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A maior entidade 
municipalista 
da América Latina

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é uma 

organização independente, apartidária e sem fins lu-

crativos, com mais de 28 anos de existência.

Lutar pelo fortalecimento da autonomia municipal e 

do movimento municipalista, contribuindo com solu-

ções políticas e técnicas para excelência na gestão e na 

qualidade de vida da população, é a nossa missão. 

O objetivo maior da CNM é consolidar o movimento 

municipalista, fortalecer a autonomia dos municípios 

e transformar nossa entidade em referência mundial 

na representação municipal.
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Como se estrutura o 
movimento municipalista

O municipalismo brasileiro é formado por uma rede 

de entidades com atuação em nível regional, estadual 

e nacional.

A atuação do movimento municipalista abrange todo 

o território do país por meio das entidades estaduais e 

microrregionais.

É essa articulação que alimenta a atuação da CNM, 

legitimando-a como a autêntica entidade representativa 

dos municípios em nível nacional.

As inúmeras conquistas obtidas ao longo de sua história 

comprovam a força do movimento municipalista.
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Conquistas para os municípios

A CNM orgulha-se de ter iniciado, incentivado, viabilizado e, na maioria das ve-

zes, liderado lutas e reivindicações que resultaram em diversas conquistas para os 

municípios. Essas conquistas representam, não somente mais recursos, mas, prin-

cipalmente, o aperfeiçoamento da gestão municipal e a melhoria da qualidade 

de vida da população.

Algumas conquistas do Movimento Municipalista

Alteração da alíquota da Cofins (1999-2006)  10.603.349.404,97 

O fim da compensação da Cofins no IPI (2004-2006)  3.409.529.674,34 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – 
Cide (2004-2006)

 1.150.592.110,05 

Alteração na Lei do Imposto sobre Serviços – ISS (2004-
2006)

 12.348.153.447,31 

Paes – crédito no FPM de dezembro de 2005  438.567.226,93 

Transporte Escolar (2004-2007)  794.684.097,15 

Repasse direto do Salário Educação (2004-2006)  5.143.519.627,88 

Aumento do valor da Merenda Escolar (2004-2007)  1.500.578.822,00 

Contribuição para a Iluminação Pública (2002-2007)  13.567.823.677,53 

FEX - Fundo de Exportação (2004-2007)  1.532.121.061,95 

Aumento de 1% no FPM (2007-2008)  2.293.825.016,47 

Conquistas Total (R$)  52.782.744.166,59 

Valores atualizados até 2007.
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A CNM está sempre atenta a tudo 
que acontece no Congresso Nacional

A CNM realiza um acompanhamento sistemático de todas as ações de inte-

resse dos municípios que tramitam no Congresso Nacional, tendo se conso-

lidado, ao longo do tempo, como uma das principais fontes de informação 

dos gestores municipais.

A articulação política e parlamentar da entidade também acontece mediante 

a participação em audiências públicas, reuniões com parlamentares e na mo-

bilização para aprovação de projetos favoráveis aos municípios.

A CNM disponibiliza todas as informações sobre a tramitação das matérias da 

pauta de reivindicações municipalistas.

É preciso, no entanto, que os prefeitos e as prefeitas fiquem atentos, pois sua 

participação nessa mobilização, principalmente, junto aos seus deputados e 

senadores, é fundamental para o êxito das nossas ações.
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Capacitar os técnicos 
municipais para 
qualificar a gestão

Uma das principais preocupações da CNM é com 

a qualificação da gestão pública municipal, pois 

o nível de exigência, tanto da população, quan-

to dos órgãos de fiscalização, vem aumentando 

consideravelmente.

O caminho mais curto para uma gestão de qua-

lidade é ter técnicos municipais motivados e ca-

pacitados. 

Para isso a CNM conta com uma equipe técnica 

capaz de orientar e auxiliar os gestores nas prin-

cipais áreas da administração pública.
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Modernização da Gestão

O avanço tecnológico traz sérios impactos para os municípios, atingindo vários se-

tores da administração pública. Hoje em dia, para garantir a eficiência da gestão e 

acompanhar as tendências, é preciso contar com as ferramentas corretas. Pensando 

nisso, a CNM disponibiliza gratuitamente aos seus filiados algumas alternativas:

CidadeCompras – ferramenta de compras eletrônicas que facilita a aquisição de 

bens e serviços comuns, proporcionando maior transparência, agilidade e economia.

SiamWeb – sistema integrado de gestão municipal, que possibilita a interligação 

entre as diversas áreas da administração.

Portal Municipal – permite a publicação de contas públicas de acordo com a le-

gislação, bem como a divulgação das principais informações, atividades e potenciais 

do município na Internet.

e-MuniCíPio – correio eletrônico personalizado, padronizado e oficial. Contas de 

e-mail com nome do seu município.
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A atuação da CNM vai além das 
fronteiras do Brasil

A atuação no cenário internacional abrange a representação política dos mu-

nicípios brasileiros em diversos organismos e associações internacionais, tais 

como a Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de 

Gobiernos Locales (FLACMA) e a Organização Mundial de Cidades e Governos 

Locais Unidos (CGLU).

Por meio do desenvolvimento de projetos de cooperação internacional 

e de ações de articulação institucional, a CNM vem provando que todos os mu-

nicípios possuem condições de se internacionalizar.

O Projeto “Plano Diretor como Mecanismo de Promoção da Eqüidade”, reali-

zado em parceria com a Agência Canadense para o Desenvolvimento Interna-

cional (CIDA), a publicação do Relatório sobre os Municípios de Fronteira e o 

Encontro de Governos Locais Lusófonos são bons exemplos.

15





Compreendendo e 
avaliando a gestão 
municipal

O Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de 

Gestão (IRFS) reflete, anualmente, o desempenho 

dos municípios brasileiros. 

Foi desenvolvido pela CNM com a finalidade de ofe-

recer aos gestores e à sociedade um parâmetro sim-

ples e ao mesmo tempo objetivo de avaliação das 

administrações municipais.

O IRFS possibilitou à CNM fazer o reconhecimento 

daqueles gestores que alcançaram, em todos esta-

dos brasileiros, os melhores resultados.
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Fale com a CNM e 
mantenha-se bem 
informado

A CNM disponibiliza a seus filiados um amplo ca-

nal de comunicação, por meio do qual o gestor 

pode se manter informado sobre tudo o que está 

acontecendo no movimento municipalista.

A estrutura da CNM possibilita um contato ágil 

e personalizado por meio do Departamento de 

Relações Institucionais.

Essa equipe está preparada não somente para 

passar as informações para o gestor, mas tam-

bém para buscar a solução de suas demandas e 

solicitações.
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O evento que reúne o maior 
número de autoridades do país

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é uma mobilização 

democrática, pacífica e ordeira. Trata-se do maior evento politico do Brasil,  

contando com a presença de mais de 5 mil participantes, entre prefeitos, 

secretários, vereadores, senadores, governadores, parlamentares estadu-

ais e federais, ministros e o presidente da República.

Durante o evento são discutidas questões que influenciam o dia-a-dia 

dos municípios e são apresentadas as reivindicações do movimento 

municipalista.

A maioria das nossas conquistas deve-se ao grande poder de mobiliza-

ção e articulação dos prefeitos durante a Marcha. Por isso, sua parti-

cipação é fundamental.
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Seja protagonista 
desta história. 

Filie-se à CNM!

Para mais informações, entre em 

contato conosco pelo telefone 

(61) 2101-6012 ou pelo e-mail 

atendimento@cnm.org.br.

Municipalismo forte se faz com a 

participação de todos. Faça sua parte!

www.cnm.org.br
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SCRS 505, Bloco C, Lote 1 – 3o andar – Brasília/DF – CEP: 70350-530

Tel.: (61) 2101-6000 – Fax: (61) 2101-6008

Site: www.cnm.org.br – E-mail: atendimento@cnm.org.br
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