
atual governo compromissos com a pauta apre-
sentada. Saíram frustrados.

Participaram também os ministros da Fazen-
da, Henrique Meirelles; do Planejamento, Dyogo 
Oliveira; da Casa Civil, Eliseu Padilha; o secretário 
de Governo, Geddel Vieira Lima; os deputados Hil-
do Rocha (PMDB-MA), Beto Salame (PP-PR); e os 
senadores Benedito de Lira (PP-AL) e Wellington 
Fagundes (PR- MT). 

Não se comprometeu
Após discursos de ministros, deputados e se-

nadores e do apelo da CNM, o presidente interino 
fez uma breve fala. De forma evasiva, Temer não 
se comprometeu com as pautas propostas pelo 
municipalistas. Distante disso, o prometido por 
ele foi executar um repasse que, na realidade, já 
havia sido creditado nas contas das prefeituras 
uma semana antes. 

Temer anunciou a liberação de R$ 2,7 bilhões 

aos Municípios, valor que se refere à Emenda Cons-
titucional (EC) 84/2014 aprovada pelo Congresso 
Nacional e que concedeu mais 1% no FPM, repassa-
do em duas parcelas: 2015 e 2016. Ambas, porém, 
já foram pagas com valor inferior ao determinado 
pela Emenda na semana passada.

O presidente interino deu a palavra aos depu-
tados, ouviu a Confederação e diante dos vários 
questionamentos dos gestores municipais fez um 
discurso e falou da importância de se dar autono-
mia aos Municípios: “Nós precisamos fazer a revisão 
do pacto federativo para que daqui a alguns anos 
os senhores não precisem vir a Brasília com o ‘pires 
na mão’. A ideia não é só descentralizar competên-
cia, mas sim descentralizar recursos”. Temer falou 
ainda que os prefeitos precisam entender que o 
país atravessa um momento complicado e pediu 
esperança e confiança dos prefeitos. 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
falou que “o nosso maior desafio no momento é 

recuperar a economia do país. Nós sabemos que 
com a arrecadação caindo a consequência é dire-
ta nos Municípios. Recuperar a atividade econô-
mica é o ponto que temos que chegar para que 
os Municípios passem a arrecadar mais e possam 
resolver suas questões de forma definitiva”, disse. 

Já o ministro do Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, parabenizou a iniciativa do evento e disse que 
“o governo vê com muita sensibilidade a situação 
atual dos Municípios” e, garantiu, “daremos prio-
ridade na pauta municipalista”.  

O vice-presidente da CNM, Glademir Aroldi, 
falou em nome dos municipalistas e expôs as pro-
postas que podem amenizar a crise nos Municípios. 
Após a reunião, Aroldi concedeu entrevista coletiva 
e falou aos jornalistas sobre a pauta. 

Demandas municipais
Aroldi explicou aos jornalistas que a principal 

demanda dos Municípios no momento é o paga-

Temer recebe CNM, ouve a pauta prioritária, porém não 
assume nenhum compromisso com os Municípios
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mento do 0,25% do FPM, que havia sido negociado 
na semana anterior com ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha. Na ocasião, Padilha havia se 
comprometido com o pagamento do 1% do Fun-
do – conforme Emenda Constitucional aprovada 
no Congresso Nacional. Porém, no dia 7 de julho, 
o valor pago foi de 0,75%. 

O vice-presidente contou ainda como foi a 
reunião e pontuou a pauta que foi apresentada. 
Sobre o pagamento incompleto do FPM, Arol-
di destacou que “não dá pra ficar dando golpe 
nos Municípios, como foi dado no ano passado, 
quando os Municípios esperavam receber 0,50% 
de FPM e só foi pago 0,25%. E, agora, um novo 
golpe, quando era pra ser pago 1% e só foi pago 
0,75%”, lamentou. 

Dentre as pautas, consta a atualização da Lei 
Complementar do Imposto Sobre Serviços (ISS) 
116/2003. O texto, que favorece as prefeituras, 
altera a forma de recolhimento do ISS sobre as 
operações com cartões de crédito ou débito para o 
local do tomador. “O ISS é uma das pautas que não 
impactam no orçamento da União, está no Sena-

do para ser votado e os Municípios só dependem 
da aprovação para serem beneficiados”, explicou. 

Outra reivindicação dos gestores municipais 
é para que ocorra o encontro de contas das dívi-
das previdenciárias a fim de evitar o abatimen-
to dessas dívidas no Fundo de Participação dos 
Municípios e para que a União quite débitos de 
previdência com as prefeituras. “Em 2009, a dí-
vida era de R$ 24 bilhões e saltou, em 2011, para 
R$ 62 bilhões. Desde então, a CNM não consegue 
mais mensurar o montante da dívida, mas acredi-
ta que, atualmente, deve estar acima dos R$ 100 
bilhões”, indicou a entidade na carta divulgada 
no mês de junho.

Programas
Há anos na pauta do movimento municipalis-

ta, o reajuste dos valores repassados pelo governo 
para a execução dos programas federais, geridos 
pelos Municípios, se mantém entre as reivindica-
ções urgentes. Como explica a CNM, existem mais 
de 300 programas sem reajuste há mais de quatro 
anos. Ainda sobre o tema, os municipalistas es-

peram postura da presidência da República para 
evitar os sistemáticos atrasos nos repasses, prin-
cipalmente das políticas públicas das áreas de 
Saúde, Educação e Assistência Social.

Aos jornalistas, Aroldi deu exemplo de progra-
mas na área da Saúde e Educação: “alguns progra-
mas, criados há mais de dez anos, nunca tiveram 
reajuste”, e completou “os prefeitos não são contra 
o aumento do Piso do Magistério, o que tem que se 
entender é que o que não vale é o governo dá um 
aumento de 11,36%, quando o fundo que banca 
esse pagamento cresceu apenas 5%”. 

Frustração
Os dirigentes municipalistas espe-

ravam ouvir de Michel Temer compro-
missos com a pauta apresentada, o que 
não ocorreu. “Nós estamos aqui pedindo 
nenhum benefício, nós estamos aqui pe-
dindo aquilo que é de direito dos Municí-
pios”, ponderou. 

Temer recebe CNM, ouve a pauta prioritária, porém não 
assume nenhum compromisso com os Municípios
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Observatório de Desastres

Todos os anos, a população brasileira sofre com os 
efeitos de fenômenos naturais, principalmente por falta 
de chuva ou pelo excesso dela. Último levantamento do 
Ministério da Integração Nacional (MI), divulgado no iní-
cio de julho, indica que comunidades de 1.115 Municípios 
enfrentam graves problemas causados pelo clima, e a seca 
é responsável por grande parte dos decretos de Situação 
de Emergência (SE) apresentados pelas prefeitura e reco-
nhecidos pelo poder público federal. 

Ao analisar os dados disponibilizados pelo governo, a 
Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca que 
em todos os Estados do Nordeste há Municípios em Situ-
ação de Emergência. A região tem enfrentado intensa es-
tiagem há pelo menos cinco anos, e a falta de água afeta 
inclusive as comunidades agrícolas. 

Curiosamente, os Estados que não têm nenhum Muni-
cípio em SE ou Estado de Calamidade Pública (ECP), atesta-
dos pelo governo Central, são da região Norte: Acre, Amapá 
e Tocantins. Enquanto isso, os decretos apresentados pelas 
prefeituras da região Sul são vinculados ao excesso de chu-
va, como por exemplo: enchentes, enxurradas, inundações, 
chuva de granizo e vendavais. 

Ao todo, o governo já conferiu e atestou 1.126 de-
cretos de dificuldade apresentados pelos governos locais. 
O Estado que soma mais reconhecimento federal é a Para-
íba, seguida do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de 
Minas Gerais e do Ceará. Durante o ano de 2015, a Paraíba 
teve 197 decretos confirmados, e o Rio Grande do Norte já 
alcançou a mesma quantidade registrada no ano passado, 
153 Municípios com problemas em alguma comunidade. 

“Nos últimos 10 anos, os desastres naturais geraram 
20.347 decretações de anormalidade. Os decretos decor-
rentes da seca corresponderam a 68,7%, transformando a 
seca e a estiagem em grandes vilãs decorrentes das variáveis 
climáticas. Em segundo lugar vêm os desastres decorrentes 
das chuvas, foram 6.111 decretos que correspondem a 30% 
das decretações”, sinaliza a CNM no Observatório dos De-
sastres Naturais. O hotsite vinculado ao portal da CNM traz 
a compilação desses números, notícias dos reconhecimen-
tos e exemplo de boas práticas adotadas pelas prefeituras. 

Além das fortes chuvas ou intensos pe-

ríodos de estiagem, os Municípios enfrentam 

um outro problema: a desertificação. A no-

menclatura é utilizada para se referir aos lo-

cais onde há degradação extrema do solo, da 

cobertura vegetal e da biodiversidade. Uma 

pesquisa publicada pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) reve-

la que 1.440 Municípios de oito Estados da 

região Nordeste e do norte de Minas Gerais 

estão suscetíveis à desertificação. 

No Brasil, aproximadamente 15% do 

território corre o risco de virar deserto al-

gum dia. Segundo o levantamento, a Bahia 

é o Estado com o maior número de Municí-

pios nessa área de risco. Ao todo, são 291. 

Em segundo lugar aparece o Piauí, com 217 

cidades, e a Paraíba, com 209.

Os especialistas explicam que, apesar 

de não ser a causa da desertificação, o cli-

ma da região favorece o processo. Nas re-

giões áridas e semiáridas, a desertificação 

ocorre com mais frequência. Isso preocupa 

especialmente os Municípios baianos, já que 

62% deles se encontram na área suscetível. 

Das 417 cidades existentes, 258 estão loca-

lizadas na região semiárida. 

Frequentemente utilizadas nessas re-

giões para “limpeza” do solo, as queimadas 

são um agravante no processo. Além de des-

truírem a microfauna do solo, prejudicam a 

fertilidade da terra e reduzem a quantidade 

de nutrientes disponíveis. 

Na visão do pesquisador da Embrapa 

Semiárido, Iêdo Bezerra Sá, a degradação 

das terras é consequência da ação humana 

e de fatores climáticos. “Nas áreas rurais, são 

comuns práticas de desmatamento, extração 

excessiva de produtos florestais, queimadas, 

sobrecarga animal, uso intensivo do solo e 

seu manejo inadequado”, afirmou. Para ele, 

a seca prolongada nessas regiões tornou 

evidentes as consequências derivadas da 

ação do homem.

Seu posicionamento é compartilhado 

pelo assessor técnico do Centro de Gestão 

e Estudos Estratégicos (CGEE), Antônio Ma-

galhães. “Enquanto a seca é um fenômeno 

climático, a desertificação é um fenômeno 

humano”, destaca. Magalhães explica que 

os pontos da caatinga que já cederam são 

aqueles em que o desmatamento avança pa-

ra abrir espaço para a agricultura, produção 

de energia ou comércio de madeira. Como 

não há medidas para controlar a erosão, o 

solo fica cada vez mais pobre, e a paisagem 

muda, sendo substituída por uma vegetação 

típica de climas áridos.

Em 2015, o plenário do Senado aprovou 

o Projeto de Lei 70/2007, que cria a Políti-

ca Nacional de Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca. Além de es-

tabelecer princípios e objetivos da política, 

a proposta autoriza o Executivo a criar a Co-

missão Nacional de Combate à Desertificação, 

que será responsável por implementar ações 

e articular as iniciativas de órgãos federais, 

estaduais e municipais. 

Desertificação, um processo
destrutivo e silencioso

População de pelo menos 1.115 Municípios 
padece com os efeitos de fenômenos naturais



Os Municípios que foram afetados por desas-
tres naturais e pretendem declarar situação de 
anormalidade para obter recursos financeiros para 
recuperação da estrutura prejudicada devem recor-
rer diretamente à União. É o que aconselha a Con-
federação Nacional de Municípios (CNM), que vem 
acompanhando os desastres decorrentes do excesso 
de chuvas em todo o país.

De acordo com esta entidade, é melhor que 
o gestor municipal solicite auxílio financeiro para 
execução de obras emergenciais de recuperação e 
reconstrução de áreas destruídas ou danificadas 
pelas chuvas. Dessa forma, os recursos liberados 
vão direto para a conta das prefeituras, sem inter-
ferência dos Estados. 

Conforme define a legislação sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), é de-
ver da União e dos Estados apoiar os Municípios nas 
ações de buscas, socorro e assistência humanitária, 

monitoramento, prevenção, recuperação e recons-
trução nos casos de desastres naturais. 

Para conseguir maior celeridade nos trâmites 
legais de reconhecimento federal, os Estados cos-
tumam decretar situação oficial de anormalidade 
com inclusão dos Municípios afetados. Uma vez li-
berados os recursos de recuperação para o Estado, 
o Ente fica responsável pela verba dos Municípios 
prejudicados.  

Com isso, o Estado fica em posse dos recursos 
que deveriam ser destinados às administrações 
municipais e só os repassa após os Municípios 
apresentarem toda a documentação exigida pelo 
Sinpdec, o que acaba comprometendo o caráter 
emergencial do repasse. 

Por consequência, a execução da obras de re-
cuperação e reconstrução dos Municípios afetados 
fica parada e quem mais sofre com esses entraves 
é a população atingida.

 ORIENTAÇÕES AOS GESTORES
A CNM orienta os gestores locais que, nas ocor-

rências de desastres naturais, solicite a integração 
dos três Entes nas ações de socorro e assistência 
humanitária.  O gestor sempre deve buscar apoio 
técnico da União e do Estado na decretação e na 
avaliação dos danos e dos prejuízos causados por 
desastres naturais. Mas, atenção, a cada um devem 
ser requeridas ajudas específicas.

 Para centralizar os recursos nas mãos dos 
Municípios afetados, os gestores devem pedir re-
conhecimento de anormalidade diretamente à 
União. Após o reconhecimento federal, os prefei-
tos devem oficializar com a União a liberação de 
recursos financeiros para as obras emergenciais 
de defesa civil no Município. 

Para o Estado, deve-se pedir apenas o apoio 
técnico no levantamento da documentação exigi-
da pelo Sinpdec.

Municipalismo forte se faz
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Observatório de Desastres

CNM aconselha a fazer reconhecimento de 
anormalidade diretamente com a União

População de pelo menos 1.115 Municípios 
padece com os efeitos de fenômenos naturais
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Observatório Político

Conquista: senadores aprovam PEC que permite 
a entidades municipalistas proporem ADI

Depois de muita pressão da Confederação Na-
cional de Municípios (CNM), foi aprovada no Senado 
a possibilidade de as entidades nacionais que repre-
sentam os Municípios terem legitimidade para pro-
por Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação 
Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Esta pos-
sibilidade é prevista na Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 73/2015, aprovada, em segundo turno, 
na quarta-feira, 6 de julho, pelo Plenário do Senado. 
A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados.

A proposta atende a uma das reivindicações da 
XVIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, 
ocorrida em maio de 2015, e altera o art. 103 da 
Constituição Federal (CF). A PEC é de grande relevân-
cia para a CNM, tendo em vista que possibilita que 
a entidade ingresse com ações no Supremo Tribunal 
Federal (STF) em defesa dos interesses dos Municípios. 
Isso permite a plena participação dos Entes locais no 
sistema de controle de constitucionalidade do STF.

A iniciativa do senador Antonio Carlos Valadares 

(PSB-SE) foi apoiada por outros 26 senadores. Assim, 
a medida foi incluída pela Comissão Especial de Aper-
feiçoamento do Pacto Federativo na lista de propostas 
legislativas prioritárias para o Senado.

Segundo Valadares, a participação de entida-
des de representação dos Municípios na proposição 
dessas ações "fortalece a proteção da ordem jurídi-
ca". Foi lembrado, ainda, que a Constituição de 1988 
tornou os Municípios Entes federados autônomos, 
mas "não os amparou com todas as prerrogativas 
necessárias para a consolidação dessa nova posi-
ção institucional". A ausência de legitimidade pa-
ra a propositura de ADI e ADC é um exemplo dessa 
omissão, apontou o senador.

Constituição Federal – Originalmente, a 
Constituição de 1988 previa que apenas podiam 
apresentar essas ações o presidente da República, 
as Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, o 
procurador-geral da República, o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), partido 

político com representação no Congresso Nacional, 
além de confederação sindical ou entidade de clas-
se com representação nacional. Em 2004, a Emenda 
Constitucional (EC) 45 concedeu essa prerrogativa 
aos governadores e às Mesas das Assembleias Le-
gislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O relator da PEC no Plenário, senador Garibaldi 
Alves Filho (PMDB-RN), considerou a matéria legíti-
ma e oportuna. Ele observou que constantemente os 
Municípios ficam desprotegidos em relação a inicia-
tivas do governo federal, e a proposta é uma forma 
de consolidar o regime federativo do país. “Temos 
muitas iniciativas de cima para baixo que terminam 
por afetar os interesses dos Municípios. Portanto, é 
legítimo que, a exemplo dos Estados, os Municípios 
também possam propor essas ações [ADI e ADC] já 
que eles também são unidades federadas”, disse o 
relator. Ele ainda lamentou que somente agora, após 
28 anos da promulgação da Constituição, a modifi-
cação tenha sido feita.

Finanças

Mudança em recolhimento de IR causa impacto negativo
Uma alteração no entendimento da Receita 

Federal do Brasil (RFB) referente a uma norma que 
dispõe sobre a declaração de débitos e créditos tri-
butários federais deve acarretar mais prejuízos para 
os Municípios brasileiros. A Receita Federal do Brasil 
decidiu, no final de 2015, que o Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF) de prestadores de serviço deve 
ser recolhido para a União, não sendo mais receita 
própria dos Municípios. 

Antes de a Instrução Normativa (IN) 1.599/2015 
da RFB vigorar, os Municípios efetuavam a retenção de 
imposto de renda da folha de pagamento dos forne-
cedores pelos serviços tomados e dos funcionários da 
prefeitura. Com isso, o Município detinha o imposto, 
ficando com as respectivas receitas. Entretanto, após 
a nova interpretação da IN, em dezembro de 2015, 
a RFB proibiu a arrecadação dos Municípios com os 
serviços tomados pelos fornecedores.

Essa determinação tem inviabilizado a gestão 

nas prefeituras com mais uma redução de receita, 
principalmente diante do atual cenário econômico 
do país. O impacto negativo dessa decisão da RFB 
deve ser ainda maior para os Municípios. Isso por-
que a interpretação da IN pode abrir uma lacuna 
para que o órgão possa fazer a cobrança retroativa 
dos últimos 5 anos. A cobrança seria feita a partir 
do prazo prescricional. 

Abordagem na Marcha – A nova interpretação 
da RFB em relação à retenção do IRRF e a consequen-
te queda na arrecadação dos Municípios preocupam 
a CNM. Em maio deste ano, durante a realização da 
XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o 
presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, contestou 
o novo entendimento da IN 1.599/2015.

Na ocasião, Ziulkoski ressaltou que a arrecada-
ção pelos Municípios está prevista em lei.  “A CNM 
discorda completamente dessa colocação, pois a 
Constituição Federal é muito clara em seu art. 58, 

inc. I, que determina que essa receita pertence aos 
Municípios”, explicou.

Mobilização de gestores – A interpretação 
da Receita trouxe muita preocupação aos gestores 
municipais. Uma comitiva gaúcha de secretários de 
Fazenda esteve na sede da CNM, em Brasília, para 
pedir orientações e apoio em uma mobilização que 
pretende sensibilizar autoridades para que a deci-
são seja revertida.

O presidente do Conselho de Secretários de Fa-
zenda e Finanças da Federação das Associações de 
Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e secre-
tário de Fazenda de Veranópolis, Ricardo Gottardo, 
citou uma estimativa feita pela entidade sobre os 
prejuízos com o novo entendimento da RFB. “Essa 
alteração feita em dezembro trouxe perda calculada 
pela Famurs em cerca de R$ 40 milhões só no exercí-
cio de 2016, além de uma perda muito maior se for 
cobrado o imposto retroativo”, explicou.
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Nessa época de crise é fundamental buscar me-
canismos que ajudem na gestão dos serviços públi-
cos e no atendimento das demandas da população. 
Em meio a esse cenário, a importância dos Consór-
cios Intermunicipais como ferramenta das prefeitu-
ras aumenta, e o trabalho da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) para fortalecer essa parceria se 
solidifica. A compreensão foi levada pelos represen-
tantes da entidade aos participantes do III Congresso 
Brasileiro de Consórcios Intermunicipais – ocorrido 
entre os dias 13 e 14 de julho, em Nova Friburgo (RJ). 

De acordo com o consultor da Confederação, 
Joarez Lima Henrichs, há anos, a CNM tem trabalha-
do para otimizar e fortalecer os consórcios. Um dos 
resultados deste trabalho é a parceria com a Confe-
deração Nacional de Consórcios Intermunicipais do 
Brasil (Conaci/BR), que promoveu o evento. Além 
da participação em mesas de debates e palestras, 
os representante da entidade também atenderam 
ao público em um stand destinado à entidade mu-
nicipalista nacional. 

Assim como no enceramento e em toda a agen-
da, a cerimônia de abertura foi marcada pelo forte 
discurso municipalista. O prefeito de Afogados de In-
gazeira (PE), José Patriota, falou em nome da Confe-
deração e do presidente Paulo Ziulkoski e participou 
de debate sobre a crise econômica nos Municípios 
brasileiros e a gestão consorciada como instrumento 
no enfrentamento dos desafios da crise. Ele explicou 
que, quando um cidadão bate na porta da prefeitura 
com um pedido de exame de alta e média comple-
xidade, ele não quer saber o nome da classificação, 
ele quer ser atendido.  “A gente sabe que, apesar 
desse quadro todo, uma das ferramentas, um dos 
instrumentos poderosos, se a gente utilizar bem, é 
o estabelecimento do consórcio”, afirmou Patriota.

Ele destacou, ainda, que o consórcio nada mais é 
do que a união dos pequenos Municípios, porque os 
grandes nunca querem se unir aos pequenos. “Para 
sobreviver a uma situação dessa e fazer mais com 

menos, eles [os governos locais] 
têm de se juntar. E o instrumento 
legal que dá cobertura, unidade, 
consistência e capacidade de ope-
racionalizar programas e políticas, 
com estratégia de desenvolvimen-
to, reduzindo custo, é esse negó-
cio chamado consórcio”, ressaltou 
o representante da Confederação. 
Além de Patriota, o consultor da 
entidade Ângelo Roncali também 
participou de plenária e mediou a 
mesa de debate O impacto da cri-
se econômica nos Municípios e a gestão consorciada 
como instrumento no enfrentamento dos desafios.

Dentre as atividades do segundo dia, o painel 
Fiscalização e controle externo dos consórcios pú-
blicos contou com a participação do representante 
da CNM e integrante da diretoria da Associação dos 
Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi), José 
Rafael Corrêa, que alertou para a prestação de con-
tas e para o cuidado com o balanço orçamentário e 
contábil. Ele informou que o consórcio deve juntar 
os dados enviados pelas prefeituras integrantes com 
as informações da gestão para enviá-las ao Tribunal 
de Contas bimestralmente. 

“Obviamente, toda a informação orçamentária 
e contábil, todo o balanço e balancete, as informa-
ções mensais de cada empenho e despesa devem 
ser enviados ao Tribunal a cada bimestre”, destacou 
o representante da Confederação. Para ele, isso faz 
diferença porque o Tribunal pode comparar as in-
formações apresentadas pelo consórcio com as dos 
Munícipios integrantes. “Se um Município faz par-
te de um consórcio, e deixou de pagar, esse valor a 
receber tem de estar registrado no consórcio. Por 
que nós temos um prefeito que é presidente desse 
consórcio e vai sofrer as mesmas penalidades que 
o prefeito que atrasou aquela informação”, esclare-
ceu o especialista. 

Os juristas da entidade, Wesley Rocha e Joanni 
Henrichs, participaram do debate "Os Consórcios co-
mo ferramenta de gestão pública e seus contornos 
legais" e destacaram as ações da Confederação para 
fortalecer esse tipo de cooperação. A consultora ju-
rídica falou sobre os benefícios desse instrumento e 
alertou: “dentre tantas, uma sugestão muito impor-
tante é conhecer as decisões dos Tribunais de Contas”. 

De acordo com Joanni, apesar de a lei ser fede-
ral e se aplicar a todos, existem posicionamentos di-
ferentes nos Estados em relação à interpretação do 
texto legal. Segundo ela, ao conhecer o histórico de 
reprovações ou aprovações com ressalvas das presta-
ções de contas dos consórcios, por parte do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), é possível precaver-se.

Em sua participação, Rocha esclareceu sobre as 
ações da entidade para evitar que os integrantes dos 
consórcios sejam penalizados por apontamentos no 
Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 
Voluntárias (Cauc). “Nós estamos trabalhando nos 
projetos de leis que estão tramitando no Congres-
so nacional e tratam dos consórcios. São 11 projetos 
atualmente e sete deles tratam da CLT [Consolidação 
das Leis do Trabalho] e do Cauc”, reforçou o represen-
tante da entidade ao relatar, também, que a CNM 
acompanha de perto a redação dessas matéria para 
evitar que sejam aprovadas leis que prejudiquem os 
Municípios integrantes deste tipo de cooperação. 

Internacional

CNM leva importante contribuição 
ao III Congresso Brasileiro de 
Consórcios Intermunicipais 
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Previdência

Retenção de dívidas previdenciárias no FPM 
somou R$ 23,9 bilhões neste último mandato

A retenção do Fundo de Participação de Municí-
pios (FPM) no último mandato, por conta de dívidas 
previdenciárias, somou R$ 23,9 bilhões. Isso é o que 
mostra novo estudo da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), divulgado nesta segunda-feira, 
4 de julho. De acordo com os dados, a dívida previ-
denciária dos Municípios, em 2009, somava R$ 22 
bilhões, e em dezembro de 2011 já havia crescido 
para R$ 62 bilhões. Informações obtidas junto à Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) indicam aumento acima 
de qualquer correção razoável – 181% a mais, em 
pouco menos de três anos.

“Em 2016, estima-se que a dívida seja de R$ 100 
bilhões, valor crescente e praticamente impossível 
de ser liquidado pelos Municípios”, sinaliza a CNM. 
Para mostrar a situação de forma clara, o estudo traz 
como exemplo um extrato do Sistema de Informa-
ções do Banco do Brasil (Sisbb), de um Município 
qualquer, escolhido de forma aleatória, de acordo 
com as retenções. Nesse caso, o extrato do FPM de 
junho deste ano demonstra que o valor creditado 
foi praticamente o mesmo do valor debitado.  

Ao analisar o mandato de 2013 a 2016, até junho, 
o estudo indica evolução no número de Municípios 
atingidos com a retenção em 100% deste repasse. 
No entanto, por mais que os Municípios estejam 
pagando a dívida, não se sabe em quantas parce-
las ou quanto ainda falta para a liquidação total. 
A última informação da União sobre o valor da dívi-
da foi em 2013, e de lá para cá essa já foi corrigida 
inúmeras vezes.

Os valores mais expressivos, conforme indica o 
levantamento, são referentes ao primeiro decêndio 
de cada mês, correspondem a 52%, em média, do 
valor repassado mensalmente. Em 2016, durante o 
primeiro semestre, pelo menos 750 Municípios tive-
ram seu primeiro decêndio zerado. Ao observar todos 

os decêndios, o número de prefeituras atingidas pela 
retenção chega a 1.079. Mas existem muitos outros 
Municípios que tiveram algum porcentual – inferior 
a 100% do saldo – retido por esse tipo de dívida. 
No primeiro semestre em 2016, 2.008 Municípios 
tiveram retenção entre 70% e 99%. 

No primeiro semestre do ano, a quantidade de 
Municípios com retenção do FPM apresentou cresci-
mento de 40% em relação a 2015. A média dos últi-
mos anos – 2013-2015 – para o primeiro trimestre 
era de 600 Municípios com retenção. Isso aconteceu 
em razão da queda nos repasses e do débito contínuo 
e descontrolado da dívida previdenciária. 

Além disso, enquanto o FPM demostrou estag-
nação nos últimos três anos, a dívida apresentou 
crescimento de 21,10%. Este ano, o Fundo apresenta 
redução nominal, e a dívida continua a apresentar 
crescimento. “O cenário econômico do país, o dese-
quilíbrio da estrutura federativa e o processo elei-
toral para 2016 vão complicar ainda mais as gestões 
municipais, consequentemente agravar-se-á a situ-
ação de muitos prefeitos”, sinaliza a Confederação. 
A afirmação leva em consideração os seguintes dados: 
dos R$ 43,3 bilhões que foram repassados às contas 
municipais, por meio do FPM, no primeiro semestre 
de 2016, R$ 3,9 bilhões foram retidos pela RFB, por 
causa de dívidas previdenciárias.     

O estudo da CNM mostra que esse não é o único 
problema dos Municípios. As administrações locais 
também têm de lidar com o impacto da redução do 
FPM, com o aumento da inflação e com o reajuste de 
preços dos serviços essenciais. Composto por parte 
dos Impostos sobre Produtos Industrializados e de 
Renda (IPI e IR), o Fundo constitucional é a principal 
receita de grande parte dos Municípios, inclusive os 
de pequeno porte, que também são atingidos com 
as retenções das dívidas previdenciárias. 

A entidade lembra que desde de 2008 o FPM 
não apresentava retração tão acentuada como ocor-
reu no primeiro semestre de 2016. Sem levar em 
consideração os efeitos da inflação -0,88%, e ao 
considerar o impacto inflacionário -10,10%. Além 
disso, os Municípios também são atingidos pelo 
enfraquecimento do comércio local, pelo aumento 
do desemprego e a baixa arrecadação de impostos 
em razão da queda no consumo. 

O trabalho desenvolvido pela CNM expõe ainda 
as legislações vigentes que permitem descontos e 
retenções no FPM e sinaliza preocupação com o pa-
gamento de dívidas em que se desconhece o saldo 
devedor. Também mostra que os Municípios mais 
atingidos são os de pequeno porte – com popula-
ção de até 50 mil habitantes –, pois eles são os que 
mais dependem dos recursos repassados pela União. 
Além disso, outras retenções correm no Fundo, co-
mo por exemplo: FGTS, BNDES e medidas provisó-
rias. Por Estado, as prefeituras mais atingidas por 
abatimentos no valor do Fundo são de São Paulo, 
de Minas Gerais e da Bahia. 

Diante do exposto, uma das reivindicações da 
Confederação é para haja o encontro de Contas das 
dívidas das prefeituras com o governo federal e as 
do governo central com os Municípios. Para a Con-
federação, esse ajuste deve englobar: estoque previ-
denciário; falta de repasse do fluxo de compensação 
previdenciária (deficiência do INSS – DCP); aplica-
ção da Súmula Vinculante 8 do STF; agentes políti-
cos; inclusão indevida de servidores vinculados ao 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), como 
contribuintes do INSS; inclusão indevida de parcelas 
indenizatórias no valor da dívida, como, por exemplo, 
o terço de férias, os quinze primeiros dias do auxí-
lio-doença, horas-extras e licença-maternidade; e 
multa e juros cobrados indevidamente.


