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Editorial
Os dias que se seguiram após a Marcha a Brasília foram intensos para

destacam-se as matérias que tratam da Lei Kandir e das decisões mono-

o movimento municipalista. A articulação resultou em importantes avan-

cromáticas do Supremo Tribunal Federal, como no caso do Imposto sobre

ços aos Municípios. No Executivo, reuniões com o presidente da República

Serviços (ISS) e dos royalties.

e outras autoridades levaram à publicação de decreto que atualiza os valo-

O Boletim CNM também mostra que estudos da Confederação ganha-

res da licitação. Também foi reforçado pelo governo o compromisso de pu-

ram destaque na imprensa de todo o país. Entre esses, destaca-se o que

blicar normativos referentes aos Restos a Pagar e ao Encontro de Contas.

mostra: 231 Municípios têm mais eleitores do que população. Esse cená-

No Congresso Nacional – apesar do ritmo mais lento em decorrência

rio alerta para uma reclamação recorrente das administrações locais: a

da Copa do Mundo, das eleições e da proximidade do recesso parlamen-

de que as suas populações estão subestimadas pelo Instituto Brasileiro de

tar –, muitas proposições seguem com avanços nas comissões. Entre esses,

Geografia e Estatística.

Família Municipalista

Fotos: Ag. CNM
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Diógenes Tolentino

Tapurah (MT)
Iraldo Ebertz

Tarrafas (CE)
Tertuliano Araújo

3

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

julho de 2018
Entrevista

Nova Lei de Licitações: mais eficiência
e regras claras para o gestor local
Ag. CNM

O deputado federal João Arruda (MDB-PR)
assumiu a relatoria da Nova Lei de Licitações –
Projetos de Lei 1.292/1995, 6.814/2017 e outros
230 apensados – na Comissão Especial que analisa a proposta no início do ano. A revisão da atual
legislação sobre as contratações públicas, que engloba a Lei de Licitações e Contratos (8.666/1993),
a Lei do Pregão (10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações (RDC, Lei 12.462/2011),
é uma antiga demanda dos gestores e, por isso,
há grande expectativa do movimento municipalista para aprovação de regras mais atuais e
alinhadas à realidade de quem contrata, a administração local. Durante três meses, Arruda
e o presidente da Comissão, deputado Augusto
Coutinho (SD-PE), promoveram audiências públicas em Brasília e em outras capitais para ouvir representantes de órgãos e entidades representativas envolvidas no tema. À Agência CNM,
ele falou sobre a elaboração do parecer, as mudanças favoráveis aos Municípios e a expectativa de aprovação.
Assim que o senhor foi designado rela-

Nas audiências que realizou em todo

Qual a expectativa para aprovar o proje-

tor, o que sentiu ser necessário para mudar

o país, qual foi o maior consenso entre os

to (prazos e acordo entre os parlamentares)?

o texto da Comissão Temporária de Moder-

participantes?

nização da Lei de Licitações do Senado [PL

A votação está marcada para o dia 4. Há con-

O consenso é de que é preciso fazer com que

senso (entre os parlamentares) sobre as questões

a gestão pública se torne mais eficiente, rápida e

que envolvem os Municípios, a necessidade de

O projeto do Senado é muito bom, mas a visão

ágil, e que é preciso destravar alguns pontos que

se contratar com transparência, agilidade e efi-

era mais da administração pública do governo

a burocracia faz com que o gestor tenha muitos

ciência, e se criar condições emergenciais para

federal, da União, que tem um grande orçamen-

obstáculos. A relação com Judiciário e Tribunal

contratar. Para que dê essa flexibilidade, afinal

to e dificuldade para executar esse orçamento.

de Contas, e a harmonia que deve existir para

mandato tem prazo e os gestores assumem com-

O que nós procuramos fazer na Câmara foi ter

que o bom gestor, a pessoa bem-intencionada,

promissos. Fora os que são assumidos no pro-

um olhar especial para os Municípios do Brasil.

possa executar um contrato com rapidez, agili-

cesso eleitoral, de programas e políticas públi-

Para que detalhes no projeto pudessem ajudar

dade, transparência e tranquilidade.

cas que querem implementar, tem o dia a dia,

6.814/2017]?

do compromisso com a população. Ele tem que

os gestores municipais.
Como foi a participação da CNM na construção do texto?

Como foi conciliar os impasses do Judi-

cumprir e exercer o mandato, em áreas como

ciário, dos Tribunais de Contas e do Ministé-

saúde e educação. São obrigações de todos os

rio Público com os dos gestores?

gestores. E nós conseguimos alcançar o equilí-

A CNM teve papel fundamental na elabora-

O impasse foi que nós gostaríamos de colocar

brio em um texto que atendesse a essa realida-

ção do texto em questões, como, por exemplo, o

no projeto pontos que exigissem mais agilidade,

de. Mas ainda temos uns embates com o merca-

portal nacional de licitações e contratos do go-

tanto do Tribunal de Contas quanto do Judiciário

do, principalmente o setor de construção civil,

verno federal e a adequação no texto que fize-

e nós avançamos bem, encontramos pontos de

que queria adicionar alguns pontos.

mos para utilização do portal, a fim de exigir a

consenso e hoje temos apoio tanto do Tribunal

necessidade de apresentação de um cadastro

de Contas da União quanto do Judiciário. Tive-

das empresas inadimplentes. Essa foi a suges-

mos dificuldades na discussão e no debate com

tão que recebemos da Confederação. Um deta-

o Ministério Público Federal, porque a essência

Não, um ano depois que o projeto for apro-

lhe que havia passado batido no Senado e que a

do projeto não é a tipificação de crimes; na ver-

vado. O interessante seria que a Lei entrasse

gente não tinha verificado na Lei, a possibilida-

dade, criamos uma lei que dê condições para que

em vigor no início do próximo ano, quando

de de expor as empresas para que o portal pu-

o gestor contrate com transparência e para que

começa o mandato dos novos governadores e

desse ser também uma ferramenta de qualifica-

Ministério Público e Judiciário possam fiscalizá-

presidente da República, mas vimos que, pela

ção das que desejam participar do processo de

-lo e condená-lo em casos de corrupção e super-

complexidade do tema, era preciso um perío-

concorrência pública. Essa contribuição ajudou

faturamento, mas essa não é a essência do pro-

do de transição para que os gestores se ade-

muito a aprimorar o relatório.

jeto, a punição dos gestores mal-intencionados.

quassem à nova Lei.

As novas regras entram em vigor assim
que o projeto for aprovado?
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Estutos Técnicos

Comportamento do FPM:
1% adicional e retenções
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é a principal receita
de mais de 70% das prefeituras e objeto de estudos produzidos e divulgados pela Confederação. Também motiva grande parte dos atendimentos

Quantidade de Municípios que tiveram
pelo menos 1 decêndio 100% retido em 2017

feitos pela entidade municipalista, seja por contato telefônico, pelas redes

98

sociais ou presencialmente. Recentemente, a Confederação divulgou uma

8%

análise de seu comportamento no primeiro quadrimestre deste ano, as es-

4
74 0%
6%

Pequeno Porte
Médio Porte

timativas do 1% de julho e de dezembro e uma avaliação das retenções ao
longo dos meses.

Grande Porte

O FPM é uma transferência composta por parte da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Nos

86%

apresentou crescimento, e a estimativa para o decorrer do ano é otimista.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 estima arrecadação do IR e de
IPI em pouco mais de R$ 400 bilhões. Se esse valor se confirmar, R$ 96,7

Fonte: Banco do Brasil. Elaboração própria.

bilhões serão repassados aos governos locais, considerando os valores dos
repasses extras de julho e dezembro.
Em relação aos quatro primeiros repasses feitos em 2017, o Fundo registrou aumento de 7,56% – ou seja, R$ 2,3 bilhões a mais – e repassou R$
33,2 bilhões às prefeituras. De janeiro a junho, os Municípios receberam
mais de R$ 47 bilhões. Ainda de acordo com a CNM, esse aumento é um reflexo da boa arrecadação federal, que somou R$ 366,4 bilhões entre janeiro e março, e apresentou o melhor resultado desde 2015.
Outra informação que movimentou bastante o cenário municipal nos
últimos dias foi a previsão da transferência do 1% adicional do FPM de julho e dezembro. A Confederação calcula repasses de R$ 4,1 bilhões e de

Metrópole

1.120

quatro primeiros meses do ano, o repasse da União aos cofres municipais

temente, deve aplicar os limites constitucionais de saúde e educação”, esclarece o estudo da CNM.
Apesar de ser a principal receita da maioria dos Municípios pequenos,
quase 2,3 mil prefeituras tiveram o FPM retido pelo menos uma vez, ano
passado, entre 70% e 100% do valores, por conta de dívidas previdenciárias. Em números, a CNM sinaliza que, dos R$ 95 bilhões repassados, R$ 7,26
bilhões foram sequestrados pela Receita Federal do Brasil (RFB), em 2017.
A entidade municipalista indica, ainda, que mais de 1,2 prefeituras ficaram sem nenhum centavo para cumprir com suas obrigações financeiras.

R$ 4,2 bilhões, respectivamente. Para ilustrar, destaca-se que os Municípios
de Roraima com coeficiente de 0,6, por exemplo, receberão em julho o va-

Para facilitar o acesso dos municipalistas a essas e a outras informa-

lor líquido de R$ 153 mil. O valor varia de acordo com o Estado. Os Muni-

ções, a CNM publica todo esse material na Biblioteca on-line da enti-

cípios de Alagoas com o mesmo coeficiente recerão R$ 381 mil.

dade, disponível em www.cnm.org.br/biblioteca.

Ao todo, mais de R$ 8 bilhões serão partilhados entre os 5.568 Municípios. Para chegar a esses valores, a área de Estudos Técnicos da CNM fez

Comparativo da projeção do FPM

uma análise do relatório de avaliação fiscal do Ministério do Planejamento, que também prevê a arrecadação do IR e do IPI em pouco mais de R$
402 bilhões em 2018. Se os valores se concretizarem, o 1% do FPM apresentará crescimento de 4% em julho e de 8% em dezembro, em termos nominais, e em comparação com os repasses de 2017.
“O 1% do FPM não incide retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). No entanto, como é transferência constitucional, deve
incorporar a Receita Corrente Líquida (RCL) do Município e, consequen-

Repasse do FPM – Valor Bruto – Nominal
Mês

Ano
2017

2018

Cresc.

Ano

FPM EC 84/2017
% de Julho

FPM EC 55/2007
% de Dezembro

2007

436.360.030,00

2008

2.167.389.799,10

2009

2.100.443.333,32

2010

2.229.764.369,76

2011

2.727.058.803,88

2012

2.877.034.328,85

2013

3.094.601.529,73

2014

3.370.332.934,94

Janeiro

7.618.627.118,03

8.079.393.395,55

6,05%

2015

946.065.290,15

3.505.090.357,74

Fevereiro

9.766.874.933,74

10.562.293.995,01

8,14%

2016

2.705.774.738,88

3.807.362.317,38

Março

6.119.545.608,99

7.112.553.161,61

16,23%

2017

3.999.492.029,02

3.876.475.530,25

Abril

7.373.012.009,00

7.457.280.276,83

1,14%

2018

4.117.302.490,00

4.208.783.910,00

30.878.059.669,75

33.211.520.829,00

7,56%

Total

11.768.634.548,05

34.400.697.244,95

Total

Fonte: Dep. de Estudos Técnicos – Dados nominais

Fonte: CNM
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Artigo

Por um novo modelo de
programas federais
Diferentes estudos acadêmicos apontam para a baixa efetividade

execução que na média não alcança dois dígitos, em geral fruto das mo-

das transferências federais para o desenvolvimento local. Se o modelo

dalidades de contratualização realizadas.

de federalismo pressupõe certo centralismo na arrecadação por eficiên-

Como consequência, um pleito municipalista recorrente, como obser-

cia econômica, a literatura aponta a necessidade de descentralização dos

vado neste mês, é a prorrogação dos prazos de restos a pagar que só cres-

recursos para redução das desigualdades regionais. As transferências in-

cem, a fim de que gestores municipais consigam vencer todos os empecilhos

tergovernamentais teriam, assim, o papel de sanar as disparidades entre

para entregar as políticas a seus cidadãos. Ao mesmo tempo em que há um

receitas próprias e as necessidades de despesas dos ní-

empossamento de recursos federais, com grandes inse-

veis subnacionais, garantindo o direito aos cidadãos
residentes nas regiões mais pobres de aceder a mais
verbas. Dado o problema estrutural do reduzido efeito
de equalização das políticas dentro do país, chama-se
atenção para a urgente revisão deste modelo de cooperação federativa.
As transferências federais representam 20% de toda a receita municipal executada. Todavia, considerando o subfinanciamento dos programas federais, o aten-

guranças locais sobre a forma de implementar, há um

Um erro comum é
considerar o FPM
como parte da análise
das transferências
intergovernamentais,
já que este é um
direito constitucional
da partilha fiscal.

dimento a estas condicionalidades federais representa

acúmulo na avaliação das prestações de contas pelo governo federal que ultrapassa a marca de dez anos. A imprescritibilidade quanto ao ressarcimento ao erário público exige que ordenadores de despesas, passados todo
este tempo, consigam se defender na pessoa física, muitas vezes já fora das prefeituras, em tomadas de contas
especiais. Cláusulas suspensivas barram mais de 50%
das ações indicadas no Sistema de Convênios (Siconv)
com impedimentos. A moda ainda é a mesma de incluir

mais do que 60% do ponto de vista da despesa pública.

novas barreiras no Serviço Auxiliar de Informações

A CNM tem buscado reunir essas ações dispersas nos Ministérios com suas

para Transferências Voluntárias (Cauc) em relação aos repasses federais.

respectivas bases orçamentárias. Diferente da ótica de controle de legali-

Embora se depare com todas essas dificuldades históricas, há de se re-

dade, a plataforma da CNM traz uma análise sobre riscos e custos da ges-

conhecer o esforço do Ministério do Planejamento, da CGU e de outros ór-

tão municipal. São consagrados problemas como recursos dispendidos nas

gãos federais em modificar este quadro. A padronização e as tentativas de

captações maiores do que o valor final que chega ao cidadão ou interes-

simplificação dos procedimentos nos Ministérios, as novas exigências de

ses eleitorais como determinantes na destinação final dos recursos, mar-

prazos da Caixa Econômica Federal (como em medições de obras), o lan-

cando a trajetória histórica. Incentivos para gastar mais via recursos fede-

çamento de sistemas de informação (como aplicativos Siconv Cidadão,

rais do que valorizar a eficiência dos
recursos obrigatórios e discricionários será ainda mais tênue com a nova lei do Teto, e não há nos normativos federais um valor mínimo a ser
repassado pela União para atender
a responsabilidades compartilhadas
entre os Entes. Pelo contrário, cada
vez mais se criam requisitos que impossibilitam o envio dos recursos às
políticas públicas locais.
Um erro comum é considerar o
Fundo de Participação Municipal como parte da análise das transferências intergovernamentais, já que este

Convenente e Fiscalização) com dados

Execução orçamentária municipal dos
órgãos em 2017 em milhões de reais

recursos próprios. A distinção entre

Tema

Orçamento

Pago

Total

179.762,00

159.228,00

FPM

96.603,00

93.245,00

Subtotal

83.159,00

65.983,00

Execução

abertos, as constantes rodadas de capacitação (presencial e a distância) e a
%

deria ter qualquer discricionariedade no repasse deste "recurso". Falha

cussão federal são algumas das iniciativas que estão sendo implementadas
no curto prazo. Essas são algumas das
conquistas que estamos conseguindo
com um diálogo federativo.

100%

Saúde

56.128,00

49.084,00

87,45%

74,39%

Educação

15.460,00

13.515,00

87,42%

20,48%

Desenvolvimento Social

2.989,00

2.627,00

87,89%

3,98%

Outros

8.582,00

757,00

0,09%

1,15%

é um direito constitucional da partilha fiscal, sendo que a União não po-

incorporação da CNM no grupo de dis-

A abertura criada no Fórum Nacional de Controle, promovido pelo TCU em
parceria com tribunais de contas estaduais, órgãos federais e CNM, tem possibilitado alcance de regras mais condizentes com a situação atual do país.
A inteligência artificial de análises de
contas está sendo indicada como uma
grande inovação, podendo simplificar
os trabalhos dos gestores municipais,

Fonte: Secretaria de Orçamento Federal, 2018.

mas também exigindo grande atenção

ainda mais grave é discutir a dependência de pequenos Municípios a este

nas validações. A CNM segue o desafio de consolidar e aprimorar as regras

fundo, como se este recurso não fosse seu de direito. Quando subtraímos

atuais, disponibilizar um painel com indicadores de custo e risco da adesão

o FPM do total de transferência intergovernamental para os Municípios

aos programas federais, a fim de construir um novo modelo para as trans-

(modalidade 40), nota-se que responsabilidades comuns na saúde corres-

ferências intergovernamentais.

pondem a 74%, 21% na educação e 4% na assistência social. Todos estes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

recursos são repassados em uma lógica fundo a fundo, embora com sis-

Gustavo Cezário é diretor-executivo da CNM e secretário da Federação La-

temáticas distintas. Outras 30 áreas ministeriais (a exemplo de cidades,

tino-americana de Municípios (Flacma). Mestre em Relações Internacionais

integração, turismo) representam 1% do total de transferência, com uma

pela Universidade de Brasília.

6

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

julho de 2018
Institucional

Publicado decreto que estende prazo
para reclassificação dos RAPs
Pref. Curitiba

Assim como prometido, a presidência da
República concedeu mais seis meses para os
Municípios com Restos a Pagar (RAPs) classificados como não processados ou não liquidados, até 2016, resolverem as pendências. O subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de
Governo da Presidência da República, Marcelo
Barbieri, entrou em contato com o presidente
da CNM, Glademir Aroldi, para informar a publicação do Decreto. Assinado pelo presidente
da República, Michel Temer, o decreto prorroga o prazo para 31 de dezembro. A medida foi
publicada na edição de 29 de junho, do Diário
Oficial da União (DOU).
Aroldi, que assumiu a entidade a pouco mais
de um mês, comemora os primeiros avanços de
sua gestão à frente do movimento municipalista
nacional. “Essa conquista é resultado no nosso
trabalho, da nossa união e atuação. Estivemos
reunidos diversas vezes na presidência, depois
da Marcha [XXI Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios], e com o próprio presidente da República para tratar do assunto”, ressalta Aroldi. Para ele, a publicação do decreto demonstra
que, com diálogo, dedicação e compromisso, novas conquistas virão. “E a participação dos integrantes do movimento é essencial”, reforça.
A reivindicação municipalista de mais prazo para o
cancelamento dos saldos dos
RAPs e das cláusulas suspensivas das políticas públicas
federais Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
Avançar e Sistema de Convênios (Siconv) faz parte da
carta Compromissos com o

processados até 2016, e, em muitos casos, as obras
já foram iniciadas e não foram reconhecidas pelo
poder público. Segundo dados da CNM, mais de
77% das obras já estão em execução e aguardando esse reconhecimento

O decreto beneficia quase 5
mil Municípios, e representa
o não cancelamento do
repasse de R$ 20,559 bilhões
aos governos locais. A
maior parte desse recurso
é para finalização de
obras, segundo análise da
Confederação.

Brasil, apresentada durante
da XXI Marcha. O presidente da República participou do evento, e depois abriu espaço em sua
agenda para receber o presidente da CNM. Na
ocasião, o chefe do Executivo Federal se comprometeu em conceder o novo prazo.

Entenda
Os RAPs são despesas empenhadas que devem
ser pagas nos próximos exercícios financeiros.
Eles se classificam em processados, aquelas dívidas já reconhecidas pelo governo federal; e não
processados, aquelas em que o Entes municipais
estão aguardando o reconhecimento federal da
dívida, feito por meio medição da Caixa Econômica Federal. Assim, o decreto trata dos RAPs não

para serem reclassificadas
como processadas.
Ao serem classificadas como processadas, esses empenhos não podem
mais ser cancelados, ou
seja, a União fica obrigada a repassar a verba aos
cofres municipais. Segundo explicações técnicas
da CNM, além de conceder mais prazo aos Mu-

nicípios para buscarem os recursos, o decreto
também flexibiliza o desbloqueio das obras de
até R$ 750 mil, passando a função para unidade

Orientação
Para não perder os recursos, a
CNM orienta os gestores municipais
a fazerem, o mais rápido possível,
um levantamento de todos os empenhos em RAPs com suas devidas
classificações – mapeamento de qual
Ministério do Executivo a obra está
vinculada. Com esse mapeamento,
será possível identificar as pendências – sejam elas administrativas, jurídicas e/ou burocráticas – e tomar as
medidas necessárias para solucioná-las. Todo esse processo deve ser feito até 31 de dezembro para garantir
a continuidade da obra ou do serviço, no sentido do financeiro.

gestora responsável pelo empenho.

A CNM disponibiliza informações sobre os valores dos Restos a Pagar por Município, pelo
hotsite www.restosapagar.cnm.org.br. No conteúdo exclusivo, o gestor pode verificar, ainda, os empenhos que estão classificados como não processados, aqueles que têm perigo de
serem cancelados caso não haja reclassificação. Os Municípios que tiverem empenhos não
processados e obras já iniciadas podem enviar as imagens das obras paradas para o e-mail
obras@cnm.org.br. Essas serão incluídos no hotsite que acompanha a situação dos Entes locais por todo o País e podem auxiliar nas negociações com o governo federal para resolver o
problema dos Restos a Pagar.
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Conquista: governo
atualiza valores da licitação
Atendendo a uma reivindicação do movimen-

viços de engenharia, passando de até R$ 150 mil

to municipalista, o governo federal publicou, no

para até R$ 330 mil na modalidade convite; de

dia 19 de junho, decreto que atualiza os valores

R$ 1,5 milhão para até R$ 3,3 milhões na tomada

da lei de licitações. O decreto foi uma das pautas

de preços; e acima de R$ 1,5 milhão para acima de

da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-

R$ 3,3 milhões na modalidade de concorrência.

pios e de reuniões realizadas pelo presidente da

Também sofreram alterações os valores re-

CNM, Glademir Aroldi, após a edição do even-

ferentes às compras e aos serviços não incluídos

to. A mais recente ocorreu no dia 13 de junho,

no caso anterior. Assim, os valores passaram

com o presidente da República, Michel Temer.

de R$ 80 mil para até R$ 176 mil na modalidade convite; de até R$ 650 mil para até 1,430 mi-

A Confederação destaca que a atualização
dos valores é uma atribuição da União, nos termos do art. 120 da Lei 8.666/1993, e vale para todos os Entes da Federação. A entidade esclarece
que os valores foram ampliados para obras e ser-

lhão na tomada de preços; e, na concorrência,
dos valores acima de R$ 650 mil para R$ acima
de 1,430 milhão. O percentual de dispensa permanece 10%, conforme fixado na Lei de Licitações, o que, na prática, representa uma alteração de R$ 8 mil para R$ 17,6 mil.

No Congresso Nacional

Apesar do avanço proporcionado pelo
decreto, a CNM esclarece que a edição do
decreto não acumulou os índices de atualização para fins de correção dos valores
propostos na Nota Técnica 1.081/2017/
CGPLAG/DG/SFC, expedida pela Controladoria-Geral da União. O documento
previa o cálculo do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) acumulado
de junho de 1998 a maio de 2017. Assim,
esse percentual alcançaria uma variação
de 230,16%, mas os índices tiveram atualização de apenas 130%.

Entre outros pontos, estão atualizados, no parecer do deputa-

A Confederação ressalta, ainda, que, apesar de o decreto re-

do João Arruda, os preços de dispensa de licitação: de R$ 8 mil para

presentar um avanço importante, os gestores devem se manter

R$ 50 mil no caso de compras ou serviços; e, para obras de engenharia,

mobilizados para aprovar o substitutivo do relator ao projeto da

de R$ 15 mil para R$ 100 mil. Além disso, o substitutivo apresentado cria

nova lei de licitações – Projeto de Lei 1.292/1995 e apensados –,

o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que deverá ser insti-

deputado João Arruda (MDB-PR). O parlamentar considerou to-

tuído pelo Executivo federal e adotado pelos poderes de todos os Entes.

das as reivindicações do movimento municipalista. Foram três

Além disso, o relatório exclui a modalidade convite, estabelece cri-

tentativas de votar a matéria na Comissão. E, em articulação com

térios de julgamento e incorpora nova alternativa, de diálogo competiti-

Aroldi, Arruda firmou mais uma data para buscar a aprovação

vo, para celebração de contratos mais complexos. Permanecem no texto

do texto: dia 4 de julho.

concorrência, concurso, leilão, pregão e tomada de preços.

Reuters

Mudanças

Atualização segundo o IPCA
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Congresso Nacional

Pautas municipalistas
avançam no Congresso
reta de inconstitucionalidade (ADI) e arguição
de descumprimento de preceito fundamental

os Municípios têm o que comemorar. Parlamen-

(ADPF). Aprovado pela CCJ da Câmara, o texto

tares avançaram em pautas que vão beneficiar

segue para o Senado. A CNM entende que a me-

os Entes locais. Confira os principais avanços:

dida é essencial para que casos como dos royal-

PLS 11/2013 – Infraestrutura
de transporte
Ag. Senado

Às vésperas do recesso parlamentar, o Congresso Nacional caminha em ritmo lento, porém

ties e do ISS não se repitam.

Projeto de Lei (PL)
8.939/2017 – royalties
Ebc

Ag. Câmara

PLP 511/2018 – Lei Kandir

Projeto exige que o governo invista pelo menos
5% da arrecadação da Cide em infraestrutura
urbana de transportes. A CNM apoia o substitutivo, já que a União tem retido a totalidade dos
recursos da Cide, destinando-a à formação do su-

Relator da proposta que pode destinar anual-

perávit primário, sem passar aos demais Entes

mente R$ 39 bilhões a Estados, Distrito Federal e

da Federação a parte que lhes cabe.

Municípios, o senador Wellington Fagundes (PR-MT) encaminhou expediente pedindo priorida-

PLC 64/2016 –
regularização fundiária

de de votação. O PLP será votado inicialmente na

Ag. Senado

Câmara, onde aguarda ser pautado no plenário.
A proposta, que concede permissão para a Petro-

PLS 493/2017 – ISS aplicativos
Ag. Câmara

bras vender parte dos direitos de exploração de
petróleo do pré-sal, foi aprovada pelo Plenário
da Câmara. A votação movimentou os municipalistas para garantir que o texto deliberado não
cause impacto negativo na cota-parte dos recursos destinados aos Municípios.

Viabiliza apoio técnico e financeiro da União
para a regularização fundiária em área urbana

PLS 304/2016 – Fundo
Nacional Antidrogas

O Senado aprovou a proposta que estabelece onde
será devido o Imposto sobre Serviços (ISS) para

Ag. Senado

empresas de transporte privado de passageiros.

com recursos do Programa Minha Casa, Minha

O PLS 493/2017 – complementar – segue para a
Câmara. A matéria busca justiça fiscal na redis-

Vida. A matéria recebeu parecer favorável da
Comissão de Agricultura do Senado. Tramita de
forma conclusiva e será votado em Plenário. A
CNM defende que é fundamental a alocação de

tribuição do Imposto. No entanto, a CNM enten-

recursos para as ações de regularização fundiária.

de que o texto precisará de ajustes.

Audiências

PL 7.104/2017 – ADI e ADPF
Ag. Câmara

Nas últimas semanas, a CNM acompanhou
audiências públicas realizadas na Câmara soDesenvolvido com a CNM, o texto – aprovado na

bre a PEC que torna o Fundeb permanente. Pa-

Comissão de Assuntos Sociais – prevê que, ao me-

ralelamente às discussões sobre a PEC, ocorre-

nos, 70% dos recursos do Fundo Nacional Anti-

ram reuniões da Comissão Externa que trata da

drogas sejam aplicados em projetos de entidades

distribuição indevida do Fundef no período de

do Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-

1998 a 2006. Em uma dessas audiências, a CNM

cativo e desenvolvidos em âmbito municipal. O

destacou aos parlamentares o prejuízo aos En-

Proíbe decisão monocrática de ministro do Su-

texto segue para a Comissão de Assuntos Econô-

tes locais e a judicialização decorrente da omis-

premo Tribunal Federal nos casos de ação di-

micos em decisão terminativa.

são da União.

ACS – pauta contrária

Rota de Colisão

Aprovada em comissão mista, a MP 827/2018 prevê aumento e reajuste da re-

Na rota de colisão estão: deputado Raimundo Gomes de Matos (PS-

muneração, jornada de trabalho de 40 horas, formação continuada e transporte

DB-CE), que é o presidente da comissão mista, e o senador Cássio

para os agentes. A proposta segue para análise no plenário da Câmara. A CNM

Rodrigues da Cunha Lima (PSDB-PB), que é o relator da proposta.

alerta para o impacto à gestão local, visto que os Municípios deverão arcar

Apesar da mobilização da CNM para que os parlamentares votas-

com as despesas previstas. Alterar remuneração por MP é inconstitucional.

sem contra a proposição, a MP foi aprovada por unanimidade.
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A construção de uma agenda municipal
no Congresso e no Executivo
Cesar Itiberê/PR

A articulação política realizada pela CNM
no Legislativo e no Executivo tem resultado em
uma extensa agenda em Brasília. Estão listados,
como prioridade para o movimento em 2018,
cem projetos que tramitam no Congresso e há
uma variedade de temas de interesse dos Entes
locais que dependem do governo. Para apresentar as demandas do gestor municipal, no sentido
de alterar o que já está em análise e propor novas
soluções, o presidente da CNM, Glademir Aroldi,
tem realizado encontros com lideranças políticas.

Na reunião com o presidente Michel
Temer, Aroldi esteve acompanhado do

PLEITOS APRESENTADOS

subchefe de Assuntos Federativos da

Pleitos apresentados: 1 – a medida que atua-

trativa para os precatórios com abertura de uma

Secretaria de Governo da Presidência

liza os valores de referência da lei de licitação;

linha de crédito para que os Municípios consigam

da República, Marcelo Fortes Barbie-

2 – o Encontro de Contas e a criação do Comitê

cumprir prazo de pagamento; 6 – a alteração da

ri, e do presidente da Associação Pau-

de Revisão da Dívida Previdenciária; 3 – a pror-

IN da Receita prevendo a liberação das malhas

lista de Municípios (APM), Carlos Cruz.

rogação do prazo dos normativos que cancelam

fiscais do ITR junto com a disponibilidade anual

Além dessa, foram realizadas diversas

os saldos dos empenhos inscritos em restos a pa-

dos treinamentos; 7 – aprovação de uma medida

reuniões com o Executivo para fortale-

gar; 4 – a regulamentação dos Regimes Próprios

que os Municípios possam cumprir suas obriga-

cer a pauta dos Municípios.

de Previdência Social (RPPS); 5 – solução adminis-

ções na gestão dos resíduos sólidos.

NO CONGRESSO

Deputado Herculano Passos (MDB-SP)
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa

Deputado Renato Molling (PP-RS)
Ao encontrar o presidente da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), o presidente da CNM
alertou sobre o PL 8.939/2017, que destina parte
dos recursos dos royalties de petróleo e gás natural à segurança pública.

dos Municípios esteve na CNM para falar de projetos como o dos Consórcios Cauc e CLT, a atualização da Lei Kandir e os vetos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Presidente da Comissão que analisa a PEC 253/2016,
que permite a entidade de representação de Municípios de âmbito nacional propor ADI e ADC
ao STF, o parlamentar espera votar a proposta
nos próximos dias.

que institui o Conselho de Gestão Fiscal e dispõe
to. O presidente da CNM reforçou a urgência de
aprovar na íntegra o relatório.
Senador Raimundo Lira (PSD-PB)

Deputados Efraim Filho (DEM-PB) e Ro-

FPM para o mês de setembro, Lira reconheceu a

naldo Nogueira (PTB-RS)

importância de se debater a proposta nas comis-

que dispõe sobre a compensação financeira entre os Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS) dos servidores titulares de cargos efeti-

sões mesmo com a intervenção federal.
Senadores Armando Monteiro (PTB-PE) e
Fernando Bezerra Coelho (PSB/PE)

vos, demonstrou apoio na nomeação de relator

Os representantes de PE são relator e autor do

do projeto na Comissão.

PLS 573/2015, que considera as despesas com
alimentação e uniformes escolares como de Ma-

Deputado Baleia Rossi (SP)
O líder do MDB na Câmara conversou sobre a
crise de abastecimento e os impactos da redução da Cide no FPM, no ICMS e no ISS.

missão Especial e aguarda ser pautado.
Senadora Maria do Carmo (DEM-SE)
Autora do Projeto de Resolução do Senado (PRS)
ções de crédito externo e interno pelos consórcios públicos. Aroldi destacou a importância da
matéria para os Entes locais.

sobre sua composição e forma de funcionamen-

Como autor da PEC 29/2017, que eleva em 1% o

O autor e relator do Projeto de Lei 8.974/2017,

tão da entidade. O projeto foi aprovado na Co-

31/2017, que possibilita a contratação de operaDeputado Hildo Rocha (MDB-MA)
O parlamentar é relator do Projeto de Lei 3.744/2000,

Deputado Covatti Filho (PP/RS)

pois, no Plenário, o parabenizou pela nova ges-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Relator da proposta que altera a Lei Kandir, PLP
511/2018, recebeu Aroldi em seu gabinete e de-

Improbidade
Deputado Tadeu Alencar (PSB)
Líder do partido na Câmara, o parlamentar recebeu o presidente Aroldi. Os líderes
conversaram sobre o anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade Administrativa
(Lei 8.429/1992). Aroldi destacou os pontos
que hoje permitem margem excessiva de
interpretação, inclusive com entendimentos divergentes entre os tribunais. Foi entregue ao deputado e à equipe 11 sugestões
para atender aos questionamentos da gestão local. Espera-se garantir voz aos Municípios na reforma da Lei que atinge milhares de gestores no país. O documento
com os pleitos da CNM também foi entregue ao ministro do STJ.
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A incidência da violência no Brasil:
mapas mostram triste realidade
Violência. A palavra está presente nos jornais, nas conversas informais

UF

2012

2013

2014

2015

2016*

e no cotidiano dos brasileiros, seja em relatos de situações vivenciadas ou

Acre

33,09

36,80

36,87

32,17

52,38

nos assustadores números registrados em território nacional. O crescimen-

Alagoas

69,12

71,25

67,64

56,85

58,60

to da taxa de homicídios entre 2006 e 2016, por exemplo, cresceu de 31,42

Amapá

39,61

36,95

39,42

45,93

54,06

para 34,36 por 100 mil habitantes.

Amazonas

46,81

41,36

42,64

47,09

44,49

Bahia

47,80

42,21

45,55

43,39

44,55

Ceará

51,69

59,95

58,83

53,92

42,33

Espírito Santo

53,52

47,65

49,22

44,50

37,94

Goiás

53,00

53,79

51,77

52,46

52,60

Maranhão

33,79

39,80

44,11

42,45

40,89

Mato Grosso

43,17

44,38

48,33

42,76

42,48

Mato Grosso do Sul

34,95

32,09

33,35

32,76

32,17

Minas Gerais

32,99

32,13

32,72

30,82

30,27

Pará

45,96

46,21

45,50

48,64

54,20

Paraíba

48,91

48,06

45,61

46,53

40,61

Paraná

40,17

34,46

34,14

33,74

34,86

Pernambuco

43,72

40,82

41,77

46,06

54,39

Piauí

29,60

32,05

36,80

35,02

36,76

Rio de Janeiro

31,37

33,26

34,03

32,79

25,98

Rio Grande do Norte

46,39

52,58

57,22

54,20

61,66

Rio Grande do Sul

35,37

33,58

36,47

38,66

40,77

Rondônia

39,09

33,32

38,78

40,50

45,82

Roraima

38,46

42,41

30,19

46,08

45,01

Santa Catarina

23,53

21,63

23,45

24,80

25,51

São Paulo

21,93

20,47

20,57

18,69

16,07

Sergipe

47,13

49,54

54,57

63,05

70,53

Tocantins

38,43

34,09

35,39

42,58

46,58

Angustiantemente marcante, o ano de 2014 fechou com registro de 71,2
mil óbitos por causas externas e taxa de homicídios de 35,63 para 100 mil
habitantes. Os números são uma consolidação feita pela CNM, a partir de
indicadores de mortes violentas dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde do Brasil (Datasus) e do Ministério da Saúde (MS).

Ano

Total de
homicídios

Taxa de homicídios
por 100 mil hab.

Pop.

2006

57.934

184.384.457

31,420

2007

57.145

178.693.153

31,979

2008

60.073

187.052.644

32,116

2009

61.201

188.870.637

32,404

2010

62.629

188.167.102

33,284

2011

63.890

189.763.825

33,668

2012

67.811

191.325.280

35,443

2013

68.844

198.270.191

34,722

2014

71.230

199.944.262

35,625

2015

70.519

201.564.699

34,986

2016*

69.798

203.133.877

34,361

Fonte: Datasus e IBGE. Elaboração CNM.
* Dados de 2016 são preliminares, podendo ainda sofrer alterações.

Dentre as informações, destaca-se: a maioria das vítimas são homens,
jovens e moradores de centros que passaram por rápido processo de urbanização. Diante desse cenário, a CNM mostra a taxa de homicídios para
cada 100 mil habitantes, nos Estados, por meio de mapas. Eles mostram os
homicídios e os óbitos em decorrência da violência e a taxa de homicídios
em relação à população.
As imagens permitem, ainda, comparações mais realistas entre os Estados, uma vez que leva em consideração o número de óbitos e a relação
segundo a população local. Regionalmente, um aumento nos registros de
homicídios foi constatado no Norte do país, em 2016, com taxa de 50,19
óbitos. Em contrapartida, o Sudeste apresentou as menores taxas de 2012
a 2016, seguido da região Sul.
2012

2013

2014

2015

2016*

Centro-Oeste

Região

46,50

46,63

46,89

45,73

45,67

Nordeste

46,41

47,16

48,94

47,50

47,69

Norte

43,76

41,95

42,29

46,03

50,19

Sudeste

27,87

27,01

27,41

25,52

22,37

Sul

34,58

31,20

32,61

33,57

34,99

Fonte: Datasus e IBGE. Elaboração CNM.
* Dados de 2016 são preliminares, podendo ainda sofrer alterações.

A preocupação da questão da segurança pública também acaba sendo
repassada aos Municípios. “Esse é um tema que o governo federal precisa
coordenar junto aos governos estaduais. Essa responsabilidade não pode
recair nos Entes municipais, cabendo a esses os cuidados relativos à iluminação pública, à educação e à saúde, por exemplo. São muitas as responsabilidades que os Municípios já arcam sem os devidos recursos”, destaca
o presidente da CNM, Glademir Aroldi.

Homicídios no Brasil em 2016
Taxa por 100 mil habitantes

Fonte: Datasus e IBGE. Elaboração CNM.
* Dados de 2016 são preliminares, podendo ainda sofrer alterações.

Quando se consideram os números por Estado, o Rio Grande do Norte e o Sergipe tiveram grande crescimento de homicídios em 2016 e atingiram taxa de 61,66 e 70,53 óbitos por causas externas, respectivamente.
No sentido contrário, São Paulo conseguiu reduzir dramaticamente a taxa
de homicídio e, em 2016, apresentou taxa de 16,07 óbitos por causas externas. Veja o quadro geral por Estado.

Fonte: Datasus. Elaboração CNM.
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Municipalismo nacional marca
presença no 35° Congresso da AMM
Fotos: AMM/MG

Representando o movimento municipalista nacional, o atual e o ex-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi e Paulo Ziulkoski, participaram do
35° Congresso da Associação Mineira de Municípios (AMM) e receberam homenagens. Ziulkoski ganhou a Comenda Especial do Mérito
Municipalista e Aroldi a Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo. Além de ter
recebido a mesma homenagem, a fundadora do
Movimento Nacional de Mulheres (MMM), Tânia Ziulkoski, palestrou no I Encontro Mineiro
de Prefeitas, ocorrido este ano durante a programação do evento, que foi no estádio Mineirão.
Durante a cerimônia de abertura, o anfitrião,
presidente da AMM, Julvan Lacerda, enalteceu
os participantes e o trabalho do municipalismo
mineiro, que viabilizou a realização do Congresso. Durante sua fala, o atual presidente da Confederação reforçou a importância da entidade
estadual para o movimento municipalista
nacional e enalteceu o trabalho desenvolvido por Lacerda, que é
prefeito de Moema e 1° vice-presidente da CNM. Aroldi também homenageou
o ex-presidente da entidade, referiu-se a ele
como mestre e relatou
as conquistas obtidas
nos últimos 21 anos
de seu trabalho. “Foram destinados aos orçamentos dos Municípios
mais de R$ 780 bilhões. E eu
sei da reponsabilidade”, disse o

Ziulkoski, que deixou a presidência da CNM

tes da CNM, personalidades políticas, jurídicas e

em maio deste ano, fez questão de mencionar seu

empresariais que se destacaram durante o últi-

histórico de participação nos eventos da AMM

mo ano no trabalho de promoção do desenvol-

e da contribuição da entidade nas maiores lu-

vimento dos Municípios e dos cidadãos minei-

tas municipalistas, inclusive nas parti-

ros também receberam a homenagem durante

lhas de competências. “Se discute

a abertura oficial do evento.

muito o chamado pacto fede-

Dívida estadual – O Congresso também foi

rativo, mas nós estamos fa-

palco de cobranças. Durante o evento, os gesto-

zendo o pacto no dia a dia.

res locais reivindicaram que o governo de Mi-

Os prefeitos estão cons-

nas Gerais cumpra com o seu papel constitucio-

truindo. E esta home-

nal de repassar aos Municípios o Imposto sobre

nagem que eu recebo

Operações relativas à Circulação de Mercado-

aqui, não é a mim, esta

rias (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade de

homenagem é ao nos-

Veículos Automotores (IPVA), além dos recur-

so trabalho”, ressaltou

sos de Saúde, Transporte Escolar, Assistência

o ex-presidente da maior

Social e Multas de Trânsito, dentre outros. De

entidade municipalista da

acordo com a entidade estadual, o atraso de to-

América Latina.

dos os repasses eleva a dívida com os Municí-

Além dos três representan-

pios para R$ 5,9 bilhões.

atual presidente da Confederação ao fazer menção ao cargo.
Ele se comprometeu, mais uma vez, a se dedicar, a se empenhar e a lutar para que novos
avanços sejam obtidos no Congresso Nacional,
no Executivo Federal e no Judiciário. “Preciso e
quero contar com cada líder municipalista desse país para que a gente possa fazer avançar as
pautas municipalistas”, declarou. “Temos que
enfrentar as reformas. Temos uma Constituição
que não cabe mais dentro do nosso orçamento e temos um sistema federativo, que, em nosso entendimento, é correto, mas que o modelo
está torto, está equivocado e não atende mais
a necessidade da população”, sinalizou. Para
Aroldi, só há um caminho: “o fortalecimento
dos Municípios, que prestam a maior quantidade de serviços à população”.

MMM – Movimento de Mulheres Municipalistas
Durante o encontro específico para as
gestoras e os parlamentares, números da
realidade atual, em que apenas 648 dos
5.568 Municípios são geridos por mulheres,
foram apresentados. “Em um país como o
nosso, com tanto machismo, uma mulher
tem que ter coragem para se candidatar”,
disse a fundadora do MMM. Segundo Tânia,
enquanto a mulher faz campanha, ela continua sendo mãe e esposa exemplar. “Ela

ticipar da vida pública deste país. A vida da

não pode falhar”, salientou ao dizer que a

gente é política, não importa onde a gente

luta feminina é todo dia. “Precisamos par-

for”, acrescentou.
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Festejos juninos movimentam
Municípios em todo o país
Canjica, milho verde, quentão e aquele chur-

drilhas e shows com forró e outros ritmos regio-

rasquinho. Chegou uma das épocas mais espera-

nais, no Nordeste; passando pelo arrasta-pé ur-

tor municipal ter em mente que o evento pode

das do ano: as festas juninas. Época em que tira-

bano, como muitos realizados no Sudeste; até

transformar uma celebração cultural em um ati-

mos do armário o chapéu de palha, penduramos

aquelas que resgatam tradições da cultura bra-

vo de destaque do Município. E, para aumentar

bandeirolas e acendemos fogueira. A celebração

sileira como o bumba meu boi, no Maranhão, e

o fluxo turístico e colocar a festa no calendário

cultural é a segunda festa mais celebrada pelos

o boi-bumbá, no Pará.

de festejos, a entidade reforça que ter um dife-

brasileiros, perdendo apenas para o carnaval.

pregos. A CNM lembra a importância de o ges-

Para os Municípios, os festejos impactam

rencial criativo e inovador pode ser uma exce-

No Brasil existem festas dos mais diversos

positivamente na economia local, fortalecen-

lente estratégia de competitividade. Conheça os

estilos, desde as tradicionais, com danças de qua-

do o mercado regional e gerando renda e em-

principais festejos:

Campina Grande (PB)

Conhecido como o maior
São João do Mundo, o São
João de Campina Grande movimentou cerca
de R$ 200 milhões e arrastou multidões. No festejo, comunidades que
vivem de produção artesanal podem aumentar a renda.

Caruaru (PE)

Um mês inteiro de “arraiá”
em Caruaru. O São João de
Caruaru é um importante
evento gerador de fluxo turístico que resulta em emprego e renda para o Município e para Pernambuco.
Segundo a prefeitura da cidade, a festa deve arrecadar R$ 200 milhões.

Mossoró (RN)

Atrações culturais movimentam os festejos na maior
cidade do interior do Rio
Grande do Norte. Em mais
de um mês de festa, o Mossoró Cidade Junina deverá
render ao Município um retorno econômico de R$ 50
milhões, quatro vezes mais
do que foi investido na festa.

Bragança (PA)

Saiba mais

Com cerca de 140
festas que ocorrerão até o fim
de julho, mapa
criado pelo Ministério do Turismo traz os mais
prestigiados arraiás do país em
todos os Estados.

50 mil pessoas devem participar dos festejos juninos
em Bragança. Distante mais
de 200km da capital Belém,
o São João traz a essência
da cultura brasileira com
cores e sabores da gastronomia paraense, quadrilhas, bois-bumbás e cordões de pássaros.

Redes sociais

Presença da CNM nas redes sociais
é reconhecida entre os prefeitos
“Quando o reconhecimento vem, é sinal de que

em tempo real e mais dinâmico, é transmitido pe-

estamos no caminho certo. Nossas ações para pre-

los stories, que permite que a publicação fique visí-

servação do meio ambiente chamou a atenção da

vel por 24 horas. Já na timeline a Confederação tem

TV CNM, em Brasília, e concedemos há pouco uma

trazido publicações mais trabalhadas para levar in-

entrevista para o canal”. A fala, do prefeito de Ita-

formações relevantes a quem acompanha a rede.

raré (SP), Heliton do Valle, reflete a importância da
presença da CNM nas redes sociais.

cações nesta rede são mais dinâmicas e em tempo

be, conta com mais de três mil inscritos. No canal,

real. A grande novidade é que são realizadas trans-

acontecem as transmissões ao vivo da Roda de Co-

missões ao vivo de eventos de que a CNM participa,

nhecimento e do Bate-Papo com a CNM. E é possí-

como cerimônias no Palácio do Planalto, eventos

vel receber notificações com conteúdo em primei-

no Congresso Nacional ou coletivas de imprensa.

ra mão. Para tanto, basta se inscrever. Além disso,

As redes sociais da entidade se tornaram im-

conta com entrevistas realizadas com prefeitos que

portantes instrumentos de comunicação com os di-

visitam a sede da entidade e matérias que trazem

versos públicos e, em todos os canais, o crescimen-

dicas, alertas e informações importantes acerca dos

to tem sido contínuo.

Outra rede social em que a CNM marca presença é o Instagram, que já tem mais de cinco mil
seguidores. O perfil permite dois tipos de atualizações: uma através dos stories, outra na própria timeline. O dia a dia do que acontece na entidade,

Maio

Curtidas/Fãs: 29.337

Curtidas/Fãs: 29.627

Novas curtidas: 417

Novas curtidas: 448

No Twitter, a Confederação também está presente. Com quase cinco mil seguidores, as publi-

A TV CNM, canal oficial da entidade no Youtu-

eventos promovidos pela Confederação.

Facebook
Abril

Twitter
Abril

Maio

Impressões: 61.800

Impressões: 77.400

Seguidores: 4.666

Seguidores: 4.790

Instagram
Abril

Maio

Seguidores: 4.290

Seguidores: 5.035

Youtube
Abril

Maio

Quer saber mais sobre o poder local e contri-

Inscritos: 2.712

Inscritos: 3.077

buir com o movimento municipalista? Acesse

Visualizações:

Visualizações:

as nossas redes. No Facebook, Twitter e Instagram, basta procurar por PortalCNM. Já
no Youtube, basta digitar TV Portal CNM.

13.929

64.717

Compartilhamentos: Compartilhamentos:

256

2.106
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Federalismo fiscal em
tempos de crise
Fotos: Ag. CNM

Gestores municipais e acadêmicos debateram possíveis alternativas para minimizar
problemas enfrentados pela administração
municipalista na área de direito tributário.
Durante dois dias, a sede da CNM recebeu o
Congresso Brasileiro de Direito Tributário e
Financeiro Municipal. O eixo de discussões
focou nos pontos decisivos que dizem respeito à transmissão e à divisão de competências entre os Entes federados.
O segundo secretário da CNM, Eduardo
Tabosa, destacou a importância de os atuais
gestores municipais buscarem meios para
melhorar a arrecadação própria.
“Os Municípios precisam procurar
sua capacidade própria de melhorar suas receitas. Inovar a receita
não é fácil em um país continental
como é o Brasil. A gente sabe dos vários ‘brasis’ que há nesse Brasil”, diz.
Já o consultor da CNM Paulo
Caliendo, idealizador do Congresso, destacou o debate da Lei Complementar 157/2016, que promoveu
a redistribuição de recursos do Imposto Sobre Serviços (ISS), até então
concentrados em poucos Municípios.
“A norma pode trazer recursos sig-

Freire reforçou a importância da cobrança

nificativos para os Municípios”, pondera o

do ITR como forma de ampliação de recei-

especialista ao explicar que, só na questão

ta e apresentou dados que apontam exem-

do ISS dos cartões de crédito, os valores a se-

plos de cidades que conseguiram dobrar a

rem partilhados são expressivos.

arrecadação.

IPTU

Sistema tributário

O professor Fernando Scaff destacou que

Delano Câmara discorreu sobre a tribu-

o STF vem confirmando o entendimento de

tação e o desenvolvimento dos Municípios,

que a atividade privada, mesmo exploran-

defendendo que não é preciso fazer uma

do um imóvel público, deve recolher IPTU.

grande reforma tributária, que levaria 10

“No caso de aeroportos, de maneira lato (sen-

anos sendo discutida. “Tributo velho é tri-

su), precisamos considerar todo o terreno.

buto bom. Nós temos é que adaptar e aper-

Há áreas de compras que nos entretém até

feiçoar o nosso sistema. Reduzir as obriga-

O Congresso entregou uma menção honrosa

que se dê o embarque e a prestação do ser-

ções assessórias drasticamente e fazer com

estabelecida para reconhecer o trabalho em defesa

viço público. Nesse caso, tem que se fazer,

que elas sejam fáceis”, afirma.

do municipalismo, especialmente na área jurídica.

necessariamente, uma diferenciação pela
base de cálculo. Não há razoabilidade para
não tributar a área de atividade econômica”, defende Scaff.

Transferências constitucionais

Menção honrosa

Nesta edição, a consultora da CNM Elena Garrido foi

Improbidade
Já o professor Martin Häberle tratou de
improbidade administrativa e apontou necessidades de mudança na Lei. “A gravidade
dela não pode ser apequenada. O objetivo

Especialistas abordaram questões rela-

da lei é levar adiante a noção de moralidade

cionadas ao Imposto Territorial Rural (ITR),

administrativa. Portanto, improbidade ad-

ao Valor Adicional Fiscal (VAF) e à Compen-

ministrativa envolve ‘má-fé’, que é a chave

sação Financeira pela Exploração de Recur-

hermenêutica de toda a Lei de Improbida-

sos Minerais (Cefem). A especialista Stael

de”, resume.

agraciada pelos diversos anos de trabalho na luta
pelo municipalismo no sistema judiciário brasileiro. “Essa deferência é fruto de todo o trabalho que
dividi com uma equipe maravilhosa nos últimos 10
anos na CNM. Por isso, quero deixar a todos um desafio: que continuem nesta caminhada em defesa
do Município; na defesa dos nossos Entes públicos”,
conclamou a consultora. O desembargador federal
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Leandro
Paulsen, também foi homenageado.
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Aroldi assina acordo para
gestão de resíduos sólidos
Luiz

No dia 5 de junho, o presidente da CNM,
Glademir Aroldi, assinou com o Ministério do
Meio Ambiente um acordo de cooperação técnica para capacitar os Municípios na regionalização da gestão de resíduos sólidos. A parceria possibilita compartilhar aterros sanitários
e minimizar os custos de operacionalização.
O acordo também abordará consórcios de gestão voltados para a região amazônica, pois o
compartilhamento de aterro sanitário não é
viável na região, mas há Municípios que estudam compartilhar equipe técnica para operacionalizar o aterro.
Os desafios dos governos locais sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos foram alvo da campanha “Municípios Lixo Zero: um
desafio para todos”. O projeto nasceu em 5
de junho em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente e mobilizou gestores municipais
e os colaboradores da CNM, que receberam informações sobre a prática correta da destina-

unidades de tratamento e disposição final de

águas pluviais que, após captadas, são tratadas

ção de resíduos.

resíduos sólidos, consórcios públicos e parce-

e utilizadas em diversas situações. A estratégia

Ações exitosas desenvolvidas pelo movimen-

rias com cooperativas de catadores de mate-

diminuiu o porte da caixa d'água e gerou eco-

to municipalista também foram destacadas. Ao

rial reciclável. Exemplo disso é o edifício CNM.

nomia. Essas e outras ações da campanha po-

longo da mobilização, os Municípios apresen-

O projeto foi pensado em estratégias de susten-

dem ser conferidas no site da CNM e no Obser-

taram experiências exitosas em compostagem,

tabilidade e conta com um sistema de coleta de

vatório dos Lixões.

Finanças

Tendo em vista futuros impactos na arrecadação dos Entes locais, a
CNM aponta preocupação com o fim da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) sobre o diesel. O fim do tributo afetará diretamente os cofres de Estados e Municípios, que recebem 30% da arrecadação desse imposto.
De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), em 2018, deverão ser vendidos mais de 55,3 bilhões de litros de óleo diesel. Se esse total se concretizar, o governo federal arrecadaria mais de R$ 2,111 bilhões referentes à Cide do óleo diesel.
A redução do imposto impactaria Estados e Municípios na ordem de R$
612 milhões e R$ 153 milhões, respectivamente.
A CNM defende que os Entes sejam compensados e sugere que a saída
para baratear combustíveis venha da redução de outros impostos federais
que incidem sobre os combustíveis como os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Marcelo Camargo/EBC

Municípios podem perder
R$ 153 milhões com o fim da Cide
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Mais de 230 Municípios têm mais
eleitores do que habitantes
Com a proximidade das eleições, estudo da
Confederação denominado Eleitorado de 2018
contabiliza 146,1 milhões de pessoas aptas a votar nas 5.568 cidades brasileiras. Ao analisar as
Elza Fiuza/ABr

estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), a entidade também traz à tona
uma antiga questão: o número de cidades que
possuem mais eleitores do que habitantes. E
mostra as regiões com mais de eleitores no país.
Entre os 231 Municípios com mais eleitores
que habitantes, 75 são de Minas Gerais, Estado com
mais cidades nessa situação; seguida de São Paulo
e Santa Catarina, com 29 e 20 Municípios, respectivamente. No entanto, a maior disparidade ocorre
em Canaã dos Carajás (PA), que tem 3.857 eleitores
a mais que habitantes. O segundo é Cumaru (PE),
com diferença de 3.396. No Rio Grande do Norte,

Na mídia

o Município de Severiano Melo possui 3.150 habi-

O estudo foi destaque em jornais de todo o país, tendo sido citado em cerca de 200 publicações.

tantes e registra 6.149 eleitores.

Jornais de grande circulação e veículos locais alertaram para a situação e reforçaram fala do

“O que este estudo demonstra é que, em 231 ci-

presidente Aroldi acerca da estimativa do IBGE. Entre os veículos que publicaram estão

dades do Brasil, o número de eleitores é maior do

Estadão Online, Istoé Dinheiro, G1, Agência Brasil, Rádio Nacional, O Tempo e TV Anhanguera.

que a população. Se por um lado isso pode ser explicado pela mobilidade das pessoas que mudam o
domicílio eleitoral para suas cidades de origem ou
para cidades litorâneas, podemos também alertar para uma reclamação constante dos gestores
municipais – a de que as suas respectivas populações estão subestimadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”, destaca o presidente da CNM, Glademir Aroldi.

Estimativa
De acordo com o estudo, houve um
crescimento de 1,4% no número de eleitores em relação a 2016, ano em que ocorreu
as últimas eleições municipais. Comparado com a estimativa populacional mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que indica 207,7 milhões
de habitantes em 2017, os eleitores representam 70,37% da população brasileira.
A CNM confirma que São Paulo tem o
maior eleitorado do país, com 33,293 milhões de votantes e 22,78% do total. Em segundo lugar, Minas Gerais possui 15,619
milhões e consiste em 10,69% do total. No
ranking das regiões com mais eleitores,
os dez primeiros colocados são as capitais. Já o Município com menor número
de eleitores é Araguainha (MT) e contabiliza 945 votantes.
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Ação Municipalista já percorreu mais
de 22 mil quilômetros pelo Brasil
Mais de 22 mil quilômetros foram percorri-

tadas durantes os eventos foram incluídas na

dos por representantes da Confederação no pri-

Carta de Compromissos apresentada aos Pode-

meiro semestre deste ano, principalmente pelo

res da República.

Agenda

interior do Brasil. Por meio do projeto Ação Mu-

Para o segundo semestre, além das primei-

nicipalista, a atuação da entidade e alguns resul-

ras conquistas da Marcha, os representantes da

tados conquistados pelo movimento foram apre-

CNM levarão aos agentes locais ferramentas que

sentados a mais 3 mil gestores locais. Entidades

podem auxiliar no cotidiano da gestão, como as

regionais, 40 prefeituras de oito Estados abriram

tecnologias de sistemas Cidados, Êxitos e Man-

Local: Centro Marista de Eventos – R. Raimundo Barros Cavalcante, 522, Passagem da Vila
Parceria: Federação dos Municípios do Rio
Grande do Norte (Femurn) e Prefeitura

suas portas para receber a CNM e os municipa-

dala dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-

listas das regiões vizinhas.

tável (ODS). Dentre assuntos que incitam inte-

3 de julho – Goianinha (RN)

Com recorde de público e resultado bastante

resse, os Municipalistas serão despertados para

positivo, a iniciativa da CNM viabilizou aproxi-

a importância de promover o abaixo-assinado

mação da entidade com os servidores que estão

dos royalties.

2 de julho – Extremoz (RN)

Local: Rua Vigário Antônio Montenegro,
102 "A" – Centro.
Parceria: Femurn e Prefeitura

4 de julho – São Paulo do Potengi (RN)
Local: Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, Rua José Claudino, S/N, Centro
Parceria: Femurn e Prefeitura

lá na ponta, nos Municípios, e com a população.

A orientação da CNM é para que os muni-

De forma diversa, a empolgação e a alegria dos

cipalistas levem à população a campanha que

Municípios-sede, em receber a maior instituição

pode ser uma decisão definitiva do Supremo

municipalista na América Latina, foram demons-

Tribunal Federal (STF) sobre a redistribuição

tradas em todos os eventos. E os participantes ti-

dos recursos arrecadados com a exploração do

veram a oportunidade de compartilhar suas afli-

petróleo e da participação especial oriunda das

ções, anseios, desafios e suas ações inovadoras.

plataformas continentais. As regras mais justas

Uma das estratégias dos encontros do pri-

para a partilha do dinheiro foram instituídas pe-

meiro semestre do ano foi incentivar a partici-

la Lei 12.734/2012, que teve seu efeito suspenso

pação dos municipalistas na XXI Marcha a Bra-

por liminar concedida à Ação Direta de Incons-

sília em Defesa dos Municípios, ocorrida entre os

titucionalidade (ADI) 4.917, que se encontra sob

Local: entro Pastoral de Lajes Rua Ulisses
Vale, S/N, Centro
Parceria: Femurn e Prefeitura

dias 21 e 24 de maio, além de apresentar contri-

relatoria da ministra Cármen Lúcia.

9 de julho – Mossoró (RN)

buições para um documento que representasse

Novos encontros do Ação Municipalista já

a realidade dos governos locais. A resposta foi

estão agendados. Para participar, basta entrar

quase que imediata, a Marcha registrou recor-

no hotsite do evento e promover a inscrição

de de público e as sugestões pontuais apresen-

(http://acaomunicipalista.cnm.org.br).

5 de julho – Currais Novos (RN)

Local: Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental (AMSO)
Parceria: Femurn, AMSO e Associação dos
Municípios do Seridó (AMS)

6 de julho – Lajes (RN)

Local: Estação das Artes Eliseu Ventania Avenida Rio Branco, s/n – Bairro: Centro
Parceria: Femurn, Associação dos Municípios do Oeste do RN (Amorn) e Prefeitura

10 de julho – Pau dos Ferros (RN)

Local: Centro Cultural Joaquim Correia Praça Matriz, Centro
Parceria: Femurn, Associação dos Municípios do Oeste do RN (Amorn) e Prefeitura

13 de julho – Cotia (SP)

Local: Condomínio Open Mall The Square
– Rodovia Raposo Tavares – Km 22,14 – s/n
– Lageadinho (Granja Viana) – Sala IMax –
Alameda Central
Parceria: Associação Paulista de Municípios
(APM), Frente Parlamentar Mista em Defesa
dos Municípios Brasileiros (FMB) e Prefeitura

7 de agosto – Santana (AP)

Créditos

Local: Instituto Federal do Amapá (IFAP) –
Campus Santana Rodovia Duca Serra, 1133
Fonte Nova
Parceria: Associação dos Municípios do
Amapá (Ameap)
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