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TCU recomenda correção de irregularidades no Estratégia Saúde da Família
Campanha busca garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes
CNM denuncia programas federais em Fórum Nacional de Controle 

Nesta edição:

Movimento municipalista se une por
AUXÍLIO FINANCEIRO E PAUTAS PRIORITÁRIAS
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Editorial 
A crise financeira enfrentada pelos Municípios 

brasileiros tem mobilizado gestores de todo o País. 
Em busca de medidas que atenuem a situação viven-
ciada, o movimento municipalista vem avançando 
em pautas importantes aos Entes locais, a exemplo 
de acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) 
acerca do Programa Estratégia Saúde da Família. Em 

outubro, foram realizadas diversas ações na capital 
federal e nos Estados para alertar as autoridades 
sobre as dificuldades.

Entre essas, está a edição de Medida Provisória 
que disponibilize Apoio Financeiro aos Municípios no 
valor de R$ 4 bilhões a ser repassado até o final do 
ano às prefeituras do país. O movimento também 
atua para conseguir a derrubada do veto ao Encontro 
de Contas, uma luta histórica dos Municípios brasi-

leiros que vai permitir aos Entes locais conhecerem 
os reais débitos e créditos junto à União. 

Esta edição do boletim também traz levanta-
mentos realizados pela Confederação que mostram 
a queda em repasses em áreas como Cultura e Mo-
bilidade Urbana. Além disso, artigo mostra como 
a criação do Conselho de Gestão Fiscal – previsto 
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – nunca 
foi concretizada.
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Família Municipalista

Visitas de prefeitos à CNM

Na edição de setembro deste ano, a ma-
téria da página 9 – Atenção municipalis-
ta no Congresso se volta para aprovação 
da PEC da ADI e MP das PPPs – afirmou 
que assim que a PEC 253/2016 passasse 
pelo crivo dos deputados federais seria 
encaminhada à sanção presidencial. 
No entanto, Propostas de Emenda à 
Constituição são promulgadas pela 
Mesa do Congresso Nacional.
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1. Almirante Tamandaré (PR), Gerson Colodel; 2. Jaraguá do Sul (SC), Antidio Aleixo; 3. Arneiroz (CE), Edgar Monteiro; 4. Bom Sucesso (PR), Raimundo Severiano; 5. Prefeito de Brejo Alegre 
(SP), Adriano Bonilha; 6. Vigia de Nazaré (PA), Camille Macedo; 7. Comitiva de Prefeitos do RS; 8. Teófilo Otoni (MG), Daniel Batista; 9. Pescaria Brava (SC), Deyvisonn da Silva; 10. Divino de 
São Lourenço (ES), Eleardo Aparicio; 11. Dois Irmãos das Missões (RS), Denis Bridi; 12. Santa Luzia de Itanhy (SE), Edson Santos Cruz; 13. Camboriú (SC), Elcio Rogerio Kuhnen; 14. Delmiro 
Gouveia (AL), Eraldo Joaquim; 15. Extremoz (RN), Joaz Silva; 16. Boa Esperança do Sul (SP), Fabio Luis de Souza; 17. Apiacá (ES), Fabricio Gomes; 18. Flores (PE), Marconi Martins Santana; 
19. Santo Amaro das Brotas (SE), Genivaldo Santos; 20. Goianorte (TO), Luciano Pereira; 21. Grajaú (MA), Mercial Lima de Arruda; 22. Igarapava (SP), José Ricardo; 23. Tapurah (MT), Iraldo 
Ebertz; 24. Itapagipe (AM), Denise Lima; 25. Itapiranga (AM), Denise de Farias; 26. Ivaipora (PR), Miguel Roberto; 27. Maruim (SE), Jeferson Santos de Santana; 28. Petrolândia (SC), Joel 
Longen; 29. Machado (MG), Jolbert Ferri Morais; 30. Mesquita (RJ), Jorge Lucio; 31. Ibimirim (PE), José Adauto; 32. Tumiritinga (MG), Jose Paulo; 33. Arroio do Meio (RS), Klaus Werner 
Schnack; 34. Lajes (RN), Jose Marques Fernandes; 35. Magalhães Barata (PA), Gerson Lopes; 36. Mallet (PR), Moacir Alfredo Szinvelski; 37. Santa Maria do Herval (RS), Mara Susana; 38. 
Londrina (PR), Marcelo Belinati Martins; 39. Piranhas (AL), Maristela Sena; 40. Mozarlândia (GO), Adalberto Jose Ferreira; 41. Novo Tiradentes (RS), Adenilson Della; 42. Pedrinhas (SE), 
Ocimara Araujo Cruz Trindade; 43. Palmeira d’Oeste (SP), Jose Cesar Montanari; 44. Pedro Velho (RN), Patricia Peixoto; 45. Rodolfo Fernandes (RN), Wilson de Freitas Rego Filho; 46. Santana 
do Seridó (RN), Hudson Pereira de Brito; 47. Sape (PB), Roberto Feliciano; 48. Sobrado (PB), George Coelho; 49. São Tomé (RN), Anteomar Pereira da Silva; 50. Autazes (AM), Presidente da 
AAM Anderson Adriano; 51. Barroso (MG), Reinaldo Fonseca; 52. Rubineia (SP), Aparecido Goulart; 53. Santa Cruz (PE), Eliane Soares; 54. Santana da Ponte Pensa (SP), Zeca de Melo; 55. 
Santana do Matos (RN), Jose Edvaldo Guimarães Junior; 56. São Gabriel (BA), Hipolito Rodrigues; 57. São Miguel da Boa Vista (SC), Vilmar Schmaedecke; 58. Tacuru (MS), Carlinhos Pele-
grini; 59. Teresina (PI), Firmino Filho; 60. Três Fronteiras (SP), Rubens Belão; 61- Vale do Paraiso (RO), Charles Gomes; 62. Colinas (MA), Valmira Miranda; 63. Tapejara (RS), Vilmar Merotto.
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Entrevista

Escassez de verba gera situação sufocante 
aos Municípios, afirma Marta Suplicy
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Com três matérias de alta prioridade da pau-
ta municipalista na Comissão de Assistência Social 
(CAS) do Senado Federal, a senadora Marta Suplicy 
(PMDB-SP) está com a faca e o queijo na mão no que 
diz respeito ao andamento das proposições. Ela é pre-
sidente da CAS e, à Agência CNM, disse que, assim 
que os relatórios estiverem concluídos, ela pautará 
os projetos para votação dos membros do colegiado.

Ela também é relatora da Proposta de Emenda 
à Constituição 61/2015, que permite que emendas 
individuais apresentadas pelos parlamentares ao 
Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) possam 
aportar recursos diretamente ao Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM), indicando o Ente 
federativo a ser beneficiado. Peça fundamental no 
Congresso para avanço dos pleitos dos Municípios, 
confira abaixo como a senadora se posiciona em re-
lação ao municipalismo brasileiro. 

Como presidente da CAS, a senhora acre-
dita ser possível pautar matérias municipa-
listas ainda neste semestre, a exemplo da 
que prevê perda de cargo público por insu-
ficiência de desempenho (PLS 116/2017); da 
que trata de repasse mínimo do Funad para 
Municípios (PLS 304/2016); e da que altera a 
Lei dos Planos de Saúde, para ressarcir o Ente 
da Federação onde tenha ocorrido o atendi-
mento (PLS 485/2015)?

Cabe à presidência da Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) a designação de relatores para os pro-
jetos encaminhados para apreciação da Comissão e 
pautar os projetos nas reuniões deliberativas. Como 
presidente da CAS, procuro sempre dar agilidade na 
tramitação dos projetos, nesse sentido, tão logo as 
matérias chegam, seus relatores são prontamente 
designados. Esse foi o caso dos projetos que a CNM 
cita, os quais se encontram com relatores para apre-
ciação. O PLS 116/2017, por exemplo, foi recebido 
numa quinta-feira (6 de outubro) pela secretaria da 
CAS e já na terça-feira seguinte (10 de outubro) o 
senador Airton Sandoval (PMDB-SP) foi designado 
como relator. O PLS 485/2015, recebido, no mes-
mo dia, teve o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), 
vice-presidente da CAS, designado relator. O PLS 
304/2016 tem a senadora Ângela Portela (PDT-CE) 

como relatora, designada pelo então presi-
dente da CAS, Edison Lobão (PMDB-MA). Tão 
logo os relatores concluam a análise da ma-
téria e disponibilizem seus relatórios, serão 
incluídos em pauta.

A PEC 61/2015, de sua relatoria, po-
de vir a beneficiar os Municípios, em ra-
zão de as emendas serem transferidas 
de modo fundo a fundo? Considerando 
que os Municípios têm se queixado de 
reduções no FPM, de que forma a pro-
posta pode colaborar com as adminis-
trações municipais?

No papel de senadora, observo com 
apreensão a situação sufocante das gestões 
municipais, em razão do duro quadro das fi-
nanças públicas. A escassez de verbas é grave. 
A PEC 61/2015 traz oxigênio para os prefeitos. 
É um passo na direção certa, pois permite a 
deputados e senadores a apresentação de 
emendas individuais ao Orçamento diretamente aos 
Municípios. Essa proposta, que aperfeiçoamos em 
nosso relatório na CCJ, permitirá repasses de recur-
sos independentemente da celebração de convênios 
entre o Município e o governo federal. O que estamos 
fazendo, em outras palavras, é simplificar o processo, 
permitindo que as prefeituras recebam o dinheiro 
mais facilmente, sem burocracia. Esse é o principal 
benefício da proposta. Dentre os aperfeiçoamentos 
que propomos, em diálogo com a CNM e com o go-
verno, estão a definição de que os recursos perten-
cem aos Estados e aos Municípios no momento da 
transferência; o tratamento impositivo dado a esses 
recursos, com execução obrigatória; a exigência de 
aplicação de 50% dos recursos repassados em ações 
e serviços públicos de saúde e a vedação da utilização 
desses recursos para o pagamento de pessoal ativo, 
inativo e pensionista. Creio que, assim, desamarra-
mos um pouco as mãos dos prefeitos, a fim de que 
possam enfrentar os grandes obstáculos na gestão 
de nossos Municípios.

O que a senhora acha a respeito do corte 
de orçamento para 2018 e como isso pode in-
fluenciar a gestão dos Municípios brasileiros?

A equipe econômica pretende encaminhar, 

até o fim do mês, a mensagem modificativa do Or-
çamento de 2018. É necessário ajustar as despesas 
do governo à nova meta fiscal, que permite déficit 
de até R$ 159 bilhões no ano que vem. Antes disso, 
é preciso lembrar, também, que o governo federal 
tem feito esforços consistentes e como resultados 
da atual política econômica estamos registrando 
inflação abaixo de 2,5%, e os juros, que atingiram 
mais de 14% ao ano no passado, devem chegar a 
7,5% e 7% até o final do ano, segundo analistas. 
Aprovar o teto dos gastos públicos e outras medidas 
vão dando base para a atração de investimentos es-
trangeiros – precisamos muito de investidores. Para 
vencer a crise, nos Municípios, nos Estados, no país 
todo, temos de incentivar produção, vendas, negó-
cios, empregos. Sei que a pressão é grande sobre 
os prefeitos e muitos estão apreensivos, mas os 
caminhos são esses. Paralelamente, devemos agir, 
como já temos feito, para a desburocratização e sim-
plificação na cobrança de tributos. Recentemente, 
relatei a atualização do Supersimples, justamente 
para facilitar crescimento de pequenas e microem-
presas – as que mais empregam no país. Cada um 
pode e deve focar no planejamento. Na escolha de 
prioridades e na indução do desenvolvimento lo-
cal, de acordo com as vocações de suas localidades.
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Recentemente, o ministério publicou a Por-
taria 2.436/2017, que aprova a Pnab, estabele-
cendo a revisão de diretrizes para a organização 
da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Dentre as diversas orientações 
trazidas pela normativa, a Confederação observou 
a retirada das modalidades do ESF. Em resumo, 
os Municípios deixam de ser classificados en-
tre as modalidades 1 e 2, e todos passam a ter 
a mesma classificação para o desenvolvimen-
to da política de Saúde. A portaria não definiu 
valores nem formas de financiamento de toda 
a estratégia.

De acordo com a CNM, a medida retira a 
reponsabilidade da União de promover o re-
passe diferenciado a partir de sua publicação. 
No entanto, as prefeituras que receberam ver-
ba menor que o previsto na pactuação devem 
recorrer às instâncias responsáveis para receber 
a verba retroativa.
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Localizado no Agreste Pernambucano, Cumaru 
deveria receber R$ 10.695,00 – por cada uma das 
seis equipes do Programa Estratégia Saúde da Família 
(ESF) – para atender a população de mais de 13 mil 
habitantes. A localidade se enquadra na Modalida-
de 1, prevista na Portaria 2.488/2011. No entanto, 
o governo federal tem repassado R$ 7.130,00/por 
equipe destinados à manutenção dos profissionais 
de saúde e toda a estrutura de atendimento das co-
munidades. Isso significa cerca de R$ 17 mil a menos 
por mês em 2016.

O problema diagnosticado na Prefeitura nor-
destina se repete em 38% dos Municípios brasi-
leiros, que estão recebendo valores desatualizados 
referentes à manutenção de programas integran-
tes da Política Nacional de Atenção Básica (Pnab). 
Ao constatar o problema, a Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) notificou o Ministério da Saú-
de (MS) e promoveu representação no Tribunal de 
Contas da União (TCU), alertando para os prejuízos 
causados pela falha. 

A representação da entidade municipalista emba-
sou Acórdão do TCU, divulgado no final de setembro. 
O órgão confirma as irregularidades apontadas pela 
Confederação e orienta que o Ministério da Saúde to-
me as devidas providências para resolver a questão, 
que é basicamente a observância de critérios legais 
de distribuição de recursos federais para custeio das 
Equipes de Saúde da Família. 

A decisão final do TCU aponta para um conflito 
entre duas normas do MS, que aprova a Pnab e dis-
põe sobre as modalidades de ESF. A primeira portaria 
instituiu o programa e apresenta a lista de Municí-
pios contemplados na modalidade I. Anos depois, 
outra portaria indicou os valores destinados a cada 
modalidade, mas não trouxe a listagem atualizada 
das prefeituras enquadradas nesta modalidade. 

O Tribunal recomendou que o Ministério da 
Saúde leve à pauta de discussões da Comissão In-
tergestores Tripartite (CIT) a questão da atualização 
da lista de Municípios enquadrados na modalidade 
1 de ESF, os critérios a serem seguidos e uma possível 
definição de periodicidade de revisão dos Municípios 
definidos, sem prejuízo aos Municípios. 

ENTENDA O CASO
Lançado pelo poder público federal como prio-

ridade da Rede de Atenção à Saúde, o Estratégia da 
Família é um dos eixos de atuação da Pnab. A Portaria 
648/2006 institui o programa e previu o repasse de 
incentivos financeiros para o custeio das EFS, com 
base no número de equipes registradas no sistema 
do Cadastro Nacional do Ministério no mês anterior 
ao da respectiva competência financeira. Já a Por-
taria 2.488/2011 estabeleceu duas modalidades de 
financiamento para as ESF, mas não apresentou o 
anexo com lista de Municípios atualizada.   

As Equipes de Saúde da Família – Modalida-
de 1 são aquelas implantadas em Municípios com 
população de até 50 mil habitantes nos Estados da 
Amazônia Legal e até 30 mil habitantes nos demais 
Estados do país ou implantadas em outros Municípios 
e atendam população remanescente de quilombos 
ou residente em assentamentos de no mínimo 70 
pessoas. Para essa modalidade foram estabelecidos 
R$ 10.695,00 para o custeio de casa equipe. 

As Equipes de Saúde da Família – Modalidade 2 
são destinadas àquelas implantadas em Municípios 
não incluídos no estabelecido pela Modalidade 1. 
Para essas localidades, são previstos R$ 7.130,00 
por equipes do ESF.

Em 2013, o ministério divulgou a Portaria MS 
1.834/2013, que definiu os valores para Municípios 
com profissionais integrantes de Programa de Valo-
rização do Profissional da Atenção Básica (Provab), 
o Programa Mais Médicos. Para essas prefeituras, o 
valor determinado foi de R$ 4.000,00 mensais, por 
cada equipe.

Estabelecidos os critérios de classificação dos 
Municípios para o recebimento do incentivo finan-
ceiro, era de se esperar que o Ministério da Saúde 
realizasse controle e atualização constante dos 
Municípios aptos ao recebimento do benefício e 
em que modalidade, procedendo ao devido reen-
quadramento, quando fosse necessário. Porém, a 
lista dos Municípios integrantes da Modalidade 1, 
publicada em abril de 2006, está desatualizada há 
mais de 10 anos. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 4.438 Municí-
pios com até 30 mil habitantes. No entanto, apenas 
2.315 estão cadastrados na modalidade 1. Ou seja, 
2.123 estão enquadrados na modalidade errada e 
recebendo valores inferiores. 

Para a CNM, mais de 2 mil Municípios que, em 
tese, preenchem os requisitos da Modalidade 1 es-
tão enquadrados na Modalidade 2. Ao notificar o 
Ministério da Saúde sobre o problema, recebeu a 
seguinte resposta do Departamento de Atenção Bá-
sica (DAB): "devido à atual conjuntura econômica, 
não há definição de prazo para que tal atualização 
seja realizada".

Institucional

Acórdão recomenda correção de 
irregularidades no Saúde da Família
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Estudo realizado pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) informa que, em 2016, foram in-
vestidos mais de R$ 13 bilhões na área cultural pelos 
Entes federados brasileiros. No entanto, desse mon-
tante, 61% foram desembolsados pelos Municípios, 
25% pelos Estados e apenas 14% pela União. Em 2015, 
o quadro se desenvolveu de maneira semelhante. 

A CNM lembra que o acesso à cultura, de acordo 
com a Constituição Federal, é uma competência dos 
três Entes federativos: União, Estados e Distrito Fe-
deral, além dos Municípios. Desta forma, observados 
os números, a Confederação considera que os investi-
mentos em cultura realizados pelos governos federal 
e estaduais são insuficientes para o desdobramento 
de um pacto federativo justo. Ou seja, pesa mais para 
o Município investir em cultura.

Outro fator norteia um dos princípios do Siste-
ma Nacional de Cultura (SNC), que trata da amplia-
ção progressiva de recursos contidos nos orçamentos 
públicos para a área. Porém, desde 2013, o que se vê 
é uma situação completamente oposta: os recursos 

da União vêm caindo. E não é só isso. 
Nos últimos seis anos, de tudo o que foi gasto pela 

União, somente 0,08% foi pelo Ministério da Cultura. 
A esse respeito, ressalta-se que, quando comparado 
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2017, 
o Ploa de 2018 prevê uma queda de 14,5% dos re-
cursos que serão destinados ao Ministério da Cultura.

Uma das reivindicações da CNM pede que haja 
uma regulamentação para o SNC e, em especial, para 
o repasse fundo a fundo, em que sejam considera-
das as especificidades dos Municípios em termos de 
quantidade populacional e de recursos humanos, 
estruturais e financeiros. Porém, apenas isso não 
seria suficiente. É necessário, ainda, que haja um au-
mento expressivo dos recursos do Fundo Nacional de 
Cultura. Isso possibilitaria que a União honrasse com 
compromissos financeiros que já foram firmados em 
anos anteriores, além de atender à demanda do exer-
cício corrente e, por fim, ter melhores condições para 
implementar o repasse fundo a fundo.

Nesse sentido, a entidade recomenda que os 

gestores municipais acionem os parlamentares in-
tegrantes da Comissão de Cultura da Câmara dos 
Deputados e solicitem a aprovação das emendas 1, 
2 e 3 ao Projeto de Lei (PL) 4.271/2016, que foram 
elaboradas pela CNM.

Acesse na Biblioteca da CNM o Estudo Técnico 
“A execução Orçamentária do Ministério da Cultu-
ra (2011-2017)”. Lá também pode ser encontrada 
a Nota Técnica “Lei Rouanet: como oportunizar 
projetos culturais?”, que trata do mecanismo de 
incentivo fiscal. Outra ferramenta para auxiliar os 
gestores municipais, a TV CNM disponibiliza vídeos 
sobre este e outros assuntos tratados na Roda de 
Conhecimento. 

Problemas de mobilidade já não atingem apenas 
Municípios de grande porte. Por isso, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) alerta que é essencial 
que os Municípios de pequeno porte se preparem para 
essa situação que se agrava cada vez mais, evitando os 
prejuízos decorrentes de tais problemas.

Municípios têm procurado a Confederação para es-
clarecer dúvidas quanto ao prazo e às penalidades para 
a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade. A CNM 
lembra que a Lei 12.586/2012, que institui a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, determinou que cida-
des com mais de 20 mil habitantes deveriam elaborar o 
Plano até o mês de abril de 2015.

Os Municípios que não cumpriram a lei ficariam im-
pedidos de receber recursos da União para a mobilidade. 
No entanto, o prazo para a penalização dos Municípios 
foi adiado, por meio da Lei Ordinária 13.406/2016, es-
tendendo a data para abril de 2018.

Mobilidade Urbana 

Obrigações e penalidades: prazo de Plano 
de Mobilidade Urbana termina em abril 

Cultura 

Cultura sustentada pelos Municípios

Entre 2012 e 2017, o governo federal bloqueou R$ 2,24 bilhões do orçamento destinado 
ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para programas de prevenção a aciden-
tes. Segundo dados do relatório apresentado pela auditoria do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU), o valor representa 95,21% dos R$ 2,36 bilhões arreca-
dados com esse objetivo. 

Em 2016, o Ministério do Planejamento contingenciou R$ 1 bilhão, que foi para o caixa 
único do governo, em busca de assegurar o cumprimento das metas fiscais. A CGU avalia como 
ilegal o bloqueio de parte destes recursos para atingir metas de economia pelo governo federal.

A CNM lembra que o repasse destes 5% do Seguro para Danos Pessoais Causados por Veí-
culos Automotores de Via Terrestre (DPvat) ao Conselho Nacional de Trânsito (CNT) deve ter 
aplicação exclusiva em programas de prevenção de ocorrências de trânsito, como prevê o art. 
78 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Governo não repassa 95% dos recursos 
destinados à prevenção de acidentes

Pre
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NMDe um lado, a comunidade precisa de atendi-
mento de qualidade em diversas áreas como Saúde 
e Educação. De outro, o gestor municipal tenta admi-
nistrar as incontáveis demandas com os escassos re-
cursos de que dispõe. A lógica seria equilibrar as duas 
partes, mas o financiamento dos programas federais 
continua descompensando o orçamento municipal 
e tirando o sono de milhares de gestores no país. 

Essa realidade foi relatada em apresentação 
no Fórum Nacional de Controle, promovido pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). A Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) tem acompanhado, 
ao longo dos últimos anos, a dramática situação dos 
gestores municipais, que vivenciam problemas na 
gestão de programas.

“Sabe por que os Municípios estão mal? Porque 
estamos gastando mais de 10% da arrecadação em 
subfinanciamento de programas federais", desta-
cou o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, durante 
a apresentação. Ele destacou que transferência de 
atribuições de outros Entes fez os gastos com pes-
soal das prefeituras aumentarem 38% em 11 anos. 
Em 2005, havia 4,4 milhões de funcionários, número 
que saltou para 6,2 milhões em 2016. 

Outro ponto crucial se dá quando os Municípios 
fazem a pactuação com o governo. Muitos vislumbram 
um cenário de abundância financeira, mas depois se 
surpreendem com a quantia que precisam aportar 
para manter o serviço ativo. Esse descompasso entre 
o valor de apoio e o custo real de manutenção das 
iniciativas, também chamado de subfinanciamento, 
não costuma ficar explícito durante as negociações 
com o governo. O que pode se tornar uma verdadeira 

Denúncia

CNM denuncia situação dos 
programas federais junto ao TCU 

Formulação
Modelo Top Down
Competência
Novas Estruturas

Gestão
Burocracia
Limite de Pessoal
Pisos / Encargos / Planos
Prestação de Contas

Financiamento
Sub�nanciamento
Defasagem
Atrasos / Não Pagamento / Per Capita
Restos a Pagar / Obras Inacabadas
Cortes Orçamentários

Institucionalização
Normativos
Devolução
Improbidade / Judicialização

valores congelados há anos. A soma desses dois fa-
tores já torna difícil a gestão dos programas fede-
rais, mas eles são de longe os únicos entraves dos 
Municípios. Frequentemente, os prefeitos precisam 
lidar com atrasos no recebimento do dinheiro. Em 
2015, por exemplo, mais de dois terços de todos os 
pagamentos destinados ao Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (Nasf) registraram atrasos, com variação 
entre 31 e 60 dias. 

De mãos atadas
Nesse caminho, existe ainda a pos-

sibilidade de os gestores serem acusados 
por improbidade administrativa, tendo em 
vista que, com o acúmulo de responsabili-
dades, se torna quase impossível cumprir 
o limite de gastos com pessoal.

“Os prefeitos estão todos apavo-
rados, com medo de se tornarem fi-
cha suja. No Nordeste, 70% das pre-
feituras estão gastando mais de 54% 
de pessoal. E vai ter conta rejeitada. 
Ninguém mais quer ser prefeito”, 
disse Ziulkoski.

armadilha, especialmente 
para os novos prefeitos.

 
Valores 
defasados

Além de os repasses não 
corresponderem aos verda-
deiros custos de manutenção, 
os gestores precisam lidar 
com a falta de reajustes nos 
repasses. Muitos programas 
federais continuam seguindo 
a mesma tabela de valores, 
desde que foram criados, o 
que faz com que se tornem 
defasados, dada a influência 
de fatores como a inflação, por exemplo. 

Criado em 2004, o Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (Pnate) destinava, por estudan-
te, o valor de R$ 76,47 aos Municípios que pactua-
ram com a estratégia. Esse valor está em R$ 120,73 
atualmente, mas ainda não condiz com a realidade 
local. Pelos cálculos da CNM, esse repasse deveria 
ser de aproximadamente R$ 191,48, seguindo pe-
lo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
A diferença de valores resulta em uma defasagem 
de 58,6% nesse programa. Chama a atenção tam-
bém a defasagem do Índice de Gestão Descentra-
lizada (IGD), do Programa Bolsa Família (PBF), que 
chega a 53,1%. 

Mais entraves
Financiamento incompatível e repasses com 
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Apoio Financeiro aos Municípios 
(AFM) no valor de R$ 4 bilhões. Essa 
reivindicação dominou a agenda do 
presidente da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 
durante estada em Brasília. O líder mu-
nicipalista veio à capital federal para 
se reunir com cerca de 400 prefeitos, 
especialmente do Nordeste. 

Ele se encontrou com parlamentares 
para solicitar apoio à aprovação de maté-
rias que possam amenizar os problemas 
enfrentados, como por exemplo: novo 
critério de reajuste do piso salarial dos 
professores e proposta de instituir um 
novo regime para pagamento de pre-
catórios. Ele recebeu prefeitos e parla-
mentares e se comprometeu a promover 
campanha para obter apoio financeiro 
da União ainda este ano. 

Ao retornar ao Parlamento, acom-
panhado dos gestores municipais, o 
presidente da CNM se reuniu com o 
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e com deputados, a fim de solicitar que o 
governo libere a verba para socorrer os Municípios. 
Ziulkoski destacou que a crise é muito profunda, e, 
mesmo que o montante não resolva a totalidade do 

problema dos Municípios, ajudará os gestores que 
“estão com a corda no pescoço”.

Esse entendimento foi reforçado durante reu-
nião do Conselho Político da entidade, além do ali-
nhamento dos trabalhos e da atuação das entidades 
integrantes do movimento municipalista. Na opor-

tunidade, foi definida como estratégia a realização 
de reuniões com as bancadas parlamentares de ca-
da Estado para apresentar a reivindicação. “Agora 
precisamos pressionar os parlamentares para que a 
gente consiga aprovar esse Apoio. É nesse momento 
que temos de cobrar”, reforçou Ziulkoski.

A sede da Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM) assumiu as cores da campanha Outubro 
Rosa. O câncer de mama é uma doença causada 
pela multiplicação de células anormais da mama, 
que formam um tumor maligno. Dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca) estimam 60 mil novos 
casos por ano em mulheres cada vez mais jovens. 

Em vídeo que contou com a participação das 
colaboradoras da entidade, as fundadoras e coor-
denadoras do Movimento Mulheres Municipalis-
tas (MMM), Tânia Ziulkoski e Dalva Christofolleti, 

destacaram a importância de conscientizar as 
mulheres acerca da importância da prevenção 
do câncer de mama.

Elas fizeram o chamamento para que as 
mulheres se conscientizem e se mobilizem em 
favor da causa. “Nós pedimos que as mulheres 
se cuidem, realizem os exames preventivos e 
alertem as mulheres com quem convivem”, disse 
Tânia Ziulkoski. Ela alertou para a importância do 
diagnóstico precoce. Quando descoberto no início, 
há 95% de probabilidade de recuperação total.

Campanha

Confederação apoia Outubro Rosa para 
conscientizar sobre câncer de mama

Presidente

CNM em campanha por Auxílio Financeiro

Ag
. C

NM
Ag

. C
NM
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Assim que cumprirem todo o rito legislativo, três 
matérias da pauta prioritária que avançaram neste úl-
timo mês nas Casas do Legislativo federal vão afetar 
positivamente as finanças municipais. Isso porque uma 
delas reduz os valores mínimos dos contratos para os 
Municípios celebrarem parcerias público-privadas 
(PPPs), outra assegura receita do Imposto de Renda 
(IR) retido na fonte a Estados e Municípios e a terceira 
cria um fundo emergencial para Municípios que pas-
sam por longos períodos de estiagem. 

Confira abaixo a tramitação de cada proposta e 
o que falta para a matéria ser validada. 

PPPs – A Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio e Serviço (CDEICS) na Câmara 
dos Deputados aprovou parecer do Projeto de Lei (PL) 
7.063/2017, que reduz o valor mínimo dos contratos 
de PPPs celebrados por Estados, pelo Distrito Federal 
e por Municípios. A proposta, originária no Senado, 
tramita em caráter conclusivo e ainda deve ser apre-
ciada por mais quatro comissões.  

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
explica que o projeto de lei altera a Lei 11.079/2004, 
a Lei das PPPs. A lei atual veda a celebração de con-

trato de parceria público-privada para valores de con-
trato inferiores a R$ 20 milhões. A proposição mantém 
o valor limite de R$ 20 milhões para a União, mas o 
reduz para R$ 10 milhões para os Estados e R$ 5 mi-
lhões para os Municípios. A entidade entende que a 
redução do valor mínimo viabiliza o acesso de peque-
nos e médios Municípios a essa forma de contratação.

IR retido da fonte – Já no Senado, a Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) apro-
vou o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 18/2016, 
que garante o repasse do Imposto sobre a Renda (IR) 
retido na fonte, em função de pagamentos feitos a 
seus empregados, terceiros e empresas, a Estados e 
Municípios. O texto assegura que esse entendimento 
constitucional seja rigorosamente seguido pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Atualmente, vigora uma instrução normativa 
(1.599/2015) que obriga os Municípios a passarem aos 
cofres da União os valores do IR retidos na fonte dos pa-
gamentos de rendimentos a terceiros e não servidores.

A medida foi objeto de diversas ações da Confe-
deração, dentre elas notificação à Receita e ao governo 
federal.  Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) já fixou a tese de que a Constituição determina 
que, sempre que houver retenção na fonte, inclusive 
em relação a pagamento a pessoas jurídicas, o produto 
dessa arrecadação pertence ao Ente federado do qual 
se originou o pagamento.

Fundo emergencial – A Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o 
Projeto de Lei 791/2015, que cria o Fundo de Atendi-
mento às Situações de Emergência e de Calamidade 
Pública decorrentes de secas. 

Para a entidade municipalista, é justa a criação 
do Fundo nacional para subsidiar Estados e Municí-
pios em situação oficial de anormalidade decorrente 
da estiagem prolongada, uma vez que os Municípios 
não suportam mais arcar sozinhos com os efeitos ne-
gativos decorrentes da condição climática.

A Confederação avalia o impacto do fenômeno 
tanto nos aspectos sociais quanto financeiros dessas 
localidades. Em estudo publicado pela entidade, reve-
lou-se que, só em 2016, os prejuízos identificados em 
diversos setores da economia superam a marca de R$ 
27,8 bilhões. Na saúde, a perda por conta da estiagem 
somou R$ 279,3 milhões em 2016.

Congresso Nacional 

Três matérias prioritárias foram 
aprovadas em comissões no último mês

Jorge Corte Real (PTB-PE)
O deputado foi relator da Proposta de Lei 7.063/2017, que reduz o valor mínimo dos contratos de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) para Municípios, aprovada na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviço (CDEICS) na Câmara. Ele defendeu a matéria de acordo 
com os interesses municipalistas em seu relatório, aprovado com unanimidade. 

Efraim Filho (DEM-PB)
O deputado apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei elaborado pela CNM que dis-
põe sobre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A proposta aborda, principalmente, a 
compensação previdenciária e permissão de empréstimo consignado entre Município e servidor.

Garibaldi Alves Filho (PSDB-RN)
O senador apresentou no Senado projeto de lei, elaborado pela CNM, sobre RPPS que tem como 
foco a questão das regras de investimento e as regras de fundo de pensão, a fim de atribuir maior 
flexibilidade na aplicação dos recursos. 

Rodrigo Maia (DEM-RJ)
O presidente da Câmara dos Deputados se comprometeu em realizar uma semana de votações 
de pautas municipalistas no Plenário da Casa legislativa. 

Parlamentar em destaque

Aluísio Mendes (Pode-MA)
O deputado é relator do Projeto 
de Lei 1.504/2015, que confere 
responsabilidades aos Municí-
pios quanto à segurança pública, 
uma vez que acrescenta a área 
na participação dos resultados 
dos royalties de petróleo.

Rota de colisão
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Prefeitos de todo o Brasil, principalmente da 
região Nordeste do país, têm batalhado para con-
quistar o Apoio Financeiro aos Municípios (AFM). 
O auxílio requerido se refere a um montante de R$ 
4 bilhões a ser repassado até o final do ano às pre-
feituras do país, por meio do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), para possibilitar que as admi-
nistrações municipais driblem a crise financeira que 
assola a maior parte dos Municípios e que os impede 
de arcarem até mesmo com os gastos de custeio e 
manutenção dos serviços básicos.

Ao longo do mês de outubro, comitivas de prefeitos 
se reuniram com bancadas parlamentares de seus Es-
tados para apresentar as reivindicações, além de exigir 
o comprometimento dos representantes com a pauta 
municipalista. O movimento municipalista apela para 
que os gestores municipais continuem a mobilização 
e entrem em contato com os parlamentares do Legis-
lativo federal e solicitem suporte para que os pleitos 
sejam atendidos pelo Palácio do Planalto. A sensibi-
lização de parlamentares é fundamental para que as 
necessidades dos Municípios brasileiros sejam ouvidas 
e soluções sejam encontradas. 

Portanto, para além da pauta imediata do auxí-
lio financeiro, a Confederação pede que, no contato 
com os senadores e deputados, os prefeitos os rei-
terem da importância de se pleitear a pauta mínima 
do movimento. Essas medidas são as reivindicações 
propostas na campanha “Não deixem os Municípios 
afundarem”, que tem por objetivo sensibilizar autoridades e a própria população 
em relação ao atual cenário.

Das matérias que tramitam no Senado, o movimento municipalista se empe-
nha primordialmente para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
29/2017, também chamada de PEC do 1% do FPM, que disciplina a distribuição 
de recursos pela União ao fundo; da PEC 61/2015, que autoriza a apresentação de 
emendas diretamente ao FPM; e da PEC 66/2015, que prevê a atualização dos re-
passes aos Municípios dos programas federais.

Já na Câmara, entre as matérias prioritárias prontas para apreciação do Plená-
rio estão: Projeto de Lei (PL) 3.776/2008, que atualiza o piso salarial do magistério 
público da educação básica pelo índice de inflação; o PL 2.289/2015, que prorroga 
o prazo para a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; e a 
PEC 212/2016, que institui novo regime de pagamento de precatórios. 

Tais pautas têm caráter mais permanente, com intuito de reestruturar a le-
gislação brasileira de forma que não seja sufocante aos Municípios, uma vez que, 
ano após ano, tem-se notado um aumento das responsabilidades atribuídas ao 

Ente Municipal, sem estarem acompanhadas de 
correspondentes fontes de custeio. 

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, reforçou 
que o momento atual é de crise profunda da gestão 
municipal, portanto, mesmo que o valor do AFM não 
seja suficiente para suprir toda a demanda neces-
sária, ele é fundamental para alívio do problema. 

O que já foi feito
O pedido de liberação de verba extra foi proto-

colado pela CNM na Presidência da República. No 
período em que Ziulkoski tomou frente das articu-
lações no Congresso durante o mês, o movimen-
to municipalista apresentou um ofício no Palácio 
do Planalto em que solicita que o repasse seja por 
meio do FPM, nos moldes da medida emergencial 
já realizada anteriormente, sem vinculações e sem 
desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb).

A demanda seria atendida por meio da edição 
de uma Medida Provisória (MP) que versaria sobre 
o apoio financeiro emergencial. A solicitação é re-
sultado de mobilização realizada na capital fede-
ral, em que centenas de prefeitos, principalmente 
da Região Nordeste, vieram à sede da CNM para 
discutir a crise municipal. Após conversas com os 
gestores, a Confederação traduziu os interesses 
do movimento e realizou o contato direto com 

representantes dos Poderes da República. 

Institucional

Prefeitos buscam AFM e pautas 
prioritárias com bancadas parlamentares

EXECUTIVO

Auxílio Financeiro aos
Municípios – AFM

Precatórios  (PEC 212/2016)

Pisos do Magistério  (PL 3776/2008)

Resíduos Sólidos  (PL 2289/2015)

Emendas do FPM  (PEC 61/2015)

1% do FPM  (PEC 29/2017)

Atualização dos Programas
Federais  (PEC 66/2015)

Derrubada do
veto ao Encontro de
Contas  (Veto 30/2017)

SENADO

CÂMARA

CONGRESSO

Derrubada do veto
Vetado pela presidência da República no início de outubro, o Encontro de 

Contas que havia sido aprovado pelo Congresso dentro da MP do parcelamen-
to da dívida previdenciária dos Municípios com a União volta ao protagonis-
mo da pauta municipalista. Mesmo contra os interesses do governo federal, 
o movimento municipalista já mostrou que, unido, pode derrubar um veto. 
Este foi o caso do veto à Reforma do Imposto sobre Serviços (ISS) e, agora, é 
preciso se engajar mais uma vez neste objetivo. 

Neste momento, a Confederação pede o envolvimento de todos. Ao en-
trar em contato com os parlamentares, é preciso que o municipalista também 
aborde o Encontro de Contas, uma vez que o Encontro de Contas permite que 
os Entes saibam o valor total de suas dívidas, que dependerá do resultado final 
entre créditos e débitos que os Municípios possuem com a União.
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Como fortalecer a participação da sociedade civil 
na construção, na promoção, na defesa e no fortale-
cimento da garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes? Essa foi a pergunta que a Confedera-
ção Nacional de Municípios (CNM) buscou respon-
der com a Campanha nacional: “Os Municípios pela 
Infância e Adolescência”. 

Com a ação, a CNM quis incentivar os Municípios 
na busca pela captação de recursos. Nesse sentido, 
como forma de subsidiar os Entes locais, a fim de 
que possam aprimorar financeira e tecnicamente 
suas políticas públicas, a CNM incentiva a criação, 
a regularização e o cadastramento do Fundo para 
Infância e Adolescência (FIA).

A entidade acredita que os recursos desse Fun-
do podem auxiliar no custeio da implantação e da 
execução de projetos sociais locais, programas, ações 
e serviços dirigidos ao atendimento dos direitos de 
crianças e adolescentes e, assim, potencializar áreas 
estratégicas.

“As questões da infância e da adolescência são 
urgentes e fundamentais para o desenvolvimento 
de uma sociedade que preza por acesso, garantia de 
direitos e melhoria da qualidade de vida”, destaca o 
presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

O engajamento da comunidade é fundamen-
tal para incrementar o FIA. E o cidadão não precisa 
pagar nada a mais por isso. Qualquer pessoa pode 
destinar parte do Imposto de Renda (IR) devido ao 

FIA municipal. Segundo o art. 260 da Lei 8.069/1990, 
esse percentual pode ser de até 6% do IR, no caso 
das Pessoas Físicas (PF).  

Você doa quando, ao invés de todo o seu IR devi-
do ser pago ao governo federal, você decide destinar 
uma porcentagem do valor para que seja repassada 
ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do seu Município.

Ações de mobilização e 
sensibilização dos gestores

Para reforçar a campanha, a CNM enviou SMS 
para os Municípios que não possuem o cadastro 
junto à Receita Federal; enviou SMS para os Mu-
nicípios que apresentam dados inconsistentes ou 
incompletos do fundo; e também para alertar os 
prefeitos acerca do prazo de encerramento para o 
cadastro e regularização dos fundos.

Além das mensagens pelo telefone, a entidade 
realizou o envio de mailings para os prefeitos, enti-
dades, conselhos Municipais dos direitos da criança 
e do adolescente, conselhos de assistência social e 
secretarias municipais de assistência social, alertan-
do para a campanha. 

Diversas notícias foram divulgadas no hotsite 
da campanha. No espaço também foram divulga-
dos vídeos de parceiros e apoiadores de incentivo à 
campanha. Com o mesmo objetivo de divulgação, 
nas redes sociais da entidade, foi publicado e di-

vulgado o potencial de arrecadação do Município. 
A participação dos Municípios foi melhor do 

que o esperado, a área técnica de Assistência Social 
da entidade recebeu diversas ligações e e-mails de 
gestores querendo saber a situação dos fundos. Os 
prefeitos que visitaram a sede da CNM também fo-
ram orientados sobre a campanha. 

Estudo
De acordo com dados públicos, disponibilizados 

pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos 
(SNDCA/MDH), este ano, a Receita Federal do Brasil 
(RFB) fez o repasse no valor de R$ 51.792.437,62 
referente a 47.521 doações/destinação de Pessoas 
Físicas (PF) efetuadas em Documento de Arreca-
dação de Receitas Federais (Darf) no Programa 
Gerador da Declaração de Imposto de Renda (IR) 
de 2017 (PGD IRPF2017)  para  1.212 Fundos, Na-
cional, Distrital, Estaduais e Municipais da Criança 
e do Adolescente (FDCA).

Dos 5.568 Municípios brasileiros, somente 21,4% 
demonstram ter realizado no exercício anterior al-
guma campanha, sensibilização e mobilização local 
para captar recursos por meio de doações de pessoas 
físicas no ato da declaração do IR. 

O estudo completo sobre a situação dos Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil 
pode ser conferido no site da CNM. 

Assistência Social

Campanha busca garantia dos direitos 
das crianças e dos adolescentes
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Com o advento da Lei Complementar 101/2000, 
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
ficou estabelecido em seu art. 67 que o acompa-
nhamento e a avaliação, de forma permanente, da 
política e da operacionalidade da gestão fiscal no 
Brasil serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal 
(CGF), constituído por representantes de todos os 
Poderes e esferas de governo, do Ministério Público e 
de entidades técnicas representativas da sociedade.

Decorridos quase 17 anos, contudo, a criação 
do Conselho de Gestão Fiscal nunca foi concretiza-
da, apesar das inúmeras iniciativas do Parlamento 
brasileiro. Como a LRF dispõe que a composição e 
a forma de funcionamento do CGF dependem de 
uma Lei que o regulamente, na ausência dessa re-
gulamentação todo o poder tem sido concentrado 
no Poder Executivo Federal, mais particularmente 
na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que é o 
órgão central de contabilidade da União.

Na tentativa de restabelecer o debate em torno 
do tema, nesse mês de outubro de 2017, foi apresen-
tado na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 3.744/2000, 
que institui o CGF e dispõe sobre a sua composição 
e sua forma de funcionamento, do deputado Hildo 
Rocha (PMDB/MA). O projeto, apoiado pela CNM, 
enfrenta oposição dentro do próprio governo fede-
ral brasileiro, e não consegue avançar.

Uma das principais diferenças do projeto atual 
está na defesa de que o Conselho de Gestão Fiscal 
seja efetivamente constituído por representantes 
de todas as esferas de governo, e que seus mem-
bros sejam indicados pelas respectivas entidades 
relacionadas no projeto, como a Associação de 
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atri-
con) e a CNM, representando os interesses dos 
Municípios brasileiros. 

Experiência internacional
Relatório publicado pelo Fundo Monetário In-

ternacional (FMI) em 2013, intitulado “The Func-
tions and Impactos of Fiscal Councils”, apresenta 

que até 2013 havia 29 Conselhos de Gestão Fiscal 
instituídos no mundo, dos quais 16 foram criados 
após a crise financeira mundial de 2008.

A pesquisa "Strengthening Post-Crisis Fiscal 
Credibility: Fiscal Councils on the Rise — A New 
Dataset", realizada pelo FMI em 2014, mostra que 
a criação de um conselho independente para avaliar 
a política fiscal pode resultar em um desempenho 
fiscal mais forte e em melhores previsões macroeco-
nômicas e orçamentais. De acordo com a entidade, 
o CGF deve refletir as características específicas do 
país, como, também, seus recursos humanos, ca-
pacidade financeira, tradições e causas específicas 
para seus excessivos déficits e dívidas. E devem pro-
mover a transparência e a cultura de estabilidade 
do país, de modo a fortalecer a disciplina fiscal. 

Estudo realizado pela Universidade de Brasília 
(UnB) em 2016, intitulado “Criação do Conselho de 
Gestão Fiscal: aprendendo com a experiência inter-
nacional”, apresenta que a quantidade de membros 
nos Conselhos de Gestão Fiscal instituídos em outros 
países não varia muito, havendo no mínimo dois e 
no máximo 13 membros em cada órgão, com ex-
periências profissionais nas áreas de Política Fis-
cal, Economia, Auditoria, Mercados Financeiros e 
Finanças Públicas. 

Enfrentando o debate
Objetivando analisar o nível de maturidade 

da adoção do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público (Pcasp) e da implementação do Plano de 
Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimo-
niais (PIPCP) por parte dos Municípios brasileiros, 
a CNM realizou pesquisa entre os meses de maio e 
julho de 2017. A pesquisa foi direcionada aos con-
tabilistas, secretários de administração e secretários 
municipais e contou com a participação de 4.046 
respondentes de todas as regiões do país. 

Os achados da pesquisa mostram que houve 
avanços na adoção do Pcasp por parte dos Muni-
cípios brasileiros, mas com o uso de modelos de-
senvolvidos pelos Tribunais de Contas locais. Na 

prática, além do modelo estabelecido pela STN, 
são 34 modelos diferentes de Pcasp, sem contar as 
adaptações feitas em cada unidade da Federação.

Foram sete edições do Manual de Contabilida-
de Aplicada ao Setor Público (Mcasp) no período, 
quase cinco mil páginas de instruções. A recente pu-
blicação do Edital 1/2017 pela STN, para formação 
de um subgrupo para a revisão Pcasp para 2019, 
tendo a mesma entidade divulgado recentemente 
um novo plano de contas para 2018, indica que é 
preciso enfrentar o debate.

O mesmo vem acontecendo com o Manual de 
Demonstrativos Fiscais (MDF): criado em 2008 pa-
ra padronizar os demonstrativos fiscais nos três ní-
veis de governo, de forma a garantir a consolidação 
das contas públicas, já acumula 4.636 páginas de 
orientações publicadas em suas oito edições. Para 
atender às exigências do MDF, muitas prefeituras 
se valem da contratação de consultorias, onerando 
ainda mais as contas municipais. 

O fato é que a ausência do CGF está impedindo 
que haja uma efetiva coordenação da contabilidade 
pública brasileira em âmbito nacional e tem levado 
tesouros e tribunais a criarem suas próprias regras.

Um passo à frente
A nova versão do Projeto de Lei 3.744/2000 

dispõe que o CGF deve avaliar, publicamente e in-
dependentemente de influências partidárias, planos 
e desempenhos fiscais dos três níveis de governo, 
trazendo entre suas metas harmonizar e coordenar 
as práticas orçamentárias e contábeis dos Entes fe-
derados brasileiros.

Na concepção do CGF, devem ser desenvolvidas 
estratégias que atendam às diferentes realidades 
dos Entes subnacionais brasileiros, cujas decisões 
considerem a escassez de recursos públicos e o 
custo-benefício das ações exigidas. É preciso dar 
um passo à frente, o Brasil não pode mais esperar.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diana Vaz de Lima, contadora, mestre em Administração e doutora 
em Ciências Contábeis. Professora e pesquisadora nas áreas de conta-
bilidade pública e do setor previdenciário da Universidade de Brasília.

Artigo

Criação do Conselho de Gestão Fiscal 
no Brasil: até quando esperar?
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Ouro Preto (MG)
A cidade de Ouro Preto sediou o Diálogo Municipalista nos 

dias 27 e 28 de setembro e teve como tema principal MuniCiên-
cia: Por uma gestão inovadora. O primeiro vice-presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, 
conduziu a abertura do evento que teve a participação do pre-
sidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda; do prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta; e da reitora 
da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Cláudia Marliere. 

Os participantes do Diálogo Municipalista mineiro pude-
ram conhecer melhor o projeto MuniCiência e como participar. 
A iniciativa foi criada pela entidade para identificar, reconhecer 
e divulgar boas práticas nas administrações locais. Alguns anos 
mais tarde, ganhou forma e se tornou uma plataforma para 
o desenvolvimento e governança municipal, a qual recebeu 
o nome de UniverCidades. 

O projeto conta com a parceria da União Europeia, e os 
detalhes foram apresentados aos participantes do Diálogo 
Municipalista em Ouro Preto. Parte das atividades do Univer-
Cidades consiste em aplicar um questionário junto aos gestores 
municipais no intuito de compreender as suas demandas por 
conhecimentos e informações. E, ainda, mapear os centros de 
ensino e pesquisa existentes. 

Houve um entendimento unânime de que o projeto pode 
contribuir com o fortalecimento da gestão municipal, além de 
favorecer a gestão do conhecimento em rede.  

Comitiva da CNM dá continuidade aos 
encontros do Diálogo Municipalista

Os Municípios de Ouro Preto (MG), Maragogi (AL), Fortaleza (CE) e 
Salvador (BA) receberam o Diálogo Municipalista nos meses de setem-
bro e outubro. Gestores, autoridades, secretários municipais, vereadores 

e demais agentes municipalistas de cidades dos quatro Estados marca-
ram presença nos eventos, que intensificaram o debate sobre questões 
essenciais para a administração municipal.

Maragogi (AL)
Com o auditório tomado por prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais 

e outros agentes municipalistas, o Diálogo Municipalista da cidade alagoana de 
Maragogi abordou o tema Turismo e Cultura: Ações para o Desenvolvimento Local 
nos dias 2 e 3 de outubro. A cerimônia de abertura reuniu diversas autoridades, 
como o governador do Estado, Renan Filho; o ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU), Augusto Nardes; o prefeito da cidade anfitriã e 3º vice-presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Fernando Lira; o presidente da As-
sociação Municipalista de Pernambuco (Amupe), José Patriota; e o secretário da 
CNM, Eduardo Tabosa.   

Durante a cerimônia, Lira revelou a angústia de milhares de gestores munici-
pais que enfrentam problemas com a falta de recursos. “O grande contentor dessa 
panela de pressão somos nós, prefeitos. Existe uma violência de pacto federativo. 
Mais do que nunca ele tem de ser refeito”, disse. Por sua vez, o ministro do TCU 
enfatizou a necessidade da governança municipal. Ele destacou que desenvolver 
o planejamento, definindo metas e acompanhando as ações, é fundamental para 
as administrações locais. O discurso do ministro teve a concordância do governa-
dor de Alagoas. 

As estratégias de comercialização do produto turístico foi outro ponto debati-
do em um painel do Diálogo, em Maragogi. O investimento em mídia espontânea, 
gerada sem a compra de espaços publicitários, foi uma alternativa apresentada no 
evento. O Diálogo Municipalista de Alagoas contou, também, com apresentação 
específica sobre a área de Cultura, que trouxe uma novidade aos participantes. Du-
rante um dos painéis, a CNM lançou uma nota técnica, com foco na Lei 8.313/1991, 
mais conhecida como Lei Rouanet. A nota técnica apresenta um dos aspectos da Lei 
Rouanet e explica o funcionamento do mecanismo de incentivo fiscal. 
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Fortaleza (CE)
Nos dias 23 e 24 de outubro, a comitiva da Confederação esteve em 

Fortaleza, no Ceará, para mais uma edição do Diálogo Municipalista. O 
primeiro tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Hugo 
Lembeck, conduziu a cerimônia de abertura, que contou com a presença 
do governador do Estado, Camilo Santana; do presidente da Associação 
dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Gadyel Gonçalves; e de se-
nadores e deputados.

Santana lembrou que cada dia mais os Municípios têm enfrentado 
sérios problemas, como a judicialização na saúde e a falta de recursos pa-
ra o custeio de programas na área. Ele defendeu que sejam encontradas 
novas alternativas de custeio para que a situação não fique ainda mais 
crítica. “É preciso descobrir uma nova forma de financiamento da saúde 
pública do país”, disse.

Mais uma vez, foram feitos alertas sobre os impactos da crise finan-
ceira nos cofres locais, bem como boas práticas para uma gestão de qua-
lidade. Já a programação específica trouxe como foco o convívio com o 
clima semiárido e as mudanças climáticas.

Consultores e técnicos da CNM estiveram no encontro e apresenta-
ram um panorama dos efeitos do fenômeno nos Municípios brasileiros. 
Para se ter uma ideia, a estiagem causou prejuízo de cerca de R$ 27,8 
bilhões em 2016, com impacto em áreas como agricultura e pecuária. A 
programação contemplou, ainda, um espaço para troca de experiências 
positivas. Entre elas, o uso de tecnologias para a dessalinização da água. 

Salvador (BA)
Salvador, na Bahia, foi a 12ª cidade a receber o evento da CNM. 

Durante os dias 25 e 26 de outubro, a equipe da entidade dialogou 
com os gestores baianos sobre pontos essenciais da administração 
local. Assim como em outros Estados, a Bahia também atravessa um 
momento de crise. A dramática situação dos gestores ficou evidente 
na cerimônia de abertura.

“Não somos nós os responsáveis pela crise, mas estamos pagando 
por ela", disse o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eu-
des Ribeiro. Em sua fala, ele também destacou que os Municípios baia-
nos irão sofrer com os cortes orçamentários que serão aplicados pelo 
governo federal em 2018 na Assistência Social e em outras áreas-chave. 

Um dos destaques do encontro foi o Movimento Pró-Município, 
organizado pela UPB, que contou com uma marcha em direção à As-
sembleia Legislativa da Bahia no segundo dia de evento. Com faixas e 
cartazes, a comitiva de gestores buscava chamar atenção para as pau-
tas urgentes do movimento municipalista. Ao final da mobilização, foi 
entregue uma carta de reivindicações à bancada baiana. 

A programação temática teve igualmente destaque. Nessa edição 
do Diálogo Municipalista, o foco esteve na construção dos consórcios 
municipais, como ferramenta para o desenvolvimento regional. Os 
participantes puderam compreender os aspectos jurídicos que regem 
a criação dos consórcios, bem como detalhes de parcerias bem-suce-
didas nos Municípios.
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Com mais de 60 edições de orientações on-line e 15 de cursos presenciais, a 
Rede Municipalista conseguiu apoiar gestores municipais de Norte a Sul do país. 
São cerca de 500 agentes municipalistas formados por meio das capacitações, 
iniciadas em junho de 2016, e milhares de gestores que receberam conhecimen-
to por meio do Bate-papo com a CNM e dos materiais produzidos pela Rede. 

Os cursos presenciais são ministrados em dois dias e já passaram pelos Es-
tados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato grosso do Sul, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outras capa-
citações estão previstas até dezembro, e a agenda completa pode ser acompa-
nhada em www.rede.cnm.org.br. 

O curso proporciona vivências teóricas e práticas, oportunizando um conheci-
mento de toda a pauta municipalista, preparando o agente para atuar nos momentos 
decisivos da tramitação das pautas no Congresso.

“Para além da formação técnica, daquilo que há nos meandros legislativos da atuação 
municipalista, o curso foi uma lufada de esperança”, descreveu Andressa Paraquett, de Ladá-
rio (MS), que realizou o curso em setembro. 

Ao todo, são 16 horas de curso e, para receber a certificação, o agente deve comparecer aos 
dois dias e participar das atividades propostas. Para participar da capacitação é necessário que o 
Município seja contribuinte da CNM. O agente é um servidor de confiança, indicado pelo prefeito. 

“Ser agente municipalista é ser alguém munido de informações cruciais que podem ser utiliza-
das em prol do seu Município”, explica Francisco Carlos Medeiros, de São Fernando (RN), que realizou 
o curso em julho de 2017. 

Gestores, fiquem atentos! Encerra em 10 de 
novembro o prazo para que Municípios e Consórcios 
Públicos que tenham algum projeto e/ou práticas 
inovadoras se inscrevam no prêmio MuniCiência – 
Municípios Inovadores. A iniciativa da Confedera-
ção Nacional de Municípios (CNM) busca identificar, 
analisar, reconhecer e compartilhar ações adotadas 
pelos gestores municipais que contribuam de forma 
significativa para a melhoria da administração local.

Para participar, os Municípios e os Consórcios 
devem preencher o formulário de adesão disponível 
no site do MuniCiência – www.municiencia.cnm.
org.br. O formulário de inscrição deve ser preenchido 

e enviado para o e-mail: municiencia@cnm.org.br. 
O resultado das inscrições recebidas e homolo-

gadas será divulgado no dia 14 de novembro no site 
do MuniCiência. As iniciativas válidas homologadas 
serão analisadas por uma comissão de especialistas 

e técnicos da CNM. As iniciativas serão validadas pelo 
Conselho Político da CNM. O resultado das iniciativas 
que seguem para a segunda etapa será divulgado 
no dia 1o de dezembro, também no site. 

De 4 de dezembro a 28 de fevereiro de 2018, 
acontece a 2a etapa do processo seletivo. Os escolhi-
dos para essa fase receberão orientações por meio 
do e-mail informado no formulário de inscrição. 
Após o resultado da 2a etapa, a Comissão Temática 
da CNM selecionará as 15 iniciativas que serão dis-
ponibilizadas para votação nacional on-line no site 
do MuniCiência. O resultado final será anunciado 
no dia 30 de abril.

Rede Municipalista

Encontros on-line e presenciais: 
Rede capacita gestores de todo o país

Projetos

MuniCiência: inscrições das práticas 
inovadoras encerram 10 de novembro 
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Encontros on-line
Uma das ferramentas disponibilizadas para auxiliar o agente muni-

cipalista, o Bate-papo com a CNM conta com mais de 60 edições. Desde 
agosto de 2016, esses encontros on-line, com a participação dos téc-

nicos da CNM e convidados, foram realizados sobre os mais variados 
assuntos de interesse da gestão municipal. 

Hoje, o Bate-papo está consolidado como um espaço de de-
bates para a Rede Municipalista. Durante uma hora, os parti-

cipantes podem esclarecer dúvidas de forma ágil e objetiva, 
enviar comentários e boas práticas de seus Municípios. O 

arquivo completo dos encontros está disponível em www.
rede.cnm.org.br/videos. O bate-papo ocorre todas as 

sextas-feiras, às 10 horas.
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Estudos produzidos pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) ganha-
ram destaque em diversos jornais durante todo este ano. Só nos dois últimos me-
ses, mais de 1.380 publicações da mídia nacional e regional mencionaram núme-
ros, opiniões e iniciativas da entidade municipalista. A figura de seu presidente, 
Paulo Ziulkoski, também ganhou destaque em temas polêmicos, em denúncias 
e em orientações aos gestores locais. 

Nos primeiros 15 dias de outubro, mais de 350 matérias mencionaram o 
movimento municipalista, e Ziulkoski já havia concedido entrevista para diver-
sos repórteres de Norte a Sul do país. Os problemas em torno de políticas sociais, 
como o programa Criança Feliz, emplacaram capa de O Globo, com enfoque para 
a redução no orçamento para assistência social. 

No final de setembro e nos primeiros dias de outubro, ganhou espaço nos 
grandes e nos pequenos jornais a atualização do estudo A Crise dos Municípios 
Brasileiros. O jornal Valor Econômico foi um dos que publicaram o estudo, com 
enfoque para prefeituras com o limite de gastos com pessoal estourado em 2016 
– pelos menos 26,1% de 4.695 Municípios que fizeram a prestação de contas.

Também ganhou espaço nos jornais o estudo que mostra mais de 8,2 mil 
obras iniciadas e paralisadas em Municípios de todo o país. Ele apontou que, dos 
quase R$ 32 bilhões que os Municípios têm direito a receber em 2017, conforme 
previsão do orçamento da União, menos de 25%, um total de apenas R$ 7,3 bi-
lhões foram pagos até o momento. 

Para aumentar a fila de desafios, os dados do Observatório do Crack tam-
bém são exemplo de informações produzidas pela Confederação e divulgadas 
por canais de comunicação. As mídias locais e regional destacaram a série de 
encontros promovidos pelo Brasil, chamada de Diálogo Municipalista, além dos 
três levantamentos mensais que apresentam os valores repassados pelo Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM). 

VALOR ECONÔMICO /SP - BRASIL - pág.: A02. Ter, 12 de Setembro de 2017
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

36

Os números do FPM são os queridos dos jornais do interior e dos blogs no-
ticiosos. Também não passaram despercebidos os dados dos Municípios que ga-
nharam ou perderam população, a partir de estimativa divulgada pelo Instituto 
Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE). E a atuação da CNM no processo de 
aprovação do novo parcelamento das dívidas previdenciárias dos Municípios, 
desde o trâmite no Congresso Nacional até a sanção presidencial, com o veto ao 
encontro de contas, foi amplamente mostrada pelos jornais.

Outro estudo que mostrou o difícil cenário enfrentado pelos Municípios tra-
tou da gestão municipal de resíduos sólidos. A pesquisa apontou que, em espaço 
temporal de dois anos, entre 2015 e 2017, tiveram avanços, mas pouco expressi-
vos. Os dados abrangeram a maioria dos Municípios em todas as regiões do Brasil.

O DIA / PI - POLÍTICA - pág.: 02. Ter, 10 de Outubro de 2017
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

105

A entidade também realizou uma radiografia do Legislativo municipal. O 
documento mostra importância das Câmaras de Vereadores e desmistifica a 
ideia de que o gasto com as Câmaras é excessivo. Também apresenta as funções 
e as responsabilidades dos legisladores, dentre elas: fiscalizar, controlar e julgar 
os atos da prefeitura; além de legislar sobre o orçamento anual, os planos e as 
diretrizes orçamentárias.

Institucional

Estudos ganham destaque e entidade se 
torna referência para a mídia nacional 
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Pedidos judiciais para compra de 
remédios, cirurgias e outros procedi-
mentos fazem parte do cotidiano de 
milhares de gestores municipais, que 
acompanham diariamente os efeitos 
da judicialização na saúde. O tema foi 
abordado em um seminário, em Brasília, 
organizado pela Confederação Nacional 
de Municípios (CNM). 

O evento reuniu prefeitos, secre-
tários de saúde, procuradores e outros 
gestores municipais ligados ao sistema 
de justiça de vários Estados. O intuito 
era mergulhar no universo da judicia-
lização, revelando como ela acontece, 
os principais temas contidos nos processos, mas, 
especialmente, debater estratégias para atenuar 
essa atividade. 

Uma parte da programação trazia painéis te-
máticos, porém o ponto alto do Seminário Liderança 
Municipal na Redução da Judicialização da Saúde foi 
a parte prática. Os participantes puderam trabalhar 
em um estudo de caso, que apresentava questões 
verídicas das administrações municipais. 

Ao todo, seis mesas foram montadas e cada uma 
recebeu um dos três estudos de casos disponíveis. 
Os grupos tiveram o tempo de uma hora para ler os 
materiais e apresentar possíveis soluções. O procu-
rador de Criciúma (SC), Evelton Isoppo, esteve no 
seminário e lembra de algumas atividades.

“Nós tivemos a oportunidade de adquirir co-
nhecimento teórico, mas também debatemos como 
implementar os comitês locais e isso foi a melhor 
parte, na minha visão. Debatemos em um grupo 
composto por prefeito, secretário municipal e isso 
tornou o debate muito rico”, comentou. 

Isoppo recorda que seu estudo de caso relata-

va a situação de uma cidade com 10 mil habitan-
tes, onde os casos de judicialização na saúde eram 
frequentes. A história reflete a realidade de cente-
nas de Municípios brasileiros, que são de pequeno 
porte, e geralmente não possuem nenhuma fon-
te de receita, exceto o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

Como explica a CNM, a gestão da saúde não é 
uma responsabilidade exclusiva municipal. Todavia, 
por estarem mais próximos à comunidade, os Mu-
nicípios costumam ser frequentemente acionados 
nas ações judiciais. O problema reside não apenas na 
quantidade de processos, que sobrecarrega o Poder 
Judiciário local, mas também no teor das ações, por 
muitas vezes além da própria capacidade financeira 
ou estrutural do Município.  

Propostas municipais
Para amenizar a questão, a CNM defende a insta-

lação de comitês locais, compostos por representan-
tes tanto do Município quanto do Poder Judiciário. 
Eles podem ser resumidos em: Ministério Público 
Federal, secretaria municipal de saúde, Defenso-

ria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, 
Ministério Público Federal, Magistratura Estadual, 
Magistratura Federal, Procuradoria do Estado, Pro-
curadoria do Município, Advocacia-Geral da União, 
Coordenadoria Regional de Saúde, Conselho Muni-
cipal de Saúde, integrantes do sistema público de 
saúde e dos conselhos das profissões. 

O intuito do colegiado é elaborar soluções dia-
logadas, estabelecendo parâmetros comuns de fluxo 
de demandas e garantindo a atenção integral da 
população. O procurador de Criciúma revelou que, 
após o seminário, a cidade avança para criação do 
comitê sobre o tema. Uma primeira reunião já foi 
agendada e terá como participantes o prefeito, 
representantes da secretaria de saúde e da pro-
curadoria geral. 

A Confederação espera que outros Municípios 
levem adiante a medida, importante para reduzir os 
casos de judicialização sobre o Ente local. No intuito 
de auxiliar os gestores, a entidade frequentemente 
publica notícias e materiais técnicos. Entre eles, a 
cartilha Judicialização da Saúde, disponível na bi-
blioteca virtual da entidade. 
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