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CARTA DO PRESIDENTE

Aproveitem
este canal
A pandemia de COVID-19 chegou
transformando a vida de todos nós com
uma rapidez surpreendente. A partir disto,
os Municípios devem rever seus planejamentos, suas receitas, suas despesas e
atender de forma eficiente e eficaz a sua
população e os efeitos do vírus.
O “Monitor” desta edição é voltado
aos principais números e à complexidade
da administração pública para se adaptar
e se reinventar o mais rápido possível; isto
não é fácil e dependerá de muito trabalho,
esforço e dedicação dos gestores e dos
funcionários públicos municipais.
Nestes novos tempos a economia
está se movimentando com muito menos
intensidade e a administração pública, que
vive da arrecadação dos impostos gerados
pela atividade econômica das pessoas e
empresas, sofrerá grandes e importantes
impactos orçamentários e financeiros.
A CNM está no centro de todas as
discussões junto ao parlamento, ao governo federal, aos órgãos de controle e à sociedade em geral para mostrar as dificuldades e desafios que a gestão municipal
está atravessando e buscando sensibilizar
a todos para que nesta hora apoiem os
Municípios, pois é em cada cidade que
a vida acontece.
Esperamos que aproveitem o
conteúdo que estamos colocando
à disposição de vocês e contamos
com a participação de todos,
utilizem nossos canais de
comunicação, enviando
sugestões, críticas e
contribuições.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil-3-05-2017

ENTREVISTA:
ANDREZA ARUSKA
DE SOUZA SANTOS
A CNM e a Universidade de Oxford,
através de seu departamento, tem um
acordo de cooperação técnica para a
realização de Estudos. Como se deu
esta aproximação?
A pandemia da Covid-19 avança no
Brasil sem uma coordenação nacional de
enfrentamento. A CNM é a única instituição no Brasil com capilaridade para conectar em pouco tempo todos os prefeitos do Brasil. Por já conhecer a estrutura
da Instituição, procurei antigos colegas,
em especial o colega Eduardo Stranz,
para saber se estariam fazendo algum
contato com prefeituras sobre a pandemia. Foi então que pensamos em uma
cooperação para acompanhar o andamento das medidas não farmacológicas
nos municípios.
Com a pandemia de Covid-19 neste ano
no mundo, a universidade de Oxford
tem se destacado muito em estudos
e análises sobre diversos aspectos
relacionados ao tema. Como se dá este
protagonismo? Como a universidade
está organizada e quais os parceiros
que estão atuando em conjunto?
A Universidade de Oxford investe
muito em pesquisa de ponta, o acúmulo
de conhecimento e tecnologia fez com
que saísse à frente em estudos sobre a
Covid-19, tanto estudos epidemiológicos
quanto na área de imunologia. O destaque maior se dá na busca pela vacina, e
a vacina pesquisada em Oxford está sendo testada no Brasil, o que aumenta a
procura por mais informações sobre a
universidade de Oxford no Brasil.
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Fotos: KCL Brazil Week Opening

A aliança entre a CNM
e a Universidade
de Oxford contra
a Covid-19
Pesquisadora que dirige o Centro de Estudos
sobre o Brasil na Universidade de Oxford
(Reino Unido) detalha o estudo e o papel
estratégico da CNM no combate à pandemia

“A ausência de
diversificação econômica
gera enorme riscos”

A universidade, dentre seus muitos
centros, possui um Centro de Estudos
sobre o Brasil, o que eu atualmente dirijo.
Esse Centro tem colaborado com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento com informações sobre o Brasil.
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Andreza Aruska
de Souza
Santos, Lecturer
& Director of
Brazilian Studies
Programme,
University of
Oxford
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ENTREVISTA: ANDREZA ARUSKA DE SOUZA SANTOS
A CNM elaborou uma grande pesquisa
junto aos gestores municipais
relacionada à Covid-19 no Brasil.
Essa pesquisa foi separada em três
blocos, e tivemos parceria com uma
equipe de pesquisadores de Oxford
utilizando alguns dos nossos dados
coletados para a análise do que estava
acontecendo por aqui. Como se deu
esta parceria? Quais os resultados
apresentados e sua importância para
entender este momento no Brasil?

fiscalizar ações, como por exemplo o uso
correto de máscaras. Por isso, pesquisas
são essenciais para verificar a adoção de
políticas públicas e sua eficácia. O desafio
é observar o comportamento do vírus, da
política pública, da sociedade, dos arredores das regiões estudadas e ainda descontar super-aglomerações que podem
arriscar meses de medidas de controle.
Nesse contexto, dependemos de uma
ação coletiva para que cada indivíduo se
sinta mais seguro, o desafio é enorme.

Nosso grupo de pesquisa sobre a Covid-19, CADDE, já havia coletado informações sobre as medidas de distanciamento
social adotadas nos Estados, porém, principalmente quando a flexibilização de tais
medidas se iniciou, vimos que precisaríamos de dados locais. Procuramos a CNM
e buscamos ter acesso a algumas perguntas do bloco do questionário que buscava
entender as respostas locais a pandemia.
Com os dados em mãos, foi possível mapear a forma como a flexibilização ocorreu
no Brasil, observando uma ausência sincronia na adoção de medidas restritivas
mesmo entre municípios vizinhos.

Essa parceria entre CNM e Oxford vai
pesquisar e analisar outros temas além
dos relacionados à Covid-19. O que
podemos esperar para os próximos
meses?

Através da observação dos fatos,
indicadores e dados que os
pesquisadores têm a disposição sobre
a pandemia, o que devemos esperar
para os próximos meses no Brasil?
O que já sabemos hoje é que o distanciamento social é único remédio eficaz para reduzir a transmissão do vírus.
Medidas de distanciamento social nem
sempre são acolhidas pela população.
Populações vulneráveis, precarizadas,
aglomeradas, nem sempre podem trabalhar de casa, ou mesmo em casa, se
distanciar de alguém contaminado. Na
outra ponta, há pessoas que, com possibilidade de se distanciar, nem sempre o
fazem por razões diversas, desde dificuldades sociais, ou por minimizarem o risco. Há ainda uma enorme dificuldade em

Além de pesquisas relacionadas à
pandemia, temos um projeto que estuda
a diversificação econômica dos municípios. Sabemos que no Brasil há diversos
municípios com uma fonte de renda concentrada, como por exemplo o turismo.
A pandemia nos mostrou que a ausência
de diversificação econômica gera enorme
riscos causados por choques externos ou
internos. Inicialmente observando municípios dependentes da indústria extrativista
e expandindo para outros setores, estamos mapeando níveis de dependência e
avaliando potencialidades locais para diminuir tal vulnerabilidade.
Mais sobre esse projeto
pode ser lido aqui:
https://www.lac.ox.ac.
uk/article/one-companytowns-in-brazil-0
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Um Raio X da pandemia
nos Municípios
OS DETALHES DA PESQUISA
REALIZADA PELA CNM QUE
ABASTECEU EQUIPE DE OXFORD
Para diagnosticar a situação dos
Municípios brasileiros com relação à Covid-19, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) fez uma pesquisa com as
prefeituras de todo o país. A primeira fase
da pesquisa compreendeu o período entre
18 a 31 de março de 2020, por manifestação espontânea.
Nesse período, a CNM visou abranger os 5.568 municípios brasileiros, obtendo sucesso com 46,71%, ou seja, 2.601
e, mesmo o país estando em urgência
e emergência, 986 (38%) apresentaram
registros de casos suspeitos e/ou confirmados na ocasião.
Em busca de um retrato mais avançado quanto ao enfrentamento da pandemia nos Municípios, a CNM iniciou ainda
em março a segunda fase de consulta às
gestões municipais. O contexto nacional
e estadual nesta fase da pesquisa encontra-se impactado por duas importantes
situações:
(i) A microrregionalização de decisões, em especial das medidas não farmacêuticas para contenção da pandemia,
estratégia de decisão defendida pelo Ministério da Saúde desde meados de abril;
(ii) A expansão do orçamento federal,
mediante as portarias específicas da saúde, da assistência social e do auxílio financeiro a Municípios com a Lei Complementar 173/2020, publicada no final de maio.
Nesse sentido, em comparação ao
início da pandemia decretada em março
deste ano, os governos municipais passaram a contar com maior responsabilização político-administrativa tanto local

quanto regional, como também aportes
de recursos federais para executar ações
estratégicas.
A CNM obteve, nesta segunda fase
da pesquisa, 4.061 (70%) devoluções.
Esse cenário de respostas é uma excelente amostra para se entender o que aconteceu nestes últimos meses.
Neste relatório da pesquisa, a equipe técnica de saúde, assistência social
e Estudos Técnicos procurou analisar
de forma bastante detalhada cada uma
das questões perguntadas aos gestores,
colocando à disposição do público e da
sociedade um extenso trabalho sobre a
situação vivenciada nestes últimos meses em relação à gestão pública local e à
pandemia.
Também com o objetivo de aprofundar o conhecimento e a interpretação dos
resultados da pesquisa, a CNM, através de
seu convênio com a Universidade de Oxford na Inglaterra, cedeu parte das questões para que um grupo de pesquisadores
elaborasse um paper sobre a questão das
medidas de restrição e de flexibilização
e a contaminação e casos de Covid nos
Municípios.

Disponível no link
https://cmmid.github.io/
visualisations/lacpt

Para conferir a pesquisa
na íntegra e seus
resultados, acesse o link
a seguir.
https://www.cnm.org.br/
biblioteca/exibe/14729
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Uma década de
incertezas e a

pandemia
COM A APLICAÇÃO DO NOVO REGIME FISCAL,
AS PERDAS FINANCEIRAS SÃO CONSIDERÁVEIS
HILTON LEAL SILVA E DENILSON MAGALHÃES

O objetivo do presente artigo é analisar os impactos das regras federais de
financiamento da saúde pública brasileira
nos últimos 10 anos, principalmente após
o novo Regime Fiscal, que congelou os
gastos básicos federais, com impactos
no orçamento destinado à saúde, além
de avaliar reflexos da pandemia pelo novo
coronavírus nessa parcela tão importante
do financiamento federal do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Confederação Nacional de Municípios (CNM), tem uma preocupação especial com o financiamento do SUS, devido
a três fatores fundamentais observados
ao longo destes 32 anos da história da
saúde pública brasileira:

FINANCIAMENTO
FEDERAL DA SAÚDE

Hilton Leal Silva
(hilton.silva@
cnm.org.br),
integrante da
equipe de Estudos
Técnicos da
CNM, é bacharel
em Economia e
especialista em
gestão pública
Denilson
Magalhães
(saude@cnm.
org.br), consultor
da Área Técnica
da Saúde da
CNM, é terapeuta
ocupacional
sanitarista

1. O sistema de saúde terá financiamento tripartite – União, Estados, e Municípios;
2. O sistema de saúde será organizado
de forma descentralizada, com ênfase
na municipalização das ações e serviços de saúde; e
3. O subfinanciamento e o desfinanciamento do sistema de saúde.
É importante avaliar o período compreendido entre 2010 e 2020, uma vez
que contempla cinco regras diferentes
estabelecidas na Constituição e em Lei
sobre o financiamento federal da saúde
pública brasileira, o que gera incertezas e
insegurança a respeito da sustentabilidade e da manutenção do SUS.
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Orçamento federal
destinado à saúde e a
pandemia da Covid-19
É importante destacar o desfinanciamento federal no período de 2010 a
2013, quando a União cumpriu a regra do
mínimo de investimentos com redução
gradual do montante aplicado. Se prevalecessem as regras da EC-86 e da EC-95,
as perdas do SUS nos anos de 2016 e
2017 superariam R$ 40 bilhões. A decisão
do STF em não permitir a redução dos valores aplicados em saúde foi fundamental
para que não ocorresse essa perda no orçamento do SUS, pela simples aplicação
do piso federal a ser investido.
A tabela a seguir apresenta os valores
federais empenhados para o orçamento da Saúde no período de 2010 a 2020,
comparados com os valores projetados
pela CNM, observadas as regras que estabeleceram o mínimo que a União deve
aplicar em saúde. Vale destacar que em
2020 o orçamento deveria ser de R$ 142
bilhões (comparado ao valor autorizado, a
perda é de quase R$ 9 bilhões para a saúde brasileira).

Acesse a
Biblioteca CNM
para saber mais

*Projeção com
base no orçamento
autorizado, excluídos
os recursos
extraordinários.

MONTANTES DE RECURSOS FEDERAIS
DESTINADOS E PROJETADOS PARA A
SAÚDE PÚBLICA. BRASIL, 2010-2020.
Ano

Empenhado

Projeção

Diferença

2010

67.327.785.773

58.536.789.067

8.790.996.706

2011

78.536.907.189

71.932.101.631

6.604.805.558

2012

86.806.274.488

81.762.614.973

5.043.659.515

2013

92.701.981.355

88.199.495.339

4.502.486.017

2014

101.855.561.469

95.669.863.990

6.185.697.479

2015

110.221.893.068

102.388.422.100

7.833.470.968

2016

116.805.902.790

93.710.703.835

23.095.198.955

2017

126.907.708.346

109.088.148.596

17.819.559.751

2018

130.473.223.218

130.651.485.743

-178.262.524

2019

136.401.407.214

135.365.969.089

1.035.438.126

2020*

133.566.695.842

142.280.307.865

-8.713.612.023

Fonte: SIAFI, elaborado pela CNM.
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Por fim, a partir de 2018, com a aplicação do Novo Regime Fiscal, que congela os gastos primários da União e passa a
corrigir o mínimo de orçamento destinado
à saúde com base no valor executado no
ano anterior adicionado do IPCA, identificam-se perdas financeiras consideráveis,
que podem passar dos R$ 8,9 bilhões
acumulados até 2020.
De acordo com a PLOA-2021, a aplicação rígida da regra do mínimo de recursos da União para a saúde, aplicando-se
o IPCA previsto para 2020 (2,65%), sobre
o valor autorizado em 2020, revela a concretização das perdas financeiras estimadas nos estudos publicados pela CNM,
com uma perda de cerca de R$ 4 bilhões
para 2021. Caso isso venha a se concretizar, o SUS contabilizará perdas acumuladas superiores a R$ 12,6 bilhões, somente
pelo descumprimento ou pela rigidez da
regra de aplicação mínima de recursos financeiros no período de 2017 a 2021.
De acordo com o Painel de acompanhamento das despesas com o enfrentamento à Covid-19, a dotação orçamentária atualizada é de R$ 44,1 bilhões, dos
quais R$ 34,3 bilhões já foram pagos, o que
equivale a 78% de execução, ainda aquém
da média do período avaliado, mesmo em
se tratando de orçamento emergencial extraordinário. Se somados os montantes de
orçamentos regular e extraordinários (R$
174,7 bilhões), a execução ainda permanece baixa (72%). Conforme observado, o orçamento extraordinário não contribui para
o aumento dos investimentos regulares na
saúde pública brasileira.
Por fim, o financiamento federal da
saúde pública na década avaliada demonstra as incertezas de sua sustentabilidade econômica e gera uma enorme insegurança, principalmente pelo fato de que o
ano de 2021 contará com novos gestores
municipais, a continuidade da pandemia
pela Covid-19, as demandas acumuladas
e crescentes de procedimentos e tratamentos, a crise econômica agravada pela
pandemia, além de terem que conviver
com o desfinanciamento e o subfinanciamento federal do SUS, sustentados no teto
de gastos primários da União.
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Arrecadação
própria
Confira a receita
estimada de IPTU,
ISSQN, ITBI e IRRF
nos 3 primeiros
bimestres de 2020

PORTE 1: até 4.999 habitantes
PORTE 2: de 5.000 a 9.999 habitantes
PORTE 3: de 10.000 a 19.999 habitantes
PORTE 4: de 20.000 a 49.999 habitantes
PORTE 5: de 50.000 a 99.000 habitantes
PORTE 6: de 100.000 a 299.999 habitantes
PORTE 7: Acima de 300.000 habitantes
LEGENDA

2019

2020

IPTU
Até o segundo bimestre
a queda era superior
a 10%, e já no terceiro
bimestre mostrou sinais
de recuperação, atenuada
para 6%.

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

1º Bim

2º Bim

3º Bim

16.430.116.707
16.941.494
37.204.404
127.343.719
551.309.394
936.697.443
2.086.296.653
12.674.323.599

9.044.934.747
36.603.325
87.597.123
181.009.495
591.169.469
854.769.950
1.806.212.459
5.487.572.926

6.897.536.328
43.159.160
100.077.510
202.819.133
537.026.230
554.759.060
950.469.764
4.509.225.470

1º Bim

2º Bim

3º Bim

ISSQN
Vinha apresentando
sinais de impacto
negativo na
arrecadação, e no
terceiro bimestre a
queda se acentuou,
chegando a 10%.

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

12.978.706.904 11.264.786.931 10.110.693.288
69.547.438
67.008.801
63.257.173
131.288.070
124.501.910
117.885.520
250.379.630
251.695.016
240.594.864
706.672.946
652.342.611
631.693.165
751.877.546
676.813.258
602.110.596
1.942.129.306 1.677.008.796 1.496.926.492
9.126.811.968 7.815.416.538 6.958.225.478
Fonte: Elaboração Própria
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A ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
EM ÉPOCA DE PANDEMIA
Os efeitos econômicos da Covid-19 se refletem na arrecadação dos Municípios. A redução dos repasses e receitas próprias provoca nos gestores municipais uma forte pressão, que
deve perdurar até o fim de 2021, o que exige reorganização orçamentária e medidas como a ampliação do prazo de parcelamento e de descontos do IPTU e o uso de tecnologias próprias,
como a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, que permite maior
controle e favorece o ISS. Enquanto isso, o ITBI apresenta uma
tendência de recuperação e o IRRF mostra um dos efeitos claros da pandemia: a receita em geral caiu, mas a despesa não,
por isso esse imposto cresce, como uma exceção.
LEGENDA

2019

2020

ITBI
1º Bim
A receita do ITBI do
terceiro bimestre de
2020 teve queda 14%
em comparação ao
mesmo período do ano
passado.

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

1.911.193.684
24.193.881
40.930.757
47.214.134
117.551.686
155.686.185
343.528.931
1.182.088.111

2º Bim

3º Bim

1.610.262.776
26.572.439
31.513.808
43.010.479
110.498.264
132.208.186
269.174.970
997.284.630

1.918.402.684
56.190.400
72.154.164
101.989.719
200.437.099
179.524.899
317.146.804
990.959.599

2º Bim

3º Bim

3.498.830.060
47.902.945
63.402.561
136.295.260
309.114.564
295.889.158
626.296.104
2.019.929.469

3.514.320.744
49.778.254
67.769.106
145.719.091
325.431.723
293.053.767
648.075.613
1.984.493.189

IRRF
1º Bim
O efeito do gasto com
pessoal, que não teve
queda, fica claro quando
se analisa o IRRF, única
receita em tendência de
crescimento.

TOTAL
Porte 1
Porte 2
Porte 3
Porte 4
Porte 5
Porte 6
Porte 7

3.264.535.860
35.814.879
51.394.010
119.768.436
259.542.025
252.674.796
571.225.909
1.974.115.804
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ARTIGO

O pioneirismo da CNM
na mudança da tributação
sobre o consumo
Eudes Sippel |
eudessippel@gtmweb.
com.br

Eudes Sippel Consultor tributário,
graduado em
Ciências Contábeis,
Graduado em Gestão
Pública, Especialista
em Secretariado
Executivo,
Especialista em
Metodologia de
Ensino Superior,
Fiscal de Tributos
Municipais, Membro
Conselheiro do
Comitê Gestor do
Simples Nacional,
Diretor do Grupo
GTM WEB,
professor, instrutor e
palestrante na área
pública municipal.

Nos últimos dias tivemos sancionada a Lei Complementar nº 175 que trata
de regulamentações no Imposto Sobre
Serviços (ISS), em especial modificações
que se aludem ao texto trazido pela LC nº
157/16, relativo à mudança do local do
pagamento do ISS, de serviços de administração de cartões, fundos, consórcios,
arrendamento mercantil e planos de saúde, para o domicílio do tomador. Agora, a
LC nº 175/20 estabelece a criação do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias,
traz a caracterização e definição dos tomadores, bem como uma modelagem de
transição da arrecadação.
Embora seja um passo importante
e construído fortemente com a presença da Confederação Nacional de Municípios (CNM), ainda temos um necessário
e definitivo avanço a concluir no âmbito
do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionado à suspensão imposta pelo ministro Alexandre de Moraes que impede a
mudança na tributação para o Município
do tomador, dos serviços anteriormente
referidos. Esperamos que o ordenamento
legal trazido pelo legislador possa, enfim,
satisfazer o ministro nos esclarecimentos
necessários e pôr fim à restrição imposta
aos Municípios brasileiros.
Enquanto saudamos esse avanço
trazido pela LC nº 175/20 e pelo trabalho
vigilante e permanente da CNM em favor
dos Municípios, gostaria de propor a você,
leitor, uma análise histórica desta mudança. Até porque, para desenvolver uma
visão prospectiva, você precisa praticar a
visão retrospectiva. E foi assim, ainda lá
em 2012, quando o Superior Tribunal de

Justiça (STJ) decidiu que as operações de
leasing eram devidas no estabelecimento
do prestador, baseado na linha construtiva, de que ali se estabelecia a perfectibilização dos contratos relativos ao arrendamento, o início das construções das
mudanças trazidas agora.
Antes, por mais de uma década de
discussões em tribunais inferiores, a esmagadora maioria das decisões foi favorável aos Municípios no sentido de concretizar a tributação no local da assinatura
dos contratos de arrendamento mercantil. Assim, a conclusão trazida pelo STJ foi
um balde de água fria nas esperanças de
conquistarmos novas receitas neste tributo para os Municípios. Diante do quadro, a CNM decidiu propor uma reforma
moderna e contemporânea para o ISS.
Olhando o cenário da tributação sobre o
consumo no mundo e a concentração da
arrecadação tributária do ISS em poucos
Municípios, a entidade municipalista partiu para apresentar uma modificação real
do ISS.
A coisa mais importante no mundo não é tanto aonde nós chegamos,
mas em qual direção estamos nos movendo. Esta definição de Oliver Holmes
(1809-1894) resume o caminho tomado
pela CNM ao identificar que deveríamos
investir na mudança da origem para o
destino na tributação do ISS. É a grande
mensagem e o maior mérito da CNM,
dos seus líderes e de suas equipes técnicas quando da iniciativa da LC nº 157/16.
Aquele processo hoje se impõe na mudança do local da tributação dos serviços
com maior capacidade de redistribuir a
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Os líderes da CNM
perceberam que
precisavam mudar o
destino das receitas do
ISS, mas não podiam
andar pelos mesmos
caminhos já traçados

Podem superar os R$
10 bilhões o incremento
nas receitas, como
frutos desse esforço de
mudança tributária para
as comunidades dos
Municípios
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arrecadação do ISS. Foi um marco para
a tributação no Brasil. Aprovado nas duas
casas do Congresso Nacional com maioria qualificada (mais de 2/3). Foi desde a
Constituição de 88 a principal mudança
na tributação para buscar um movimento contemporâneo, aplicado na grande
maioria dos países desenvolvidos. Uma
tributação focada no destino, no local do
consumo.
Pode passar despercebido para alguns, mas caberá nos registros da História atribuir a esta iniciativa e a entidade
municipalista, como a precursora, aquela
que indicou, anunciou e preparou a vinda do acontecimento, que hoje, todos os
projetos em discussão sobre a reforma
tributária no país buscam, a mudança da
origem para o destino na tributação sobre o consumo.
Esse modelo mudou o rumo da conversa, e hoje estamos todos focados nesta estratégia. Nas mais diversas vertentes
do pensamento atual e, em suas propostas para a reforma tributária, discutidas
pela sociedade e no Congresso Nacional
neste momento, encontra em todas este
princípio, antecipado pela CNM na origem
das suas lutas, quando da tentativa de
melhorar a distribuição do ISS.
O pioneirismo da CNM promoveu a
discussão inicial da transição, de uma
época para outra, em termos de modelo
de tributação sobre o consumo. E isso se
deu porque seus líderes perceberam que
precisavam mudar o destino das receitas do ISS, mas não podiam andar pelos
mesmos caminhos já traçados. Era preciso mudar, desbravar um novo modelo.
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E isso, obviamente, trouxe muita resistência, não só de parte dos contribuintes,
mas de alguns setores municipalistas
enraizados na manutenção de feudos e
paraísos fiscais.
Houve muito questionamento da mudança da origem para o destino, com profetizações de que era impossível funcionar
e que não havia meios de controle, arrecadação ou fiscalização. Estas convicções
equivocadas, baseadas em exceções, não
confirmavam a regra que existia, mas serviram de precursor para a nova regra trazida pela CNM. Veio dela também o encaminhamento e apresentação da solução do
modelo de funcionamento, com a criação
de regras nacionais que garantem a viabilidade de todo o sistema de arrecadação,
controle e fiscalização e que agora se consolidam pela LC nº 175/20.
Agitemos agora a poeira da estrada
e, focados em colocar para funcionar as
mudanças da lei, avancemos, pois, em
um piscar de olhos todos talvez tenhamos esquecidos o passo histórico da
nossa entidade. Até porque o orgulho, a
marca desejada de todos que trabalham
na CNM com a implementação da lei,
oportunizando ganhos, que nos dias de
hoje, podem superar os R$ 10 bilhões de
incremento nas receitas ocorre quando
este trabalho gera frutos para as comunidades dos Municípios. Frutos que melhoram o bem-estar das pessoas, a infraestrutura dos Municípios e a qualidade
de vida de seu povo. Aí é onde realmente
se imortaliza o trabalho do movimento
municipalista e onde todos da CNM se
reconhecem gratificados.

“E para eternizar na memória
De tal conquista, toma teu legado,
Leva contigo esta missão a frente!
Lança-a mais alto e mais longe e,
Escalando impetuoso a escada celeste,
Pendure-a nas estrelas!”
Nietzsche (adaptado)
Parabéns ao movimento municipalista!
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Eduardo Stranz
Consultor da CNM
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A saúde pública e a
Pandemia de Covid-19
POR QUE A EFICIÊNCIA, MAIS
DO QUE NUNCA, É UMA
CELEBRAÇÃO À VIDA
Uma pergunta precisa ser feita por
todos nós. Universal e gratuito, o nosso
Sistema Único de Saúde (SUS) conseguiu
enfrentar uma das maiores pandemias
dos últimos anos?
A resposta para essa questão pode
ter vários ângulos e pontos de vista, mas
nenhum poderá deixar de levar em conta
como nosso sistema é complexo e gigante, pois temos um serviço de saúde hierarquizado com gestão e financiamento dos
três entes da federação, extremamente
demandados neste momento.
O SUS é um dos orgulhos do Brasil.
Sabe-se que, em vários outros países, os
sistemas de saúde não têm a abrangência e a universalidade dele. Aqui no Brasil,
segundo nossa Constituição, a saúde é
dever do Estado e direito de todo cidadão.
Mas gerenciar esse sistema não é
nada trivial. Demanda muita organização,
gestão e recursos financeiros. Embora os
serviços prestados sofram críticas da população, da imprensa e dos próprios gestores, funcionários e prestadores de serviço, todos concordam acerca do grande
desafio que é colocar o SUS para rodar.
Com a pandemia, os problemas e os
desafios ficaram mais evidentes, e todas
as preocupações desde o começo deste
ano eram para evitar a sobrecarga do sistema de saúde e, com isso, atender as pessoas e evitar óbitos. Para isso foi necessário que a União, os Estados e os Municípios
adotassem medidas extraordinárias. Houve a liberação de recursos por parte do
Ministério da Saúde, contratação de leitos
de UTI, construção de hospitais de campanha, contratação de profissionais médicos,

enfermeiros, aquisição de equipamentos
específicos e definição de protocolos sanitários para fazer frente ao aumento da
demanda por serviços de saúde.
Desde março, com a decretação do
estado de calamidade sanitária pelo Governo Federal, os Estados da Federação
também fizeram seus decretos e os Municípios seguiram e decretaram suas regras. Já em abril e maio, quase a totalidade das cidades havia tomado medidas
sanitárias, de restrição de aglomerações
e fechamento do comércio. Isto foi divulgado pela CNM em sua pesquisa sobre a
COVID-19 em junho e julho deste ano, disponível neste link. Desta forma, tivemos
uma ação efetiva por parte dos governos
locais no enfrentamento a pandemia.
Olhando hoje em dia, podemos discutir se tais ações foram efetivas ou não, se
foram tomadas no tempo adequado, mas
o que devemos levar em conta é que os
gestores na ocasião não possuíam todas
as informações de que dispomos agora
e foram rápidos na tomada das decisões,
muitas delas extremamente impopulares.
Estamos ainda aprendendo a enfrentar a pandemia. No fechamento deste
artigo, tínhamos mais de 150 mil óbitos e
mais de 5 milhões de pessoas contaminadas, o que demonstra que este processo não deverá se encerrar tão cedo. Enquanto não tivermos uma vacina eficaz,
conviveremos com um sistema de saúde
altamente demandado e precisaremos do
esforço e da competência de todos para
que as pessoas possam ser bem atendidas. Principalmente neste ponto é que os
gestores municipais são fundamentais,
porque é nos Municípios que o acesso a
estes serviços se dá. Por isso temos que
fortalecer o sistema, capacitar, gerir e dotar de recursos financeiros suficientes
para evitar mortes e celebrar a vida.
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Uma análise do gasto em
saúde dos Municípios
DESPESAS ACIMA DA OBRIGAÇÃO SE TORNARAM UM PROBLEMA
CRÔNICO, QUE PERSISTE MESMO COM OS RECURSOS FEDERAIS
EXTRAS NA PANDEMIA
Conforme a Lei 8.080/1990, o financiamento da saúde pública no Brasil é realizado pelas três esferas de poder, União,
Estados e Municípios. Desde então, houve uma série de modelos da composição
deste financiamento:
A Emenda Constitucional no 29/2000
determinou que a União deveria aportar o
valor do ano anterior acrescido da inflação, os Estados deveriam alocar 12% de
suas receitas e os Municípios 15%.
Após muitas mobilizações do movimento municipalista pela regulamentação dessa emenda, a Lei Complementar
no141/2012 regulamentou o que seriam
Ações e Serviços Públicos em Saúde
(ASPS) e seu financiamento, referendando o que a Emenda 29/2000 definiu.
Após a 141/2012, a Emenda Constitucional no 86/2015 introduziu uma
nova forma de financiamento por parte
da União, um % progressivo até alcançar 15% da receita corrente líquida (RCL),
mas foi revogada pela aprovação da
Emenda Constitucional no 95/2016, chamada Emenda do Teto de Gastos, que
retomou a regra do orçamento do ano
anterior acrescido da inflação.
A LC 141/2012 também tornou obrigatório o registro dos três entes no Sistema de Informações sobre Orçamento
Público em Saúde (SIOPS) junto ao Ministério da Saúde – com isso, podemos
saber como são aplicados os recursos
que financiam a saúde pública no Brasil.
Os Municípios no Brasil aplicam de
suas receitas muito mais que estes 15%
determinados pela legislação. Ao longo
dos anos, este percentual vem aumen-

tando, fazendo com que a média nacional
fique entre 19% a 22%. Mas, se olharmos
um a um dos Municípios, há aqueles que
gastam até 35% de seus orçamentos na
área de saúde.
Ao analisarmos o conjunto dos Municípios de cada Unidade da Federação,
podemos notar claramente que este é
um fenômeno nacional, em todos eles as
médias são maiores que os 15% determinados.
O que podemos esperar para 2020
é um aumento destas despesas na área
de saúde. Com a pandemia de Covid-19,
certamente houve uma grande expansão
neste gasto. Embora muitos recursos tenham sido repassados pelo Governo Federal de forma extraordinária, a despesa
em saúde aumentou muito neste ano.

TENDÊNCIA DE
EVOLUÇÃO

22,82%

EVOLUÇÃO DA MÉDIA DE GASTO
PRÓPRIO EM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS
22,15% 22,00%

21,67%
21,68%

21,64%
21,36%

20,49%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: SIOPS/MS – Elaboração e cálculos CNM
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Os repasses
da Saúde aos
Municípios
UM EXAME DETALHADO DAS PORTARIAS FEDERAIS DE JULHO,
AGOSTO E SETEMBRO

Carla Albert
assessora em Gestão
da Saúde na CNM

Face às diversas dimensões do enfrentamento da Covid-19 e da necessidade de garantir promoção, proteção e recuperação da saúde, o Ministério da Saúde
tem editado uma série de Portarias com
liberação de recursos financeiros pontuais, em caráter excepcional de custeio. Esses repasses têm como objetivo financiar
ações e serviços nas Redes de Atenção à
Saúde, a partir da situação epidemiológica do Município.
Nesse sentido, para o melhor uso dos
recursos, a atualização permanente do
Plano de Contingência em Saúde para enfrentamento da Pandemia está na ordem
do dia das gestões. Nele o Município anuncia e se programa face ao contexto local
e regional da pandemia. No âmbito da recepção e uso de recursos financeiros, além
do Plano, as gestões devem ter em consideração a Lei Complementar no 141/2012

Por tratar-se de recursos excepcionais, é necessário um olhar atento aos
parâmetros normativos e indicativos das
ações em saúde que podem ser custeados com esses repasses específicos. As
portarias emitidas nos meses de julho,
agosto e setembro foram:
Art. 2º Para fins de apuração da aplicação dos
recursos mínimos estabelecidos nesta Lei
Complementar, considerar-se-ão como despesas
com ações e serviços públicos de saúde aquelas
voltadas para a promoção, proteção e recuperação da
saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios
estatuídos no art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:
I - sejam destinadas às ações e serviços públicos de
saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;
II - estejam em conformidade com objetivos e metas
explicitados nos Planos de Saúde de cada ente da
Federação; e
III - sejam de responsabilidade específica do setor
da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas
a outras políticas públicas que atuam sobre
determinantes sociais e econômicos, ainda que
incidentes sobre as condições de saúde da população.

PORTARIAS DE RECURSOS FINANCEIROS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS
PORTARIA - 1742/2020 (13/JUL) E
2488/2020 (18/SET)
Objetivo - Credencia temporariamente municípios a receberem incentivo financeiro referente aos Centros Comunitários de Referência
para Enfrentamento da Covid-19 e incentivo
financeiro federal adicional per capita, em caráter excepcional e temporário. / Altera a Portaria nº 1.742/GM/MS, de 13 de julho de 2020.
Uso normativo - Art. 1º Ficam credenciados

temporariamente os estabelecimentos de
saúde descritos no Anexo I a esta Portaria a
receberem o incentivo de custeio (...)
Valor (R$) 21.321.232,50
PORTARIA - 1.857/2020 (28/JUL) E
2027/2020 (10/AGO)
Objetivo - Transferência de incentivos financeiros aos Municípios, considerando as escolas públicas.

OUTUBRO/NOVEMBRO 2020

Uso normativo - Art. 1º (...); § 1º O valor a
ser transferido aos Municípios e ao Distrito
Federal atende as regras de incentivo financeiro de custeio às ações (...)
Valor (R$) 454.300.000,00
PORTARIA - 2.222/2020 (25/AGO)
Objetivo - Ações Estratégicas de Apoio à
Gestação, Pré-Natal e Puerpério.
Uso normativo - Art. 1º (...) sobre as Ações
Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e incentivo financeiro federal
de custeio (...).
Valor (R$) 259.888.395,00
PORTARIA - 2358/2020 (2/SET)
Objetivo - Institui incentivo de custeio, em
caráter excepcional e temporário, para
a execução de ações de rastreamento e
monitoramento de contatos de casos de
Covid-19.
Uso normativo - Art. 1º Fica instituído incentivo financeiro federal de custeio (...)
Valor (R$) 369.708.000,00
PORTARIA - 2405/2020 (16/SET)
Objetivo - Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e
temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e
serviços da Atenção Primária à Saúde no
cuidado às populações específicas.
Uso normativo - Art. 1º Esta Portaria institui incentivo financeiro federal de custeio
(...).
Valor (R$) 319.429.740,00
PORTARIA - 2.516/2020 (22/SET)
Objetivo - Aquisição de medicamentos do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
Uso normativo - Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a transferência de recursos
financeiros de custeio (...)
Valor (R$) 649.833.472,83

Fonte: Fundo Nacional de Saúde. Adaptado por CNM.
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Frente à diversidade de repasses,
meses e possibilidades de aplicação em
Ações e Serviços de Saúde – desde saúde
mental (medicamentos) até vigilância em
saúde (rastreamento) –, é importante que
as gestões conheçam as fontes de consulta detalhadas para, de fato, compreender os valores recepcionados nos Fundos
Municipais com as respectivas Portarias.
Essa escolha tem por consequência
a tela das opções da Consulta de Pagamento Detalhada. Nela selecionar: Ano
(2020); Mês (Julho ou Agosto ou Setembro); Tipo de Consulta (Fundo a Fundo);
Bloco (Manutenção); Grupo (Coronavírus);
Ação (Enfrentamento da Emergência de
Saúde); Repasse (Municipal).
Essas opções resultarão no detalhamento do repasse em mês específico,
trazendo os dados do número da Portaria
que habilita o Município, data da ordem
bancária e valor do repasse, entre outros
dados. Esse contínuo de dados auxilia a
associação entre a demanda de financiamento das ações locais ao enfrentamento, tanto para as gestões da Saúde quanto
para as áreas da contabilidade pública e
tesouraria municipal.
A situação de saúde, social e econômica resultante das consequências da
Covid-19 tem tido uma constante por parte das gestões municipais. Tem se manifestado em dois sentidos: De que não
há respostas fáceis. Inicialmente com a
adoção das medidas não farmacológicas,
como o distanciamento social e uso de
máscaras, as gestões locais tiveram que
programar e reforçar determinadas ações
em saúde que cumprem importante papel
no combate à pandemia. Assim, reconhecer toda a potencialidade dos recursos
fundo a fundo é de suma importância.
Com o intuito de fornecer suporte técnico, a Confederação Nacional de
Municípios (CNM) produziu uma série de
Notas Técnicas (NTs) sobre uso dos repasses federais. O principal documento é
a NT é a nº 24/2020, que trata da segurança jurídica e contábil no uso dos valores repassados pelo FNS.
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Para essa consulta,
sugere-se verificar
a “Consulta
de Pagamento
Detalhada”, no Portal
do Fundo Nacional de
Saúde (FNS).
https://portalfns.
saude.gov.br/

Escolher ainda UF e
Município.
https://consultafns.
saude.gov.br/#/
detalhada

Está disponível para
download em
https://www.cnm.
org.br/biblioteca/
exibe/14596

Leia também
o Panorama
Covid, conteúdo
exclusivo, na
página a seguir
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Conteúdo Exclusivo
PANORAMA COVID–19

Os dados disponibilizados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM)
aos entes municipais têm sido imprescindíveis para nortear a gestão local nos
últimos anos. Informações precisas, de
áreas específicas, subsidiam a tomada
de decisões. Você sabia que as ferramentas do conteúdo exclusivo podem auxiliar
na identificação dos gargalos, no planejamento e na execução das medidas de
mitigação? Já pensou na possibilidade de
fazer a análise conjuntural, por meio de
panoramas, e acompanhar as transferências constitucionais, como do Fundo de
Participação dos Municípios? Ao acessar
o perfil da cidade, o gestor pode acompanhar as previsões, os valores repassados
e as análises mensais e anuais.
As conquistas recentes do movimento municipalista, em números, e as ações
da CNM junto ao Congresso Nacional e ao

IMPORTANTE SABER
Saiba quanto seu Município já recebeu, e
acompanha os valores das conquistas do
movimento municipalista para a sua cidade:
• Saldo em Conta
• Portaria Nº 480/2020
• Portaria Nº 1.666/2020
• Portaria Nº 1.857/2020
• Recomposição do FPM (Apoio Financeiro Lei nº 14.041, de 18/08/20,
de conversão da Medida Provisória
938/2020)
• Lei Complementar 173/2020
• Portaria Nº 369/2020 Assistência
Social
• Portaria Nº 378/2020 Assistência
Social
• Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc
• Portaria Nº 252/2020 Transferências
especiais
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Todo o conteúdo pode ser copiado,
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livremente, desde que seja citada a fonte.

governo federal estão disponibilizadas de
forma detalhada. Exemplo: o instrumento pelo qual a verba foi liberada, as notas
técnicas de orientação para execução e
prestação de contas e os valores repassado aos cofres municipais e quanto cada
prefeitura já recebeu.
Os gestores municipais também
podem acompanhar as matérias, vídeos,
tramitação de leis, os valores publicados,
além das notas técnicas, portarias e resoluções com impacto no seu Município.
Nestes últimos seis meses, houve avanços consideráveis em relação
às pautas emergenciais elencadas pelo
movimento municipalista para o enfrentamento da pandemia. A CNM, de forma
pioneira, criou um espaço destinado aos
repasses feitos neste período que também podem ser consultados na área do
Conteúdo Exclusivo.

Conecte-se com a
A CNM está presente também nas
redes sociais e quer interagir com seu
Município por lá também!
portalcnm
Portal CNM
portalcnm
TV Portal CNM
cadastre-se na lista de transmissão
https://www.cnm.org.br/index.php/
contato/whatsapp
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