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Carta do Presidente aos Prefeitos

Caro Prefeito

Ano após ano, a Confederação Nacional de Municípios, CNM se empenha para
defender os interesses de cada município, no trabalho do dia-a-dia da entidade,
nas ações institucionais, nos serviços prestados e na interlocução com o Congresso
Nacional e o Poder Executivo. Muitas conquistas tiveram êxito graças às reivindicações
dos prefeitos nas Marchas a Brasília, evento promovido pela CNM e consolidado
como o principal momento do municipalismo brasileiro.

Ao lembrar as realizações ao longo dos anos de Marcha, sentimo-nos orgulhosos
por saber que, com responsabilidade e muito trabalho, conseguimos, juntos,
Confederação Nacional de Municípios, Federações Municipais e Associações
Regionais, avançar na defesa das conquistas municipais, como também manter o
que foi alcançado.

É com satisfação que comemoramos importantes avanços, como a alteração da
alíquota do COFINS, a transferência do ITR em 100%, a manutenção da arrecadação
do ISS, o transporte escolar, o aumento por aluno da merenda escolar, o fim da
compensação do COFINS no IPI, a fonte de custeio para o serviço de iluminação
pública, o repasse direto do salário-educação aos municípios, o repasse extra de
25% do PAES, a prorrogação de benefícios da Lei Kandir, etc.

Mas a caminhada pelo fortalecimento do municipalismo é longa e tortuosa.
O prefeito é um verdadeiro baluarte na condução do município, numa época de
tantas incertezas e poucos recursos.

Essa publicação tem o objetivo de apresentar-lhe nossas conquistas, que passam
não somente a fazer parte da história, como representam ferramentas para que os
prefeitos proporcionem à sua comunidade uma vida mais digna e participativa.

A união de todos junto à Confederação é a resposta para melhoraria da gestão de
cada município brasileiro e condição indispensável para o desenvolvimento integral
da nação.

Eis é a missão da nossa entidade!

Atenciosamente

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Apresentação

Municípios Brasileiros

A história da Confederação Nacional de Municípios, CNM merece destaque não só
por ter a maior base representativa de municípios filiados no país, mas, também,
por reunir um histórico de ações, reivindicações e lutas que mudaram de modo
definitivo o debate do Pacto Federativo do nosso país.

A prioridade da CNM é o desenvolvimento dos municípios brasileiros. A
participação em conselhos, em câmaras temáticas e em grupos de trabalho faz
com que a CNM se consolide como entidade de intercâmbio e suporte de
informações aos entes municipais.

A legitimidade da CNM foi alcançada durante 27 anos de lutas com a bandeira do
municipalismo e uma postura firme dentro dos princípios éticos nos processos de
negociação, de agir com seus filiados, na busca da respeitabilidade entre as partes,
mesmo com suas diferenças. A Confederação sempre buscou defender o pequeno,
o médio e o grande município para que todos sejam tratados igualmente.

É importante destacar que as diversas linhas de atuação são possíveis pois a CNM
trabalha em parceria com as entidades estaduais, microrregionais de municípios,
que são, na verdade, o elo direto com as administrações municipais para a
distribuição das informações e programas nacionais.

Na CNM, o município filiado conta com um conjunto de dados e cenários de altíssima
qualidade, que permite ampliar as perspectivas administrativas rumo a um novo
modelo de gestão, a partir do qual os princípios de economia, eficiência, eficácia e
transparência tornam-se uma realidade. A participação de cada ente filiado é uma
alavanca para as conquistas dos municípios.

Para compartilhar mundialmente os avanços implantados nos municípios
brasileiros, a CNM supera as fronteiras nacionais e consolida-se no cargo de
vice-presidente da Federação Latino-Americana de Municípios e Associações de
Governos Locais, FLACMA e do Comitê da Sociedade de Informação das Cidades
e Governos Locais Unidos (CGLU).

Efim, a CNM expande-se constantemente. Nas próximas páginas, nós o convidamos
a conhecer um pouco mais da entidade que contribui, empenha-se e existe para o
desenvolvimento municipal brasileiro.
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Quem somos

A Confederação Nacional de Municípios – CNM é uma entidade municipalista
com 27 anos de fundação, constituída a partir dos anseios dos dirigentes das
federações, associações estaduais e microrregionais de municípios que necessitavam
uma entidade representativa que, principalmente em nível nacional, defendesse os
interesses institucionais do ente municipal e trabalhasse pelo seu fortalecimento.

É com esta vocação que, ao longo do tempo, desenvolvemos ações e somamos
esforços em prol de um municipalismo forte, tendo como apoio as entidades estaduais
e microrregionais de municípios que, com a representação de todos os Estados da
federação, formam a CNM.

A condição de abrangência de todo o território nacional nos confere legitimidade
para falar em nome dos 5.562 municípios brasileiros, dos quais 83% têm uma
população não superior a 30 mil habitantes e possuem os mais diversos tipos de
carência que precisam ser minimizadas.

Além  da missão de lutar pelo fortalecimento da autonomia municipal e do movimento
municipalista, contribuindo com soluções políticas e técnicas  para excelência na
gestão e qualidade de vida da população, a CNM busca ser reconhecida como
referência mundial junto a entidades representativas municipais internacionais.

Organização interna da CNM

Com sede em Brasília e escritório regional em Porto Alegre, a Confederação Nacional
de Municípios (CNM) é formada por um sistema diretivo composto por  Diretoria,
Conselho Fiscal e Conselho de Representações Regionais.

Diretoria

A Diretoria é renovada a cada três anos. Eleita pelos Prefeitos e Conselho de
Representações Regionais, a Diretoria das Entidades Estaduais de Municípios, além
de Prefeitos, é integrada por quatro Vice-Presidentes, dois Diretores-Secretários e
dois Diretores-Tesoureiros.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é integrado por três membros efetivos e três suplentes.
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O Conselho de Representações Regionais é formado por dois representantes de
cada uma das cinco Regiões do País.

Entidades que compõem a CNM

AMAC Associação das Prefeituras do Acre

AMA Associação dos Municípios Alagoanos

AMEAP Associação dos Municípios do Estado do Amapá

AAM Associação Amazonense de Municípios

UPB União dos Municípios da Bahia

APRECE Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará

AMUNES Associação de Municípios do Estado do Espírito Santo

AGM Associação Goiana de Municípios

FMM Frente de Mobilização Municipalista

FAMEM Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

AMM Associação Matogrossense dos Municípios

ASSOMASUL Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

AMM Associação Mineira de Municípios

FAMEP Federação das Ass. dos Municípios do Estado do Pará

FAMUP Federação das Associações de Municípios da Paraíba

AMP Associação dos Municípios do Paraná

AMUPE Associação Municipalista de Pernambuco

APPM Associação Piauiense de Municípios

APREMERJ Ass. de Prefeitos e dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro

FEMURN Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte

FAMURS Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul

AROM Associação Rondoniense de Municípios

AMR Associação dos Municípios de Roraima

FECAM Federação Catarinense de Municípios

APM Associação Paulista de Municípios

ATM Associação Tocantinense de Municípios
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Ações políticas

A atuação política da CNM se representa um dos principais focos da entidade, pois
determina a criação de novas linhas de trabalho e identifica os cenários para a
defesa dos municípios e do municipalismo brasileiro. Nesse sentido, as ações políticas
abrangem os seguintes itens:

• Incentivo à organização municipalista nos Estados

• Promoção do intercâmbio e troca de experiências entre as Federações e/ou
Associações Estaduais

• Apoio aos pleitos das Federações estaduais junto ao Executivo e Legislativo Federais

• Formulação de diretrizes no movimento municipalista

• Representação de seus membros junto à órgãos públicos e privados

• Acompanhamento das ações dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
intervindo conforme os interesses dos Municípios

• Celebração de convênios e parcerias estratégicas no sentido de viabilizar estudos
técnicos e elaboração de projetos

Atuação em Conselhos e Comitês

A CNM desenvolve suas atividades na discussão e acompanhamento de políticas
públicas de interesse municipal junto ao Governo Federal e na participação de
diversos Conselhos nos Ministérios das mais diversas áreas. A CNM também participa
de Comitês Internacionais onde são discutidos Políticas Públicas para a América
Latina. Conheça as ações da CNM em Conselhos e Comitês:

Comitê de Articulação Federativa, CAF
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

Objetivo: Ser um mecanismo para interlocução, discussão e implantação de ações
complementares e solidárias entre as esferas Federal e Municipal. Discutir políticas
públicas e propor ações nas áreas políticas, econômica e social. Atender dispositivos
constitucionais e fortalecer as relações Federativas entre a União e os Municípios.
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Ministério das Cidades

Objetivo: Propor diretrizes para a formulação e implementação da poliítica nacional
de desenvolvimento urbano e avaliar sua execução. É uma instância de negociação
em que os atores sociais participam do processo de tomada de decisão sobre as
políticas executadas pelo Ministério das Cidades, nas áreas de habitação, saneamento
ambiental, transporte e mobilidade urbana e planejamento territorial.

Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios
de Previdência Social, CONAPREV
Ministério da Previdência Social

Objetivo: Promover o desenvolvimento harmônico e integrado dos Regimes Próprios
de Previdência Social e a permanente articulação entre o MPS e os órgãos ou entidades
gestoras dos Regimes Próprios de Previdência.

Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN
Ministério da Fazenda

Objetivo: Gerir e normatizar os aspectos tributários do Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 2º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Conselho Nacional de Segurança Alimentar, CONSEA
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome

Objetivo: Promover a articulação entre governo e sociedade civil na proposição de
diretrizes para as ações na área da alimentação e nutrição. O Conselho tem caráter
consultivo e assessora o Presidente da República na formulação de políticas e na
definição de orientações para que o país garanta o direito humano à alimentação.
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Conselho Nacional de Turismo
Ministério do Turismo

Objetivo: Formular propostas para o planejamento e execução da Política Nacional
de Turismo, através de câmaras temáticas. Cada Câmara é constituída por
representantes das entidades membros do Conselho Nacional, que tenham afinidade
com o tema.  A CNM tem assento em todas as câmaras.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, CONDRAF
Ministério do Desenvolvimento Agrário

Objetivo: Promover a articulação entre os diferentes níveis de governo e as
organizações da sociedade para o desenvolvimento rural sustentável, a Reforma
Agrária e a Agricultura Familiar. Subsidiar a formulação de políticas públicas de
responsabilidade do Ministério

Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA
Ministério do Meio Ambiente

Objetivo: Estabeler, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, dos demais órgãos integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA e de Conselheiros do CONAMA, normas e
critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a
ser concedido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios

Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social, CGFNHIS
Ministério das Cidades

Objetivo: Estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos recursos do FNHIS,
subsidiar a elaboração da Política e do Plano Nacional de Habitação, estabelecidos
pelo Ministério das Cidades, e as diretrizes do Conselho das Cidades
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Barcelona, Espanha

Objetivo: Discutir e implementar um processo de descentralização dos municípios.
Promover a interação dos municípios com diversas experiências locais do mundo.
O CGLU congrega outras oito organizações regionais internacionais, além das
associações de governos locais do mundo e os próprios municípios. As discussões
estão organizadas em diversos comitês, entre eles, o Comitê da Sociedade de
Informação, na qual o presidente da CNM é vice-presidente. A CNM também ocupa
a cadeira brasileira no Bureau Executivo da CGLU junto a outros 112 representantes
de governos locais de todo mundo.

Articulação Política e Parlamentar

A Confederação Nacional de Municípios conta com unidades de acompanhamento
tributário, jurídico, legislativo, parlamentar, de articulação política e institucional,
internacional, de previdência, de tecnologia da informação, de planejamento e
desenvolvimento urbano, de educação, de saúde, de meio ambiente e de atendimento
ao município.

A Confederação Nacional de Municípios, CNM mantém um sistema de monitoramento
das atividades legislativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para
identificar proposições de interesse dos municípios, divulgando-as e, com apoio das
Entidades Estaduais e Microrregionais, formulando alternativas mais convergentes
com a agenda do Movimento Municipalista e dos municípios brasileiros.

A partir da avaliação contínua desse cenário, foram levantadas cerca de quatro mil
proposições legislativas em tramitação, a partir das quais são identificadas as
prioritárias, junto às Entidades Estaduais e Microrregionais de Municípios. O
acompanhamento dessas proposições é realizado pela equipe da Assessoria
Institucional e Parlamentar da CNM, que desenvolve um trabalho de articulação
política junto aos parlamentares envolvidos.

A articulação política e parlamentar da CNM têm funções importantes a desempenhar,
como trabalhar e motivar a aprovação de leis que tenham impacto favorável no
desenvolvimento dos municípios, como também participar das discussões e construção
de políticas públicas e programas de governo em que o município tenha a autonomia
federativa respeitada. A CNM acompanha e monitora diariamente durante toda a
legislatura, as proposições apresentadas na Câmara e Senado Federal, e repassa as
informações através de suas entidades estaduais e microrregionais para os municípios.
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Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios que é o principal evento do
municipalismo brasileiro e visa refletir sobre questões que influenciam diretamente
o dia-a-dia dos municípios e sua comunidade, como Saúde, Educação, Saneamento
e Consórcio. Também são debatidos o Financiamento e Gestão da Saúde Pública, o
Papel dos Legislativos Municipais, além das Reformas Tributária e Política.

A Marcha reúne anualmente cerca de 4.000 pessoas, entre prefeitos (as), secretários
(as) municipais e vereadores (as), senadores (as), governadores (as) parlamentares
estaduais e federais, ministros de estado e também conta com a presença do
Presidente da República.

Histórico

I Marcha, 1998

A I Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, aconteceu em 19 de maio de 1998.
Mais de 1000 prefeitos compareceram ao evento, organizados pela primeira vez
para reivindicar e apresentar sua pauta ao Governo Federal e Congresso Nacional.
Foi um marco na história do municipalismo, porque era a primeira vez que os
Municípios vinham oficialmente a capital federal dizer que não estavam satisfeitos e
reivindicar melhorias para a sua população.

Na ocasião, as grandes questões foram: a renegociação das dívidas municipais
junto a União, a elevação do percentual do Fundo de Participação dos Municípios,
FPM, a municipalização dos recursos do IPVA e a regulamentação e o aumento do
prazo para pagamento dos precatórios.

Apesar da pauta de demandas legítimas que traduzia a necessidade da população
de cada um dos municípios brasileiros, os prefeitos foram recebidos pela tropa de
choque da Polícia Militar no Palácio do Planalto ao tentar audiência com o Presidente
da República. Foi o descaso dos governantes federais com os municípios que os
motivou a realizar, no ano seguinte, a segunda marcha dos prefeitos.

II Marcha, 1999

Motivados pelos resultados da I Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, o
maior evento do municipalismo até então, estiveram em Brasília no ano de 1999,
1.500 prefeitos e demais gestores municipais. A principal reivindicação foi a busca
de recursos do Governo Federal para a quitação dos débitos relativos à folha de
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para quitar débitos com fornecedores e pagamento de precatórios que tinham vencido
até 31 de março de 1999.

O grande momento da II Marcha foi a mobilização que provocou a sensibilização
do Governo Federal para alterar as regras do Fundo de Estabilização Fiscal , FEF,
que se traduziu em um aumento de cerca de 10% no Fundo de Participação dos
Municípios, FPM. Essa conquista conferiu uma importante vitória para a Marcha e
para os municípios.

III Marcha, 2000

Em abril de 2000 os gestores municipais reuniram-se novamente em Brasília para
discutir e apresentar sua pauta de reivindicação. Um dos pontos de destaque daquele
ano foi ampliação das condições para a renegociação das dívidas dos municípios
junto à União. Outro ponto de extrema importância foi a reivindicação da rolagem
da dívida feita em 1997 pelas prefeituras junto ao INSS.

Foi nesse ano também que se discutiu mais amplamente a questão da Iluminação
Pública, e a Câmara dos Deputados, através do deputado Juquinha de Goiás,
apresentou a Proposta de Emenda Constitucional 222 de 2000, que propôs a criação
de uma contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública. Os municípios
expandem a problemática sobre as atribuições e competências dos entes federados,
com objetivo de que se inicie um processo de reflexão sobre a Reforma Federativa.

Em 2000 foi a aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF e durante toda a
tramitação os prefeitos estiveram em Brasília acompanhando a tramitação do Projeto
de Lei Complementar.

IV Marcha, 2001

Em 2001, aconteceu a primeira Marcha no Congresso Nacional. As principais
conquistas dos Municípios foram a reabertura dos prazos de habilitação ao
parcelamento de débitos previdenciários e a alteração da Lei 9796/99 que autoriza
a realização da compensação financeira entre os Municípios com Regimes Próprios
de Previdência e o INSS, através da MP 2129-8 de 2001.

Na mesma Marcha foi aberto um importante Fórum de Discussão permanente em
Brasília com o Senado e Câmara Federal, constituindo grupos de trabalho para
acolhimento de reivindicações do Movimento Municipalista Nacional. Outro fruto da
mobilização da IV Marcha, foi a instalação da Comissão Especial da PEC 222 de
2000, primeira PEC da Iluminação Pública, derrotada pelo Senado Federal no dia
18.12.2001.
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V Marcha, 2002

A V Marcha foi, mais uma vez, realizada no Congresso Nacional, no auditório
Petrônio Portela do Senado. Na ocasião, conseguiu-se urgência para a votação de
proposições de interesse dos municípios. A grande conquista foi o compromisso do
Senado Federal de apresentar uma nova proposta de emenda constitucional para
instituir a CIP em regime de urgência, já que o Senado havia rejeitado a PEC 222
em 2001. Foi então apresentada, em junho de 2002, a PEC 3/2002, pelo Senador
Álvaro Dias. No dia 12 de dezembro de 2002, após seis meses de uma mobilização
contínua dos prefeitos em Brasília, foi aprovada a Taxa de Iluminação Pública, que
se transformou na EC 39/02 e significou uma economia nos orçamentos municipais
de até 5% (cinco por cento).

Outros avanços foram conseguidos pela V Marcha, como a cobrança do ISS junto a
empresas e a isenção fiscal para os municípios na compra de equipamentos
relacionados ao meio ambiente, como mineração.

VI Marcha, 2003

Na VI Marcha, com a esperança de novos rumos para o país, mais de 3000 prefeitos
e demais gestores municipais vieram a Brasília recepcionar o Presidente da República
no importante evento dos Prefeitos. Foi o início de uma nova relação dos municípios
com o Governo Federal, inaugurando um dialogo inédito entre os dois entes
federados, com a criação do Comitê de Articulação Federativa, CAF.

Grandes avanços foram conseguidos pelos municípios ao longo do ano, como a
aprovação das proposições: Lei Complementar nº 116/2003, que ampliou a lista
dos serviços tributados pelo ISS, Lei nº 10.832/2003, que criou a quota estadual e
municipal do salário-educação, com repasse automático dos recursos devidos aos
Municípios e a Lei nº 10.709/2003, que regulamentou as competências dos Estados
e Municípios pelo transporte escolar dos respectivos alunos. A inclusão do 1% no
texto da Reforma Tributária e a respectiva aprovação pelo Senado Federal também
foi comemorada com a IV Marcha, além da aprovação da participação dos Municípios
na distribuição dos recursos da CIDE e a possibilidade de transferência de 100% do
ITR aos Municípios que se responsabilizarem pela arrecadação desse imposto.

Na área de saúde, foi anunciado o aumento de R$1,8 bilhão para R$2,1 bilhões
para o Programa Saúde da Família, o investimento de R$ 152 milhões para aumentar
o PAB de R$ 10,5 para R$ 12,00 por habitante e os municípios inscritos no programa
Fome Zero tiveram seus recursos dobrados para a compra de medicamentos: R$32
milhões.

Na área de saneamento, foram anunciados R$ 600 milhões para os municípios
inscritos no Programa Alvorada. O Ministério das Cidades garantiu aos presentes
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Educação prometeu que aumentaria o valor médio de cada família do Programa
Bolsa Família de R$ 22,50 para R$ 50,00.

VII Marcha, 2004

Na VII Marcha, prefeitos e municipalistas brasileiros se uniram ao Governo Federal
na estratégia de condução do país com a esperança de começar a construir um
Pacto Federativo. Na VII marcha, participaram o Presidente Lula, 14 Ministros de
Estado, 2 Governadores de Estado, parlamentares e diversos integrantes das equipes
de governos municipais, estaduais e federal.

O grande momento do evento foi o anúncio pelo Ministério da Saúde de que os
municípios com mais de trinta mil habitantes passariam a receber 50% (cinqüenta
por cento) a mais de recursos para a área da saúde. Na educação, em 2004 o MEC
anunciou medidas importantes: a criação do Programa Nacional de Transporte
Escolar (PNATE), aumentando o repasse do valor por aluno, a criação do Programa
de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras
de Deficiência (PAED), a diminuição das burocracias e documentos exigidos para os
Municípios acessarem os programas Paz na Escola, Aceleração de Aprendizagem e
Áreas Remanescentes de Quilombos.

Com a VII Marcha, a CNM comemorou o aumento dos recursos do EJA de R$ 387
milhões para R$ 420 milhões, a abertura de uma sala de atendimento institucional
para os Municípios na sede do FNDE, e que o Fundescola estaria destinando recursos
para reformar 33.110 salas de aula de 4.799 escolas das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. O Fundescola atua somente nessas três regiões do País e utiliza
recursos da ordem de 1,3 bilhões de dólares.

VIII Marcha, 2005

Em 2005, a marcha foi especial porque recepcionou os novos gestores municipais
após as eleições, que promoveu uma renovação de 75%. Na VIII Marcha, os eleitos
tiveram a oportunidade de restabelecer o contato com o Movimento Municipalista,
visto que o primeiro momento foi com o Evento dos Novos Gestores realizado nas
cinco regiões do país nos meses que antecederam o evento. Os novos gestores
puderam conhecer mais detalhadamente a pauta nacional de reivindicação do
movimento e aprenderam como encaminhar esses assuntos politicamente junto aos
seus municípios.

Em 2005, foi apresentado aos novos prefeitos a Estrutura do Governo Federal, seus
principais programas e como os mesmos podiam ser implantados nos municípios.



Confederação Nacional de Municípios 21

M
archa a Brasília em

 D
efesa dos M

unicípios

Esse foi também um momento importante para os prefeitos porque puderam
estabelecer contato com o Presidente da República, que esteve no evento pelo terceiro
ano consecutivo, também participaram dos painéis do evento 17 Ministros de Estado,
os Presidentes da Câmara e Senado Federal e do Supremo Tribunal de Justiça. O
encerramento do evento contou com a participação do Vice-Presidente da República
e do Ministro de Articulação Institucional.

A Câmara dos Deputados homenageou os novos prefeitos e o evento da CNM em
uma sessão solene conjunta, que serviu de palco para os prefeitos reivindicaram
aos parlamentares mais agilidade na condução das matérias de interesse dos
Municípios e, em especial, urgência na votação do aumento de 1% do FPM.

IX Marcha, 2006

Em 2006, o grande momento da Marcha dos Prefeitos foi a participação dos principais
candidatos a presidência da República, que foram encontrar os prefeitos para
apresentar suas propostas e plataformas de governo.

A CNM elaborou um Plano de Governo Federal Municipalista que foi entregue aos
candidatos presentes ao evento e protocolado uma copia no Comitê Central do
Presidente Lula. No documento, a CNM elaborou sugestões para os programas de
governo dos candidatos.

Outro grande avanço da IX marcha foi a reunião dos prefeitos com suas bancadas
federais no Congresso Nacional. Em 2006, o BNDES anunciou a criação de uma
linha de financiamento para os municípios para a aquisição de máquinas e
equipamentos.
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Principais Conquistas Municipalistas dos Últimos Anos

Prorrogação de Benefícios da Lei Kandir

Em janeiro de 2007, entraria em vigor um benefício adicional da Lei Kandir que
permitiria às empresas abater do ICMS crédito relativo ao material de consumo, o
que poderia gerar perdas de arrecadação do imposto da ordem de R$ 17 bilhões
por ano, sendo que, desse montante, 25% deixaria de ser repassado aos municípios.
A mobilização das entidades municipalistas viabilizou a aprovação do PLS Nº 68/
2006 que prorrogou a entrada em vigor desses benefícios para 2011.

Prorrogação do Prazo de Entrega dos Planos Diretores

Devido à falta de apoio financeiro, centenas de municípios deixaram de elaborar
seus planos diretores até outubro de 2006. Graças à mobilização do movimento
municipalista, já aprovamos, no Senado Federal, projeto que prorroga o prazo
para dezembro de 2007, evitando que esses prefeitos sejam processados pelo
Ministério Público.

Dívida Ativa

A grande conquista do movimento municipalista em 2006 foi a aprovação da
Resolução Nº 33/2006 do Senado Federal, que permite aos municípios transferirem
para os bancos a cobrança da Dívida Ativa, num montante de R$ 74 bilhões.

Imposto Territorial Rural - ITR

Transferência de 100% do ITR para os municípios que optarem por assumir sua
cobrança e fiscalização. O texto promulgado na EC 42/03 da Reforma Tributária
mantém o tributo de competência da União, mas permite que os municípios ampliem
sua participação de 50% para 100%. Essa possibilidade foi regulamentada pela Lei
Nº 11.250/2005.
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Em meados de 2005, foi constatado que os recursos arrecadados pela União com o
programa de Parcelamento Especial de Débitos – PAES, não estavam constando da
base de cálculo do FPM. Denúncia ao TCU levou o tribunal a determinar a
regularização da situação, o que foi feito em dezembro de 2005 e representou um
repasse extra de cerca de 25% de um mês de FPM para os municípios.

Consórcios Públicos

A regulamentação dos consórcios públicos, através da Lei Nº 11.107/2005, permitirá
que os municípios busquem soluções associadas para as demandas comuns de
suas comunidades.

Renegociação de Dívidas com o INSS

Em 2005, conseguimos reabrir o prazo para solicitação de reparcelamento dos
débitos com o INSS através da Lei Nº 11.196/2005, em 240 meses.

Merenda Escolar

Depois de quase dez anos de reivindicações junto ao Governo Federal, em 2004, o
valor aluno/dia transferido pela União aos municípios foi ampliado de R$ 0,13
para R$ 0,15. Em 2005 o valor já foi elevado para R$ 0,18 e em 2006 para R$ 0,22,
havendo o compromisso de que esse valor seja aumentado para R$ 0,26 em 2007;
ou seja, em quatro anos, o valor repassado terá dobrado.

O fim da compensação da COFINS no IPI

As empresas compensavam até R$ 4 bilhões do pagamento da COFINS no IPI, o
que corroia a base de cálculo do FPM. Com o fim desse mecanismo, a partir de
2004, o FPM teve um aumento de R$ 900 milhões.
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Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

A Emenda Constitucional Nº 42/2003 destinou aos municípios 7,25% do total da
CIDE, equivalente a 25% da parte destinada aos estados. Esse percentual representa
cerca de R$ 520 milhões anuais para os municípios. Os recursos da CIDE devem ser
destinados à melhoria das condições de transporte dos Municípios.

Imposto sobre Serviços - ISS

A conquista mais significativa nos últimos anos foi a manutenção da arrecadação do
Imposto sobre Serviços (ISS) com os municípios e a ampliação da lista de serviços
tributados. O ISS é o principal gerador de arrecadação tributária para os cofres
municipais. A medida foi consolidada pela sanção da Lei Complementar Nº 116/2003.

Repasse direto do Salário Educação

A aprovação do PL 475/03, em 19/11/03, foi uma das mais importantes vitórias em
2003. Sancionada em 30/12/03 transformou-se na Lei 10832/03, que garantiu que
os recursos do salário-educação chegassem efetivamente ao município, evitando o
passeio do dinheiro pelos cofres dos Estados. A conquista é fruto de uma iniciativa
do movimento municipalista, liderado pela Confederação Nacional de Municípios,
junto ao Senado Federal, apoiada pelo Senador Álvaro Dias (PR), que apresentou o
projeto em 2001.

Transporte Escolar

A aprovação da Lei nº 10.709/03 estabeleceu que cada ente federado passe a
assumir a responsabilidade pelo transporte de seus alunos, dando maior poder de
barganha para os municípios negociarem com os governadores o ressarcimento
das despesas efetuadas com alunos das redes estaduais.

A aprovação da Lei nº 10.880/2004, Instituiu o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE), originada pela Medida Provisória nº 173, assinada pelo
Presidente da República na VII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, destinando
aos Municípios cerca de R$ 400 milhões por ano para auxílio no custeio das despesas
com transporte escolar.
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A possibilidade de o município sacar até 70% dos depósitos judiciais decorrentes de
tributos foi aprovada através da Lei nº 10.819/2003, estendendo aos municípios
direito do qual Estados e a União já gozavam.

Iluminação Pública

Em dezembro de 2002, o movimento municipalista, liderado pela CNM e com o
apoio decisivo das entidades estaduais, obtiveram uma grande vitória no Congresso
Nacional: após mais de uma década de um exaustivo debate, foi criada uma fonte
de custeio para o serviço de iluminação pública, que, na grande maioria dos
municípios, representa uma despesa de 3% a 5% do orçamento.

Pregão Eletrônico

A possibilidade de efetuar compras por pregão eletrônico, aprovada pela Lei 10.520/
2002, gera uma economia média de 30% nas compras realizadas pelos municípios
que adotaram essa forma de licitação.

Alteração da alíquota da COFINS

Em 1999, quando foi ampliada a alíquota da COFINS de 2% para 3%, a atuação da
CNM evitou que o aumento fosse compensado no Imposto de Renda, impedindo,
assim, a corrosão da base de cálculo do FPM em cerca de R$ 900 milhões – em
valores nominais da época –, perda que significaria o equivalente a 70% de um mês
de FPM em cada município.

Lei da Mineração

A Lei 9.827/99, aprovada a pedido da CNM, permite ao município explorar minerais
a serem usados em obras públicas, reduzindo o custo com materiais como saibro e
pedra brita.



Confederação Nacional de Municípios 27

Principais Conquistas M
unicipalistas

Regimes Próprios de Previdência

A possibilidade de os municípios com menos de mil servidores manterem regimes
próprios de previdência se deu com a alteração da Portaria nº 4.992/99 do Ministério
da Previdência, depois de a CNM provar para o Ministério da Previdência, por meio
de cálculos atuariais em cerca de 400 pequenos municípios, a viabilidade do regime
próprio nos mesmos.
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Programas Nacionais da CNM

Durante a realização da IX Marcha à Brasília em defesa dos Municípios, em abril de
2006, a Assembléia Geral da CNM, decidiu que a entidade deveria desenvolver
programas de caráter nacional nas mais diversas áreas de atuação das
administrações municipais, visando auxiliar os municípios no desenvolvimento das
inúmeras obrigações que lhes são atribuídas.

Assim, surgiram os programas nacionais da CNM, editados através de Resoluções,
aprovadas pela Assembléia Geral e devidamente registradas no Ofício de Registro
das Pessoas Jurídicas do Distrito Federal.

São desenvolvidos com o apoio de corpo técnico qualificado para atuar junto aos
municípios, preferencialmente em grupos, de forma a ampliar a abrangência e
diminuir custos.

Programa de Gestão Plena Previdenciária (GPP)

Visa auxiliar o município na criação ou reestruturação do regime de previdência dos
servidores públicos.

O GPP permitirá:

• diagnosticar a situação previdenciária do seu município e quais as necessidades
de adequação;

• sensibilizar o Poder Legislativo quanto à necessidade de implantação ou
reestruturação do RPPS no município;

• demonstrar as vantagens que o regime próprio oferece aos servidores públicos no
exercício do cargo e na aposentadoria;

• buscar junto ao INSS os recursos financeiros devidos ao seu município em razão
da compensação previdenciária;

São módulos do Programa:

1 - Gestão do passivo previdenciário: visa auxiliar a gestão do regime próprio
por meio de atividades relacionadas às áreas jurídica, contábil e atuarial, tais como:
adequação da legislação municipal, elaboração de documentos, emissão de
pareceres e orientação na utilização do Plano de Contas.

2 - Compensação previdenciária: auxiliará sobre os procedimentos necessários
para o requerimento dos recursos provenientes da compensação financeira entre os
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com o MPS, passando pela operacionalização do Sistema Comprev até o crédito na
conta de seu município.

3 - Avaliação atuarial: objetiva analisar a viabilidade econômica e financeira
para o RPPS e as possíveis formas de custeio de benefícios por ele definido.

4 - Capacitação e treinamento: promoção de seminários, cursos e oficinas para
capacitação e treinamento dos servidores públicos do seu município que sejam
responsáveis pela gestão previdenciária do regime próprio.

Programa de Gestão Ambiental (GAM)

A finalidade do GAM é auxiliar o município a criar e a implantar o Sistema Municipal
de Meio Ambiente (SIMMA).

O GAM permitirá ao município:

• adequar-se ao artigo 225 da Constituição Federal;

• regularizar sua situação junto aos órgãos de controle ambiental;

• arrecadar os valores de taxas e sanções ambientais;

• habilitar-se para a emissão de licenças ambientais;

• melhorar a eficiência da proteção ambiental na região do município.

São módulos do Programa:

1 - Habilitação para o licenciamento: tem a finalidade de viabilizar a implantação
do Sistema Municipal de Meio Ambiente (Simma), através da sensibilização e a
capacitação dos conselheiros ambientais, da elaboração do Plano Ambiental do seu
município e de todos os projetos de lei indispensáveis ao bom funcionamento da
Gestão Ambiental.

2 - Suporte técnico para a elaboração do Licenciamento Ambiental:
neste módulo, a CNM disponibiliza equipe multidisciplinar de suporte aos
licenciamentos que atenda à necessidade da atividade ou empreendimento
a ser licenciado.

3 - Educação ambiental para a Sociedade Sustentável - Agenda 21 local:
permite ao município desenvolver políticas públicas e planejar ações ambientais
mediante a realização de seminários, cursos e oficinas sobre educação ambiental e,
também, a construção da Agenda 21 local.

4 - Consultoria em Gestão Ambiental: o município tem acesso à consultoria
técnica, desenvolvida por profissionais com experiência na área ambiental.
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Programa de Modernização da Gestão Tributária Municipal (GTM)

É um conjunto de ações desenvolvidas pela Confederação Nacional de Municípios
com o objetivo de modernizar a área fazendária e tributária dos municípios.

O GTM permitirá ao município:

• analisar a legislação municipal, com ênfase no Código Tributário promovendo
alterações que possibilitem ações para o aumento de receita;

• viabilizar a constituição de créditos pertencentes aos municípios derivados de
tributos não pagos;

• contribuir para a solução de questões relacionadas à aplicação das normas gerais
do Código Tributário Nacional, inclusive mediante a emissão de pareceres e
orientações para as secretarias de fazenda e/ou procuradorias municipais;

• priorizar as ações que possam ser implantadas de forma consorciada entre os
municípios de uma mesma região visando a redução dos custos operacionais e
administrativos.

São módulos do Programa:

1 - Revisão do Código Tributário Municipal: revisa e atualiza a legislação tributária
do município, conforme determina o artigo 212 da Lei Federal nº 5.172/66.

2 - Recuperação de créditos tributários específicos: objetiva promover a
recuperação das receitas municipais, tais como: aumento da arrecadação do ISS,
redução do pagamento ICMS e IPI nas aquisições de bens permanentes usados na
prestação de serviços públicos (máquinas, veículos, ônibus etc), análise de indébitos
tributários a serem ressarcidos aos cofres municipais e identificação dos créditos
tributários municipais decorrentes de contratos de prestação de serviços de construção
civil, de reflorestamento, de royalties em serviços de biotecnologia, entre outros.

3 - Ajustes legais específicos: visa suprir as lacunas da legislação municipal
sobre tributos municipais como IPTU, ISS, ITBI e Contribuições de Melhoria e de
Iluminação Pública.

4 - Implantação da cobrança e fiscalização do ITR: adequação do Município
à legislação atual, por intermédio da implantação de seu sistema de cobrança e
fiscalização do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

5 - Implantação de sistema de preços públicos: trata-se da customização de
projeto normativo que fornecerá suporte para a permissão da cobrança de valores
referentes ao uso do solo urbano e espaço aéreo.
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consultoria técnica para resolução de questões relacionadas à aplicação das normas
gerais do Código Tributário Nacional, emite pareceres, acompanha processos
administrativo-fiscais e orienta a expedição de instruções normativas, portarias e
decretos sobre a legislação municipal.

Programa de Desenvolvimento e Planejamento Urbano (PDPU)

É um conjunto de ações da Confederação Nacional de Municípios para desenvolver
políticas públicas nas áreas de planejamento e desenvolvimento urbano.

O PDPU permitirá ao município:

• treinar e capacitar a equipe municipal para a execução das atividades necessárias
à correta gestão territorial do Município;

• elaborar e revisar os planos, programas e legislação municipal nas áreas de
planejamento urbano, regularização fundiária, saneamento, tratamento de resíduos
sólidos, habitação e formação de consórcios públicos;

• obter consultoria especializada, por meio da emissão de estudos, pareceres e
notas técnicas, orientação na expedição de documentos de interesse da administração
municipal, como leis, decretos, portarias, instruções normativas e ordens de serviço.

São módulos do Programa:

1 - Plano Diretor: tem a finalidade de apoiar o município na elaboração e
implementação do plano diretor, por meio da capacitação dos agentes municipais e
de acompanhamento técnico.

2 - Regularização Fundiária: a função do programa é dotar os municípios de todos
os instrumentos (técnicos e legais) necessários à promoção da regularização de áreas
urbanas, por meio de treinamento de equipe municipal e acompanhamento técnico.

3 - Habitação: tem como objetivo orientar os municípios na elaboração do plano
municipal de habitação de interesse social, na constituição do Fundo Habitacional
local e do respectivo Conselho Gestor, na adequação do conselho municipal para
gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e na celebração do
termo de adesão com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.

4 - Saneamento: compreende a realização de treinamento e capacitação de recursos
humanos e assessoramento técnico na elaboração do Plano Municipal de Saneamento
e orientação para adequação do Município à Lei 11.445/07, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico.
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5 - Consórcio Público: trata-se do desenvolvimento de atividades de capacitação
e assessoramento técnico com vistas à implantação, adequação e atualização de
consórcios públicos.

Programa Município Transparente (PMT)

O Programa Município Transparente (PMT) objetiva promover a divulgação, por
meio da internet, das ações da administração municipal e informações sobre o
Município, tais como: publicações legais, licitações e dados estatísticos, econômicos
e turísticos.

O PMT permitirá ao município:

• organizar e facilitar a forma de divulgar as informações do seu município;

• integrar e multiplicar as informações publicadas nos sítios da entidade
microrregional e da entidade estadual a que pertence;

• cumprir com a determinação da Lei 9.755/98 que trata da obrigatoriedade da
publicação das contas públicas na internet;

• adequar o município à nova exigência de utilização do pregão nas contratações
de bens e serviços comuns com recursos de transferências voluntárias da União,
conforme estabelecido pelo Decreto nº 5.504/2005.

São módulos do Programa:

1 - Portal Municipal: permite que o próprio gestor municipal divulgue no endereço
www.portalmunicipal.org.br as ações do seu governo e as mais variadas
informações sobre seu município como história, dados geográficos, contas púbicas,
licitação etc.

2 - Licitações Transparentes: atende o município que quer publicar seus editais
de licitação na internet.

3 - Cidadecompras: o sítio www.cidadecompras.com.br permite que o município
realize as compras governamentais pela internet, por meio de um sistema seguro,
transparente e que facilita o processo de aquisição de bens e serviços;

4 - Sítio municipal: possibilita ao município ter uma página web personalizada com
as mais diversas informações, como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
demografia, eleições, finanças, educação e infra-estrutura. Uma das características
mais importantes desse módulo é que o próprio município publica e divulga seu conteúdo.
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M 5 - Diário Oficial on-line: permite a criação de um diário oficial personalizado

para publicação dos atos oficias, como resumos de contrato, concursos, avisos de
licitação, entre outros.

6 - Intranet: objetiva interligar, por meio da internet, as secretarias e setores internos
da prefeitura, organizando e centralizando as informações e os processos que
acontecem diariamente no município.

Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal (PMG)

Envolve várias ações da Confederação Nacional de Municípios que fortalecem e
modernizam as estruturas administrativas, de pessoal e controle do município
melhorando a qualidade e a quantidade da prestação de serviços públicos para a
população local.

O PMG permitirá:

• identificar e diagnosticar as defasagens legais dos instrumentos básicos da gestão;

• elaborar projetos de lei de atualização ou reformulação plena da legislação
municipal;

• capacitar os agentes públicos, políticos e servidores, para elaboração, atualização
e implementação dos dispositivos legais atuais.

São módulos do Programa:

1 - Lei Orgânica Municipal: promove a atualização da lei básica municipal às
emendas constitucionais e legislação infraconstitucional editadas após a promulgação
da Lei Orgânica Municipal, em especial às relações jurídicas dos poderes municipais
com os cidadãos em geral, os contribuintes e os servidores públicos em particular;

2 - Poder Executivo Municipal: elaboração de projeto de lei detalhado da
composição do Poder Executivo do município, sua organização, atribuições e
funcionamento.

3 - Regime jurídico de servidores: este módulo visa adequar o município às
alterações estabelecidas pela reforma administrativa constitucional e aos controles
decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

4 - Quadros de cargos ou empregos públicos: possibilita atualizar os quadros
de cargos ou empregos às reais necessidades de atendimento ao munícipe e aos
limites de despesas estabelecidos pela LRF.
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5 - Plano de carreira: neste módulo, serão criados ou atualizados os planos de
carreira para os servidores públicos municipais, tanto para o quadro legal quanto o
quadro de carreiras específicas.

6 - Capacitação de servidores: consiste no treinamento e atualização dos servidores
públicos que atuam nas áreas de recursos humanos, planejamento, fazenda, controle
interno, licitações e processo legislativo, através da realização de cursos, oficinas
e similares.

7 - Implantação de sistema de controle interno: objetiva habilitar o município
para o cumprimento do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 54 da LRF,
orientando a instituição, implantação e funcionamento do Sistema de Controle Interno
Municipal, bem como o treinando os integrantes do Órgão Central de Controle Interno.

8 - Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal: orienta os agentes públicos para
o cumprimento das regras de transparência e da gestão fiscal, para a realização
das audiências públicas, atendimento das metas e prestação de contas junto aos
órgãos de controle externo e à comunidade do seu município.

9 - Sistema Integrado de Gestão Municipal – Siamweb: trata-se de sistema de
informática, desenvolvido para o ambiente Web, com a filosofia de cadastros únicos,
integração e aproveitamento das informações, em tempo real, que possibilita a
interligação entre as diversas áreas da administração, representando um avanço
nos mecanismos de controle da Gestão Pública, buscando a eficiência e eficácia da
máquina administrativa.

10 - Sistema de Geoprocessamento: sistema de informática que permite o
armazenamento e tratamento de dados geográficos do município, possibilitando o
seu georreferenciamento. através de suas coordenadas. Trabalha de forma integrada
com a base cadastral alfanumérica ou literal, do módulo de Cadastro Imobiliário do
SIAMWEB, permitindo também, o controle e registro de dados de outras áreas da
Administração, de forma integrada com a base cartográfica digital.
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A CNM Internacional é a área da Confederação Nacional de Municípios responsável
por promover a inserção internacional dos municípios brasileiros. Lançada em
novembro de 2006, a CNM Internacional atua em diversos projetos de cooperação
internacional como o Projeto Plano Diretor como Mecanismo da Promoção da
Eqüidade, aprovado em janeiro de 2007 junto à Agência Canadense para o
Desenvolvimento Internacional (CIDA).

A atuação da CNM no cenário internacional também abrange a representação dos
municípios brasileiros em diversos organismos internacionais, como a Aliança de
Cidades, a Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações de
Governos Locais (FLACMA), onde ocupa a cadeira de vice-presidência.

Na organização mundial Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), a CNM é a
representante brasileira no Bureau Executivo e na Vice-presidência do Comitê da
Sociedade de Informação, fazendo-se presente em ações bilaterais, como o Convênio
de Parceria assinado com a Cités Unies France (CUF), e em foros de discussão,
como o Foro Consultivo do Mercosul.

Além disso, a CNM Internacional faz parte de uma rede internacional que permite a
interação dos municípios brasileiros com diversas experiências locais no mundo.

Para melhor identificar os municípios com interesse em participar de projetos e
programas de cooperação internacional, a CNM disponibiliza no Portal CNM um
cadastro apropriado (http://www.cnm.org.br/institucionalcadastro_internacional.asp),
para ser preenchido e enviado, via fax, para a sede da entidade em Brasília.

O município pode, ainda, contar com apoio da CNM em áreas prioritárias enviando
seus projetos para análise pelo e-mail cnminternacional@cnm.org.br. Aos municípios
filiados, a CNM oferece assessoria técnica para a obtenção de recursos internacionais,
além do apoio logístico necessário.
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Seminários Sobre o FUNDEB

Em 2007, a CNM promoveu, em parceria com as entidades estaduais de Municípios,
por meio da Escola Brasileira de Gestão Pública, o Seminário com o tema
“Financiamento da educação: o que muda com o Fundeb”, realizado em todas as
regiões do País.

Foram 15 encontros (GO, RS, SC, BA, MG, PR, RJ, MA, PB, AL, TO, ES, SP, PA, MS), que
reuniram cerca de 4.500 participantes, entre prefeitos, dirigentes e técnicos das Secretarias
Municipais de Educação e Fazenda e contadores das prefeituras.

Os seminários tiveram os seguintes objetivos: discutir as mudanças decorrentes da
Emenda Constitucional 53/06 e Medida Provisória 339/06 de forma a orientar os
municípios em relação aos procedimentos operacionais do novo Fundo, auxiliar os
Municípios no processo de transição do FUNDEF para o FUNDEB e discutir propostas
de aprimoramento da Medida Provisória que se encontra no Congresso aguardando
ser apreciada pelos senadores e deputados federais.

I Encontro Nacional de Consórcios Públicos

A CNM realizou o I Encontro Nacional de Consórcios Públicos em 2007. Foi o
primeiro evento em caráter nacional concebido para discutir e divulgar os instrumentos
da Lei nº 11.107/05, e seu decreto de regulamentação (Decreto nº 6.017/07).

O principal objetivo foi qualificar técnicos e gestores na aplicação dos instrumentos
propostos pela lei e estimular a utilização do consórcio público pelos municípios,
além de debater o fortalecimento da gestão federativa.

Participaram do evento cerca de 450 pessoas. Desses, mais de 100 prefeitos
municipais e diversos profissionais, entre arquitetos, secretários municipais,
contadores, diretores de consórcios e empresas de consultoria, engenheiros civis,
secretários executivos de consórcios, primeiras–damas, vice-prefeitos, vereadores,
procuradores e demais gestores municipais.

Seminários Regionais de Capacitação para as Políticas e Programas Nacionais de
Desenvolvimento Urbano
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Caixa Econômica Federal, realizou entre outubro e novembro de 2005, oito eventos
regionais sobre as políticas e programas nacionais de desenvolvimento urbano.
Os seminários foram realizados com o apoio do Programa de Modernização do
Setor de Saneamento, PMSS e da Fundação de Empreendimentos Científicos e
Tecnológicos, FINATEC.

O principal objetivo foi apresentar os grandes temas de desenvolvimento urbano,
destacando entre eles a política nacional de saneamento ambiental, a política nacional
de habitação, com enfoque na regulamentação do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social e na elaboração dos Planos Diretores Participativos.

Outro aspecto que também foi abordado foi a capacitação de técnicos e gestores
municipais sobre os procedimentos para acessar recursos federais do Orçamento
Geral da União e demais financiamentos.

No total, foram treinados e capacitados 1020 gestores municipais das cinco regiões
do País:

Convênio SEBRAE

Por intermédio de um Convênio celebrado com o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE), a Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizou
durante os meses de agosto e setembro de 2006, 26 eventos visando a capacitação
de técnicos municipais e produtores locais sobre a elaboração do plano diretor. O
Seminário “A importância do plano diretor para o desenvolvimento local” mobilizou
cerca de 3.300 participantes em todo o Brasil.

Outra ação decorrente desse convênio, foi a publicação das cartilhas “O Negócio é
Participar: a importância do plano diretor para o desenvolvimento municipal” e a
“Cartilha do Comprador: compras públicas alavancando o desenvolvimento”. O
objetivo dessas publicações foi levar ao público alvo (gestores, técnicos e lideranças
municipais, empreendedores de micro e pequeno porte), de forma simples e objetiva,
as informações necessárias sobre a importância para o ambiente municipal dos
temas abordados.

Seminários Novos Gestores

O objetivo dos Seminários Novos Gestores foi promover a capacitação dos Prefeitos
eleitos em 2004, levando a eles as informações básicas sobre as principais áreas da
administração pública. Foram realizadas 15 edições do evento, em parceria com o



Confederação Nacional de Municípios 41

Capacitação CN
M

Governo Federal, representado através de seus Ministérios (Educação, Saúde,
Cidades, Fazenda, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, entre outros),
BID, BIRD, PNUD e SEBRAE.

No total, mais de 3.000 prefeitos foram capacitados, tendo sido entregue a cada
um deles a coletânea com 15 volumes sobre diversas áreas de atuação da
administração municipal.

Treinamento Cidadecompras

O portal CidadeCompras é o sistema desenvolvido pela CNM que consiste no
acesso ao gerenciamento dos processos de compras eletrônicas através da Internet.

Trata-se da ferramenta mais prática, completa e eficaz disponível no Brasil para
aquisição de bens e serviços por meio de cotação e pregão eletrônico, modalidade
de licitação prevista na lei 10.520/02 que permite ao setor público realizar processos
licitatórios pela Internet.

O portal conta hoje com sistemas de Pregão Eletrônico – mais de 7.195 licitações
publicadas – e Cotação Eletrônica – mais de 6.000 registros homologados.

No que diz respeito à capacitação de servidores municipais, mais de 400 servidores
já participaram do Treinamento Operacional do Sistema, 154 fizeram o Curso de
Formação de Pregoeiro. No total, mais de 1.000 técnicos já foram treinados nos
módulos de capacitação do CidadesCompras, estando aptos a desenvolver, nos
seus municípios, as atividades necessárias à realização do pregão eletrônico.
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A Constituição de 1988 foi responsável por importantes transformações no cenário
político-administrativo do país. A Carta Magna consagrou o município como entidade
federativa indispensável ao sistema federativo, integrando-o na organização político-
administrativa e garantindo-lhe plena autonomia.

Os efeitos práticos que se fizeram sentir a partir do ano seguinte, mostraram que os
Governos municipais tiveram sua autonomia reforçada, passando a assumir um
papel de maior importância na prestação de serviços de interesse local, como também
de serviços sociais de âmbito regional, para aqueles de maior porte demográfico.

É inegável que o texto constitucional fortaleceu financeiramente os Municípios, o que
se deu muito mais pela sua participação nas transferências constitucionais, do que
pela ampliação da sua capacidade tributária.

Até a promulgação da Constituição, os municípios participavam com 12% da Carga
Tributária Nacional. Nos primeiros anos da década de 90 os Municípios chegaram
a receber 19,5% da arrecadação de tributos no país.

O ganho financeiro em favor dos Municípios fez com que tanto a União quanto os
Estados transferissem gradualmente parte de suas responsabilidades para os
Governos municipais, sem a correspondente transferência de recursos.

Nos últimos anos, principalmente a União se valeu de inúmeros mecanismos para
reforçar suas finanças, fazendo com que a disponibilidade de recursos financeiros
nas mãos dos Municípios, se reduzisse a 15,9%.

Entretanto a transferência de serviços e atribuições que deveriam ser de
responsabilidade dos Estados e da União continuaram sendo feitas pelos Municípios,
que pressionados pela falta de recursos e pela demanda crescente da população,
estão com dificuldades enormes para manter os serviços essenciais à população
com um mínimo de qualidade.

Para não deixar a população desamparada, os Executivos Municipais nunca se
negaram a assumir estas responsabilidades. Isto tudo vem acontecendo sem que os
cidadãos tenham conhecimento de qual esfera de Governo compete a
responsabilidade de determinado serviço e reclamam ao Prefeito e aos Vereadores,
por serem aqueles que lhes estão mais próximos.

Assim, os municípios vêm desempenhando um papel cada vez mais importante no
atendimento dos anseios da população brasileira, muito embora venham sendo
submetidos a crescentes sacrifícios com a política de redução do tamanho da máquina
governamental federal e estadual.
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na Constituição Federal de 1988, com o objetivo de que não apenas seja revista a
repartição de competências e de recursos financeiros, como também que seja
procedida a devida compensação financeira em favor deles pelos serviços prestados
em lugar dos Estados e da União.

A sociedade brasileira vem passando por uma série de reformas institucionais, sendo
que uma das mais aclamadas, a reforma tributária, conta com o apoio dos Prefeitos,
cuja expectativa é de que ela garanta um maior aporte de recursos aos Municípios.

Para que esta reforma atinja plenamente seus objetivos, faz-se necessário, na opinião
dos Prefeitos, que antes seja reformado também o pacto federativo, definindo
claramente as competências de cada ente da Federação, promovendo a justa
repartição de recursos.

O Comitê de Articulação Federativa, CAF, criado em 2003, necessita ser ampliado,
fortalecido e institucionalizado, com a participação da representação dos Estados.

Através de uma visão macro, o CAF poderá dar respostas rápidas aos anseios da
sociedade, dos Municípios, dos Estados e da União, com uma ação integrada
entre os entes federados. Assim teremos racionalidade na aplicação dos recursos
visando à criação de condições para a melhoria dos serviços públicos prestados
aos nossos cidadãos.

A CNM tem como urgência a reconstrução e o fortalecimento do Pacto Federativo,
que deve ser feito por meio de um amplo debate com a participação dos poderes
executivos dos diferentes níveis de governo e do Congresso Nacional, para definir
com clareza as atribuições de cada ente federado e a sua correspondente alocação
de recursos.

Princípios básicos a serem seguidos numa Federação:

• Repartição constitucional de competências entre a União, Estados-membros, Distrito
Federal e Município

• Necessidade de cada ente federado possuir uma esfera de competência tributária
que lhe garanta renda própria

• Poder de auto-organização dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios,
atribuindo-lhes autonomia constitucional

• Possibilidade constitucional excepcional e taxativa de intervenção, para manutenção
do equilíbrio federativo
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• Participação dos entes no Poder Legislativo Federal, de forma a permitir-se a
ingerência de sua vontade na forma da legislação federal

• Possibilidade de criação de um novo ente ou modificação territorial de Estado
existente dependendo da aquiescência da população do Estado afetado

• A existência de um órgão de cúpula do Poder Judiciário para interpretação e
proteção da Constituição Federal

Na federação brasileira, como dizia Rui Barbosa, o todo nasceu antes das partes: a
união antes dos estados e estes antes dos municípios.

Assim, ao discutirmos o Pacto Federativo Brasileiro, devemos buscar a
descentralização das competências e recursos, indispensável para melhorar a
qualidade do serviço público de nosso país.
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Conclusão

A união de forças faz com que todos possam usufruir benefícios ao mesmo tempo e
com maior intensidade. Por esse motivo, a CNM alerta os municípios para, cada vez
mais, unirem-se em torno de um grupo coeso, trocando experiências e qualificando
sua gestão municipal.

A luta da Confederação é a luta de todos os municípios brasileiros. Unamo-nos
para que a consolidação do movimento municipalista conquiste mais forças para
traçar o destino do nosso País.

A participação ativa dos municípios junto às entidades microrregionais, às estaduais
e à Confederação permite potencializar o canal legítimo e qualificado para viabilizar
os projetos que interessam aos municípios junto ao Congresso Nacional e ao Governo
da União, na busca pela melhoria de vida de nossa população.
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