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Palavra do presidente

O mês de agosto trouxe importantes medidas
aos Municípios. Conseguimos avanços em
relação a pautas consideradas emergenciais para o enfrentamento da pandemia
do novo coronavírus. Conquistamos
também duas pautas estruturantes
e de extrema importância para a Federação brasileira: a aprovação das
proposições que tratam do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) e
do Imposto sobre Serviços (ISS).
A primeira, além de garantir o mais importante mecanismo de financiamento da educação
pública brasileira, aumenta a complementação da
União de maneira gradual e traz avanços na divisão dos valores entre os Entes federados, estabelecendo uma distribuição
mais justa. Agora o movimento municipalista continuará mobilizado para garantir pontos importantes na regulamentação
da lei, especialmente no que se refere à definição dos critérios
do Custo Aluno-Qualidade.
Já o projeto do ISS define quem são os tomadores dos
serviços de planos de saúde, cartões de crédito e débito, consórcios e operações de arrendamento mercantil – atendendo a
questionamentos dos contribuintes junto ao Supremo Tribunal
Federal (STF). Também garante a distribuição anual de 15%
da arrecadação do tributo. No ano passado, o potencial de redistribuição do imposto chegou a R$ 68,2 bilhões. Com base
na arrecadação de 2019, seriam redistribuídos R$ 10 bilhões.
Outra pauta estruturante, a Reforma Tributária voltou ao
centro dos debates e abriu espaço de protagonismo ao movimento municipalista. Diante da importância da matéria para
o país, a Confederação Nacional de Municípios (CNM), ao lado das entidades municipalistas estaduais, atuou fortemente
junto a parlamentares a fim de que o texto contemple as demandas dos Municípios.
No Congresso Nacional, no Executivo e à imprensa, a entidade reforçou as premissas que norteiam a defesa do movimento municipalista em relação ao tema: garantir que não

haja perdas aos Entes locais; repartir todos os
tributos e promover maior participação no
bolo tributário; assegurar paridade de
representação, controle, administração
e fiscalização dos tributos abrangidos; aperfeiçoar a tributação sobre o
patrimônio; e promover a segurança
jurídica e a simplificação do Sistema
Tributário Nacional.
Em reunião do Conselho Político,
contamos com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ); do relator do texto
na comissão mista sobre o tema, deputado
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); e dos deputados
Baleia Rossi (MDB-SP), autor de uma das proposições em tramitação; e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE),
presidente da Frente Parlamentar Mista do Pacto Federativo.
Eles destacaram a importância dos Municípios na construção
do texto a ser aprovado pelo Congresso Nacional e garantiram importante espaço para diálogo com a Confederação e
as entidades municipalistas estaduais.
Além disso, a pedido do deputado Aguinaldo Ribeiro, participamos de audiência pública presidida pelo deputado Hildo
Rocha em que pudemos defender a necessidade de termos
segurança jurídica para garantir a retomada do crescimento
econômico, criando um ambiente que atraia investidores internacionais e financiamento privado. Apenas dessa forma
será possível assegurar o desenvolvimento, a sustentabilidade dos negócios, a geração e a manutenção dos empregos,
a promoção dos serviços fundamentais de saúde, educação,
assistência social e políticas públicas à população.
O movimento municipalista permanece unido e atuando
no sentido de garantir o avanço de nossas pautas emergenciais e estruturantes, a fim de que possamos de fato ter uma
Federação equilibrada, justa e que permita um atendimento
digno aos nossos munícipes.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM
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Entrevista

Um fundo permanente para redução
de desigualdades na educação
Secretária de Educação do Estado do
Tocantins por quase dez anos, durante três
governos; atualmente, deputada federal,
presidente da Frente Parlamentar Mista da
Educação no Congresso Nacional. A Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO)
foi relatora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) na Câmara. À frente das discussões por mais de dois anos, teve seu texto
aprovado nas duas Casas e promulgado
como Emenda Constitucional 108/2020
neste mês. Na entrevista ao Boletim CNM,
ela fala do marco para a educação pública
brasileira, agradece as contribuições da
entidade e reconhece as dificuldades da
gestão local: “Municípios, de longe, são
os Entes com maior pressão e sobrecarga,
inclusive financeira”.

Quais foram as demandas dos Municípios e da CNM contempladas na
proposta?
É importante destacar que a CNM participou de maneira muito ativa, trazendo
demanda de necessidade de maior aporte
para educação infantil. Da mesma forma, a
preocupação em relação à melhoria da próDivulgação

Como se deu o processo de construção do texto da PEC e qual o maior
desafio durante essa etapa?
O processo de construção desse novo
Fundeb, um Fundeb com maior participação
da União, mas, não só isso, com uma série
de mudanças estruturais. Primeiro, construímos um fundo permanente. Está no corpo da
Constituição. É o reconhecimento da educação como um investimento estratégico,
que precisa melhorar o valor investido no
seu total por aluno. O percentual brasileiro
é um dos mais baixos dos países membros
da OCDE [Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico] e de países

na mesma situação do Brasil. Nossa média é
de R$ 3,6 mil por aluno-ano. E nós pretendemos, ao longo da nova complementação
da União, que o valor chegue ou supere R$
5,4 mil. Todo o processo de construção foi
bastante complexo porque demandou mais
de 50 audiências públicas. Tivemos dificuldades porque a PEC é de 2015, mas ela foi
instalada em 2017, começaram as audiências
e a executar processo de discussão e debate
em 2017. Mas em 2018 veio a intervenção no
Rio de Janeiro e, enquanto tem intervenção,
não é possível votar. Com a nova legislatura,
tivemos que desarquivar, na época a PEC
15/2015, para reinstalar a comissão. Recomeçamos o debate, envolvendo os mesmos
atores. União dos estudantes, da Frente Nacional dos Prefeitos, da CNM – que participou
de maneira bastante ativa, representando o
olhar da maioria dos Municípios brasileiros –,
do Ministério da Economia, do Planejamento
e da Educação, com menor envolvimento.
Conselho Nacional de Secretários, União
dos Dirigentes Municipais. Enfim, todo um
conjunto, cada um defendendo suas bandeiras, embora todos tivessem um foco, o
novo Fundo, e um ponto em comum, que
era maior participação da União.

 Ouça a entrevista

V Confira a entrevista completa

pria qualidade, do trabalho, da educação. E
tinha um ponto, muito bem defendido pelo
presidente Aroldi, sobre a entrada dos dois
1% que os Municípios conseguiram ao longo
de alguns anos como recurso extra via FPM.
Como FPM, FPE, ICMS compõem a cesta do
Fundeb, isso foi para a cesta também. Mas o
que foi defendido pela Confederação e por
seus técnicos é que esses recursos foram
conseguidos justamente para repor perdas
que acontecem ao longo do ano em virtude
de diminuição de arrecadação, pagamento
de férias, 13º, despesas que se avolumam
em alguns meses. E o FPM, as pesquisas
mostram, infelizmente tem caído e tem períodos cíclicos de quedas. Foi ponto de debate e de negociação, e, por isso, tiramos
esses 2% do FPM, entendendo a angústia
dos Municípios, que de longe são os Entes
com maior pressão e sobrecarga, inclusive
financeira. Muitas despesas e responsabilidades são repassadas aos Municípios
sem que se repasse a compensação ou a
garantia financeira.
Qual a importância do aumento da
complementação da União?
Diferentemente do que muitos pensam,
Fundeb não é fundo federal. É importante
para a educação, representa mais de 63% do
financiamento. Para alguns Municípios, essa representação é próxima de 70%. Vários,
principalmente os que são representados
pela CNM, são recebedores, ou seja, eles
mais recebem dinheiro do Fundo do que
colocaram da cesta de impostos. Ampliaram
suas redes, atendem educação infantil, do
campo, ensino fundamental. E recebem de
Municípios mais ricos e do próprio Estado.
Mas a União nunca colocou mais que 10%
do total dos Fundos. Nesse modelo atual,
que é para os Estados que não atingirem o
mínimo definido nacionalmente, o dinheiro da
União chega para sete Estados do Nordeste
e dois da região Norte. Logicamente, a maioria dos Municípios fica de fora, Municípios
pobres que nunca receberam complementação. Então outro princípio construído foi
que a União pudesse, de maneira gradativa,
colocar mais recursos para que mais Entes
federados pudessem receber a ajuda para
melhorar seu per capita. Saiu de 10% para
23% a partir de 2026, ou seja, vamos mais
que dobrar a complementação da União.
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Saneamento

A Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) foi instituída pela Lei 12.305/2010,
30 anos depois do início do debate, com a
promessa de acabar com os lixões no Brasil. Desde que a lei entrou em vigor, há dez
anos, a CNM alertou para a impossibilidade
de atender às obrigatoriedades dentro dos
prazos previstos, principalmente sem a previsão de recursos. Novamente, a entidade
traz o problema à tona.
Em agosto, a legislação completou dez
anos de existência, com poucos avanços a
serem comemorados. Para marcar a data,
a CNM divulgou novo estudo, mostrando
baixa nos investimentos federais e falta de
apoio técnico para garantir o Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB). Foram
usadas no trabalho pesquisa e análise das
ações governamentais no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Plano
Nacional de Saneamento Básico.
A PNRS responsabilizou os Municípios
pela gestão de resíduos sólidos, que inclui
planos municipais de gestão integrada de
resíduos sólidos, coleta seletiva, compostagem e aterros sanitários. Já as decisões
de saneamento são constitucionalmente de
competência municipal, mas as ações de
melhorias devem ser promovidas, de forma
compartilhada, pela União, pelos Estados e
pelo Distrito Federal.
A lei também estabeleceu a elaboração e
a aprovação do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos (Planares), entre as obrigatoriedade
do governo federal. Para a CNM, esse deveria ter sido o primeiro passo, para saber o
diagnóstico da realidade e se apontar meios

EBC

Com pouco a comemorar, política de
resíduos sólidos completa dez anos
ú Saneamento
Para atender ao Plano Nacional de Saneamento Básicos até 2033, só no setor de resíduos
sólidos, serão necessários R$ 28,7 bilhões
em investimentos. Desse valor, 40% seriam
de verba federal e os outros 60% dos Estados, dos Municípios e de setores privados.
De acordo com estudo, isso só seria possível se
o governo federal investisse R$ 800 milhões/
ano, de 2019 a 2033.

para solucionar os problemas. No entanto, o
plano federal foi colocado em consulta pública, agora, em julho, passados dez anos.
Dos planos estaduais, também previstos na legislação, apenas 18 Estados têm o
projeto aprovado, ou seja, milhares de Municípios não contam com nenhuma referência
para planejar as políticas municipais de resíduos sólidos. Eles também não dispõem de
recursos técnicos e financeiros suficientes,
mas os prefeitos têm sido responsabilizados,
civil e criminalmente, pelo não cumprimento
deste aspecto legal.

� De R$ 415 milhões para
R$ 3,6 milhões

Ao analisar os programas federais de
resíduos sólidos, o baixo índice de execução fica evidente, especialmente se forem
desconsiderados os restos a pagar de 2010
a maio de 2020. Foram autorizados R$ 415
milhões para ações de resíduos sólidos;

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO DE 2010 À MAIO DE 2020 RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)
Ano

Dotação
Inicial

Empenhado

89.338.312

147.630.664

155.509.406

75.865.357

4.656.773

49.348.178

2010

80.328.894

2012

72.290.000

2014

11.775.000

2011

2013
2015

25.305.348

2017

0

2016

2018

2019

2020

0

0

0

0

83.306.581
23.289.187
4.182.138

Autorizado
86.264.681

11.728.264

94.277.964

1.627.964

76.594.690

4.311.501

623.427

15.320.874

0

0

25.305.348

0

0

0

0

0

RAP Pago

160.955

670.800
0

Pago

0

0

0

992.402
0

210.800

Total Pago
11.889.219

55.877.176

56.869.578

28.948.769

28.948.769

11.663.208

11.874.008

6.181.751

78.222.654

15.944.301
6.181.751

0

4.396.937

4.396.937

0

4.487.628

4.487.628

0

0

2.940.567
601.430

2.940.567
601.430

entretanto, o que foi efetivamente pago
corresponde a R$ 3,6 milhões, somente
0,8% do autorizado. Também se constatou
a ausência de recursos novos desde 2016
para a área, com a execução exclusiva de
restos a pagar de anos anteriores.
Sem dotação orçamentária federal, o
Ministério do Meio Ambiente (MMA) busca liberar recursos de fundos difusos, por
meio de editais, mas poucos Municípios
conseguem acessar a verba. Ao mapear a
realidade de 4.175 Municípios referente às
obrigações municipais relacionadas à PNRS,
a CNM confirmou o impacto da crise financeira na gestão local, que impede avanços
no fechamento dos lixões e na implantação
de aterros sanitários, por exemplo.

� Raio X municipal
Desde 2015 até 2019, a quantidade de Municípios que conseguiu
fazer a disposição final ambientalmente adequada em aterros sanitários cresceu 3,9%. Em relação a
Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o crescimento foi de 8,2%.
A coleta seletiva, implantada pelos
governos locais, cresceu 3,5% entre 2015 e 2019. Porém, um dado
preocupante diz respeito à compostagem, uma vez que se reduziu em
1,9% a quantidade de Municípios
que informaram possuir iniciativas
em compostagem de resíduos orgânicos desde 2015.

5

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

setembro de 2020
Artigo

Novo Fundeb:
promulgada a EC 108/2020
Em 26 de agosto, foi promulgada a
Emenda Constitucional (EC) 108/2020,
que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb).
Criado pela EC 53/2006, o atual Fundeb substituiu o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização dos Profissionais do Magistério (Fundef), instituído pela EC 14/1996. O
Fundeb ampliou a cesta de recursos, abrangendo toda a educação básica. Com o fim
do Fundeb neste ano, tornou-se urgente
uma nova emenda para dar continuidade a
esse positivo mecanismo redistributivo de
financiamento da educação básica pública.
No novo Fundeb, foram mantidos os 27
fundos estaduais de natureza contábil, com
a mesma cesta de recursos e redistribuição
de acordo com a matrícula presencial na
educação básica pública, respeitadas as
áreas de atuação prioritária dos Entes federados. Nos Municípios, educação infantil
e ensino fundamental.

ú Principal novidade: a
complementação da
União ao novo Fundeb

A complementação da União cresce
dos atuais 10% do total da contribuição dos
Estados, Distrito Federal e Municípios para
23%, com aumento progressivo por 6 anos:
12% em 2021, 15% em 2022, 17% em 2023,
19% em 2024, 21% em 2025, 23% em 2026.
Os atuais 10% continuarão a ser alocados pelo valor aluno-ano do Fundeb (VAAF)
e por Estado, beneficiando a rede estadual
e todos os seus Municípios; em regra são
contemplados nove Estados: AL, AM, BA, CE,
MA, PA, PB, PE e PI. Outros 10,5% serão distribuídos pelo valor aluno-ano total (VAAT),
que deverá considerar, além dos recursos
do Fundeb, as demais receitas vinculadas à
manutenção e desenvolvimento do ensino
(MDE) que não integram o Fundo, e as cotas
estaduais e municipais do salário-educação.
Esses recursos serão alocados por rede de
ensino, chegando a Municípios com menos
recursos em Estados que não recebem os
10% da complementação da União. Segun-

do estudo da Câmara, 2.618 Municípios
poderão vir a receber esses recursos em
2026, principalmente nas regiões Nordeste
e Norte, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Os demais 2,5% da complementação
da União ao Fundeb serão distribuídos de
acordo com a evolução de indicadores de
atendimento e a melhoria da aprendizagem
com redução das desigualdades. Por fim, a
EC 108/2020 destina à educação infantil
50% dos 10,5% da complementação a serem distribuídos pelo VAAT.

ú Outras questões da EC
108/2020

A emenda do novo Fundeb também
altera outros dispositivos constitucionais.
Positiva é a alteração na redistribuição da
cota municipal do ICMS, que passa a ser, no
mínimo, 65% distribuídos pelo valor adicionado fiscal (VAF) e até 35% por lei estadual,
com no mínimo 10% por melhoria de resultados de aprendizagem e equidade, e prazo
de dois anos para os Estados elaborarem
esta lei. Também positiva é a inclusão do
princípio segundo o qual os Entes federados devem exercer ação redistributiva em
relação a suas escolas.
A EC 108/2020 também incorporou à
Constituição Federal (CF) questões controversas. Entre elas, a constitucionalização do
custo aluno qualidade (CAQ), a ser regulamentado na lei complementar prevista no
parágrafo único do art. 23 da CF, a chamada
lei do Sistema Nacional de Educação (SNE),
e a vedação do uso de recursos vinculados
à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE) para pagamento de aposentadorias
e pensões, sem regra de transição.

ú Próximo passo: a lei
de regulamentação do
Fundeb

As inovações do Fundeb dependem
de como vierem a ser dispostas na lei de
regulamentação. Segundo a emenda, a lei
definirá as ponderações do valor anual por
aluno entre etapas, modalidades, duração
da jornada e tipos de estabelecimento de
ensino, como no atual Fundeb. A lei dispo-

rá também sobre as fórmulas de cálculo
do VAAF, do VAAT e para distribuição por
evolução de indicadores dos 2,5% da complementação da União. A lei definirá, ainda,
outras ponderações relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores
de disponibilidade de recursos vinculados
à educação e de potencial de arrecadação
tributária de cada Ente federado, bem como
seus prazos de implementação.
Portanto, ainda é difícil projetar as mudanças no Fundeb em 2021. A complementação da União será de 12%, sendo 10%
como no atual modelo e 2% alocados pelo
VAAT. Municípios já têm realizado contato
com a CNM, solicitando informações para a
elaboração dos orçamentos de 2021.
Neste momento, o mais importante são as ponderações existentes. A Lei
11.494/2007, que regulamenta o atual Fundeb, estabelece que essas ponderações
devem ser publicadas no Diário Oficial da
União até o dia 31 de julho para vigência no
exercício seguinte. Considerando a situação de calamidade pública causada pela
Covid-19 e as eleições municipais, será
prudente manter as ponderações vigentes
em 2020 para a redistribuição intraestadual
e alocação dos atuais 10% da complementação da União ao Fundeb em 2021.
Igualmente importante, já para 2021, será a definição dos critérios para destinação
de recursos da União à educação infantil.
Embora não alcance número expressivo
de Municípios, como ocorreu no Programa
Brasil Carinhoso, é importante considerar
critérios de atendimento às crianças das
famílias com baixa renda e situação de vulnerabilidade na alocação desses recursos.
Enfim, a tarefa urgente ainda neste ano
são os gestores municipais acompanharem
atentamente a construção da lei de regulamentação do novo Fundeb!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mariza Abreu – Ex-professora e consultora
legislativa aposentada da CD. Ex-secretária
de Educação de Caxias do Sul e presidente
da Undime/RS. Ex-secretária da Educação
do Rio Grande do Sul e vice-presidente do
Consed. Consultora da CNM.

Estudo Técnico 22, de 27/07/2020, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados (Conof/CD).
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Cultura

Com a regulamentação da Lei Aldir Blanc
pelo Decreto Federal 10.464/2020, as gestões municipais estão mais perto de receber
o recurso de R$ 1,5 bilhão para ações emergenciais na área da cultura. Para elucidar alguns pontos dúbios no regulamento, a CNM
já acionou os órgãos responsáveis para ter
total clareza na interpretação do documento e, assim, orientar os gestores municipais.
O cronograma de pagamento foi divulgado pelo governo federal e ocorrerá em
quatro lotes.
Município com plano
de ação aprovado

Recebe até

até 1º/09

11/09

de 2/09 a 16/09

26/09

de 17/09 a 1º/10

11/10

de 2/10 a 16/10

26/10

 Acesse aqui o Decreto
Ofícios encaminhados ao Tribunal de
Contas da União (TCU) e à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo
questionam, por exemplo, o que é considerado como aquisição de bens e serviços
vinculados ao setor cultural e se os Municípios deverão aplicar um montante mínimo no
subsídio destinado a manter espaços artís-

ticos e culturais, microempresas e pequenas
empresas culturais, cooperativas, instituições
e organizações culturais comunitárias que
tiveram atividades interrompidas pela pandemia da Covid-19. A chamada verificação
de elegibilidade de beneficiários em bases
de dados próprias dos Entes e homologação
com o ministério também deixaram dúvidas,
que foram apresentadas aos órgãos.
A equipe técnica da CNM solicitou ainda
explicações sobre a exigência de um “número ou código de identificação” em relação
aos solicitantes que não tenham inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Quanto às vedações, a Confederação pediu detalhes sobre o que são
considerados espaços culturais vinculados
à administração pública.

� Regras e prazos

Para o benefício mensal de subsídio
mensal a espaços artísticos, atribuição exclusiva de Municípios e do Distrito Federal,
o texto define um valor mínimo de R$ 3 mil
e máximo de R$ 10 mil, além de tratar da
seleção e das contrapartidas dos beneficiários. É importante destacar que a renda
emergencial para os trabalhadores do setor
será uma medida de atribuição apenas dos
governos estaduais.
Para os editais, chamadas públicas e
outros instrumentos, os Entes locais devem
dialogar com o seu respectivo Estado para
evitar a concentração de recursos em uma
mesma região ou grupo de beneficiários.
Essas ações são comuns a Estados, Muni-

Freepik

Lei Aldir Blanc: CNM quer esclarecer
itens da regulamentação

cípios e ao Distrito Federal.
Ainda de acordo com o regulamento, os
Municípios terão até 60 dias, após o recebimento dos recursos, para adequar a sua Lei
Orçamentária Anual (LOA). A transferência
será feita em conta específica em agência
de relacionamento do Banco do Brasil. Essa
agência deve ser indicada pelos gestores na
Plataforma +Brasil, na qual também é preciso ter cadastro e preencher plano de ação,
detalhando como a verba será aplicada.
As gestões municipais têm até 31 de
dezembro para utilizar a verba da Lei Aldir
Blanc. Nessa data, se encerra o estado de
calamidade pública em razão da pandemia, reconhecido pelo Decreto Legislativo
6/2020. Se houver saldo remanescente,
será restituído para a Conta Única do Tesouro Nacional. Após 180 dias desse prazo
de encerramento, os Entes terão de apresentar relatório de gestão final ao Ministério
do Turismo.

ú Passo a passo na
Plataforma +Brasil

A CNM, em parceria com os Ministérios do Turismo e da Economia, mostrou em vídeo um passo
a passo para preencher na Plataforma +Brasil as informações necessárias, nesta etapa inicial, para
recebimento dos recursos da Lei
Aldir Blanc. Assista aqui na íntegra.

 Assista aqui na íntegra
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Reforma Tributária sem perda de
recursos é a defesa dos Municípios
As propostas que tratam da Reforma
Tributária voltaram ao centro dos debates
no mês de agosto. Por isso, a Confederação tem se esforçado para garantir que os
interesses dos Municípios sejam garantidos
com o avanço dos debates sobre a pauta,
realizando articulações com todos os atores
importantes para a construção de um texto
que seja favorável aos Municípios. Ao todo,
são três textos que tratam do assunto.
Em 14 de agosto, após reunião do Conselho Político, as lideranças municipalistas
receberam parlamentares para debater o
tema. O encontro contou com a participação
do presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ); do relator do texto,
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); e dos
deputados Baleia Rossi (MDB-SP), autor de
uma das proposições em tramitação; e Silvio
Costa Filho (Republicanos-PE), presidente
da Frente Parlamentar Mista do Pacto Federativo. Eles falaram sobre a importância
dos Municípios na construção do texto a ser
aprovado pelo Congresso Nacional.
Rodrigo Maia agradeceu o espaço para o debate e destacou a necessidade de

 Acesse a audiência na íntegra

simplificar o Sistema Tributário Nacional. “A
gente precisa ter um sistema tributário que
de fato simplifique. Com a economia crescendo certamente vamos ter mais recursos para investir na melhoria da qualidade
de vida do cidadão. E precisamos de uma
PEC [Proposta de Emenda à Constituição]
construída com vocês participando”, disse
aos gestores municipais. “Estamos acreditando muito na aprovação da PEC 45 e na
PEC 110, bem como a do governo. Nós temos certeza de que esse é o único caminho
para que o Brasil possa crescer”, completou.
Além de destacar a necessidade da Reforma Tributária para alavancar a economia
brasileira, especialmente diante do atual cenário vivenciado pelo mundo, o presidente
da Câmara falou sobre a relevância de outras pautas para o movimento municipalista
a fim que seja possível “organizar as ações a
curto, mas a médio e longo prazo também”.
O presidente da CNM, Glademir Aroldi,
falou sobre a importância de os Municípios
participarem da construção do texto da
Reforma Tributária. “Promover a segurança
jurídica e a simplificação do Sistema Tribu-

tário no Brasil é o que vai fazer a economia
voltar a crescer. É evidente que existem
alguns detalhes que precisamos trabalhar,
para melhorar. Então essa abertura para o
diálogo é muito importante para que a gente
possa contribuir”, afirmou.

ú Audiência –
Comissão mista

“O Brasil precisa partir da simplificação e
da segurança jurídica para garantir a retomada do crescimento econômico, criando um
ambiente que atraia investidores internacionais e financiamento privado. Dessa forma
será possível assegurar o desenvolvimento,
a sustentabilidade dos negócios, a geração
e a manutenção dos empregos, a promoção
dos serviços fundamentais de saúde, educação, assistência social e políticas públicas à
população.” Com essa fala, Glademir Aroldi
iniciou sua participação na Comissão Mista
da Reforma Tributária no dia 19 de agosto.
A audiência foi realizada com o objetivo de
registrar a visão do movimento municipalista
acerca da matéria. A comissão também já
ouviu o ministro da Economia, Paulo Guedes, que detalhou a proposta
enviada ao Congresso pelo
governo, o Projeto de Lei (PL)
3.887/2020.
Aroldi apresentou dados
que mostram a urgência em
aprovar o texto. “O Brasil tem
a 14º maior carga tributária
do mundo, 34% do que é
produzido no país vira impostos”, disse, completando
que a burocracia tributária
“faz com que o Brasil assuma a 125ª posição em competitividade”. Ele apontou,
ainda, que aproximadamente
85% dos gestores municipais consideram a Reforma
Tributária muito importante
ou a mais importante para
o Brasil e para os Municípios. E destacou as diretrizes que baseiam as defesas
do movimento municipalista. Entre essas, a
necessidade de preservar as receitas municipais, podendo haver a necessidade de
construir um fundo de compensação, bem
como ajustes na transição.
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Política

Gestores comemoram aprovação de
pautas emergenciais e estruturantes
Aos poucos, Executivo e Legislativo federal retomam pautas que estiveram paradas para dar prioridade às ações emergenciais da pandemia do novo coronavírus. Em
agosto, houve importantes conquistas municipalistas para que os gestores consigam
contornar os efeitos econômicos e sociais
da Covid-19. Ao mesmo tempo, avançaram
dois pleitos históricos, o do Imposto Sobre
Serviços (ISS) e o do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que estava previsto para
acabar neste ano.
O presidente da CNM, Glademir Aroldi,
reconhece que foi um mês dedicado à conciliação da pauta circunstancial e estruturante.
“Temos uma crise sanitária para combater e
necessidades urgentes de encerramento de
mandato. Precisamos sim de recursos e do
apoio da União e dos Estados para vencer
todos os desafios que estamos enfrentando.
Mas também precisamos estar presentes e
ser protagonistas em discussões de temas
estruturais, cujos efeitos vão se estender por
muitos anos em todos os setores da sociedade brasileira”, justifica.

MAIS RECURSOS
ú Complementação do FPM

Aprovado no Senado dia 29 de julho, o
Projeto de Lei de Conversão (PLV) 26/2020,
da Medida Provisória (MP) 938/2020, foi

sancionado como Lei 14.041/2020. Está
garantida a recomposição dos fundos de
participação dos Municípios (FPM) e dos
Estados (FPE) nos casos em que houver
queda em relação aos valores de 2019 com
os R$ 16 bilhões destinados pela União. O
texto original da MP previa o aporte para
os meses de março a junho, que acabaram
totalizando um repasse de R$ 9,9 bilhões.
Como restaram R$ 6,1 bilhões da previsão
inicial, os parlamentares estenderam a medida até novembro enquanto houver saldo
disponível.
O pleito foi apresentado ao ministro da
Economia, Paulo Guedes, pela Confederação
e as entidades estaduais em março. “Vamos
manter a transferência de recursos do FPM
nos mesmos patamares do ano passado para apoiar os Municípios, mesmo com a alta
queda na nossa arrecadação”, garantiu o
chefe da pasta durante a videoconferência.

ú Recursos do pré-sal

Os Municípios e os Estados podem receber, por meio do FPM e do FPE, 30% da
receita obtida pela União com a exploração de petróleo e gás natural em área de
pré-sal sob regime de partilha. Os senadores rejeitaram emenda da Câmara,
mantendo redação original do Senado
ao PLS 2009/2015, que confirmou os
seguintes percentuais na divisão do
recurso: 50% para o Fundo Social,
30% para o FPM e FPE; e 20% para
o Fundo de Expansão dos Gasodutos

de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto). Pela lei vigente, o montante
é destinado integralmente ao Fundo Social.
A projeção do governo federal é de R$ 424
bilhões de receita com a comercialização
até 2032. Se o cenário se confirmar, poderão ser distribuídos R$ 63 bilhões pelo
FPM. O movimento municipalista aguarda
a sanção sem veto.

AUXÍLIOS SETORIAIS
ú Desenvolvimento Rural

Produtores e consórcios que atuam no
setor foram beneficiados com duas medidas. A primeira é a Resolução 4.840/2020
do Conselho Monetário Nacional (CMN),
que permite que trabalhadores rurais de
Municípios da região Sul afetados pela seca ou pelo ciclone renegociem e tenham
novas condições de financiamentos. A segunda é a transferência, por convênio, de
R$ 2 milhões para aquisição de veículos e
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equipamentos de informática pelos consórcios contemplados no projeto de ampliação
de mercados de Produtos de Origem Animal
(POA), vinculado ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

ú Assistência Social

Com a publicação da Portaria 467/2020
do Ministério da Cidadania, aproximadamente R$ 330 milhões foram destinados para o
Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Serão três parcelas para atendimento às
pessoas em situação de vulnerabilidade e
risco social decorrente da Covid-19; e para
reorganização e intensificação dos serviços socioassistenciais, com as provisões
necessárias para o combate à pandemia.
Além disso, Estados e Municípios com migrantes e refugiados receberam verba extra
para proteção desse público.

PLEITOS HISTÓRICOS
ú ISS

No dia 27 de agosto, o movimento municipalista comemorou conquista histórica,
com a aprovação no Senado do Projeto
de Lei Complementar 170/2020. O texto
dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços
(ISS) e define quem são os tomadores dos
serviços de planos de saúde, cartões de
crédito e débito, consórcios e operações
de arrendamento mercantil – atendendo a
questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF) depois de publicada a Lei Complementar 157/2016. Se sancionado como
está, o projeto vai permitir a redistribuição
de cerca de 15% da arrecadação do tributo.
Para se ter uma ideia, em 2019, teriam
sido redistribuídos entre os Municípios R$
10 bilhões. Hoje, esse recurso está concentrado em poucas cidades. Além da descentralização, serão evitadas a possibilidade de
dupla tributação e, até mesmo, a incidência incorreta do imposto. Para a mudança
no recolhimento, do Município da sede do
prestador do serviço para o Município do
tomador do serviço, está previsto um período de transição.

ú Fundeb

Os senadores também aprovaram e o
Congresso promulgou como Emenda Constitucional 108/2020 a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 26/2020, que torna o
Fundeb permanente; aumenta a complementação da União gradativamente de 10%
para 26%; e altera a divisão dos valores entre os Entes da Federação, garantindo uma

setembro de 2020
distribuição mais justa.
A partir de 2026, dos 23% da União,
10% continuam seguindo as regras atuais
de distribuição para os Estados que não
atingirem o mínimo do valor anual total por
aluno (VAAT). Dos 13%, 10,5% vão para as
redes públicas de ensino municipal, estadual
ou distrital que não alcançarem o mínimo. E
2,5% serão distribuídos com base na evolução dos indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem. A CNM participou
das discussões e contribuiu para aperfeiçoar
o texto. A entidade considera que não foi o
texto ideal, mas a melhor redação possível
considerando o contexto atual.

EDUCAÇÃO
ú Salário-educação para
folha de pagamento

Aguarda análise na Câmara, após aprovação no Senado dia 5 de agosto, o PL
2.906/2020, que autoriza o uso do salário-educação para pagamento de pessoal
durante a vigência do estado de calamidade.
A CNM considera positiva a flexibilização em
razão da queda na arrecadação e no Fundeb.
Contudo, recomenda atenção dos gestores,
já que é preciso garantir também as ações
para a manutenção do ensino por meio dos
programas educacionais custeados pelo
salário-educação e que não poderão deixar
de ser atendidos, principalmente quando
ocorrer o retorno às aulas presenciais.
As emendas acatadas pelo relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB),
condicionam o uso do recurso para pagamento de professores à preservação
deses programas suplementares: material
didático escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde. Em 2021, voltam a
valer as restrições.

ú Retomada das aulas

Após a publicação da Por taria
1.857/2020, do Ministério da Saúde, começaram a ser transferidos às secretarias
municipais e distrital de saúde,
no início de agosto, R$ 454,3
milhões para ações de segurança sanitária a serem adotadas nas escolas públicas
de educação básica na retomada das aulas presenciais.
A transferência é realizada
fundo a fundo, seguindo a
mesma sistemática adotada no Programa Saúde na
Escola (PSE), e a prestação
de contas deve ocorrer por

meio do Relatório Anual de Gestão.
O objetivo é garantir às instituições
materiais de higienização e de limpeza:
álcool em gel ou líquido 70%, máscaras,
termômetros de infravermelho, adesivos
de marcação para distanciamento social e
materiais educativos para a realização das
ações de promoção da saúde e prevenção à
Covid-19. A CNM entende, no entanto, que
os valores repassados não serão suficientes
para garantir a aquisição desses materiais
pelas administrações locais, que terão de
utilizar recursos próprios nesse sentido.

ú Flexibilização do ano
letivo

Após sanção da Medida Provisória (MP)
934/2020 com vetos, foi publicada, dia 19
de agosto, a Lei 14.040/2020, que estabelece normas excepcionais para o ano letivo
de 2020 em razão da Covid-19. Escolas de
educação básica estão desobrigadas de
cumprirem, neste ano, o mínimo de 200 dias
letivos definidos na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) desde que garantida
a carga horária anual de 800 horas. Já os
estabelecimentos de educação infantil não
precisam cumprir a carga mínima anual de
800 horas, podendo promover atividades
pedagógicas não presenciais se observadas as orientações pediátricas quanto ao
uso de tecnologias.
No ensino fundamental e médio, é possível integralizar a carga horária mínima de
2020 em 2021 por meio de um continuum
de dois anos escolares e com cômputo das
atividades pedagógicas não presenciais de
acordo com as diretrizes nacionais. Mesmo
durante a pandemia, ficam mantidos os
200 dias letivos de importantes programas
suplementares educacionais, como os de
transporte e alimentação escolar. Os vetos
na lei dizem respeito ao apoio financeiro e
técnico da União, ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae).
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Previdência

Os Municípios brasileiros com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) têm um novo
prazo para adequar a alíquota de contribuição
dos servidores. Agora, os Entes locais devem
adotar a nova regra até 30 de setembro. As mudanças provocadas pela Reforma da Previdência
– por meio da Emenda Constitucional 103/2019
– não permitem alíquotas de contribuição dos
servidores diferentes da União, que está fixada
em 14%. A exceção é para Municípios sem deficit
atuarial que optarem por alíquotas progressivas,
observando a menor alíquota instituída para o
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Sabendo que, em ano eleitoral, os gestores
municipais enfrentam mais dificuldades para
aprovar legislação local que atenda à norma,
a Confederação Nacional de Municípios mantém diálogo com a esfera federal para ampliar
novamente o prazo. Inicialmente a data prevista
vencia em julho. Além disso, a entidade municipalista apoia o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 198/2020, que estende o prazo até 31 de
dezembro de 2021 (leia mais no quadro abaixo).
O prazo atualmente vigente – 30 de setembro – vale para que as gestões ajustem dois
itens: a adequação da alíquota, que precisa de
lei municipal, e a transferência dos benefícios
temporários do RPPS diretamente para a prefeitura. É importante lembrar que da lista de benefícios apenas aposentadoria e pensão por morte
serão mantidas dentro dos regimes próprios.
Na nova data-limite, estabelecida pela Portaria 18.084/2020, esses procedimentos devem
ser comprovados para a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho, que integra o Ministério da Economia. A CNM destaca ainda que
o cumprimento das regras é requisito para a
emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

Ag. Senado

Mais prazo para mudar
alíquota no RPPS

ú Projeto quer prazo
até 2021

O PLP 198/2020, de autoria do
deputado Lucas Vergílio (Solidariedade-GO), propõe que Estados, Municípios e o Distrito Federal tenham
até 31 de dezembro de 2021 “para
implementarem as modificações de
que tratam os §§ 2º, 3º e 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional
103/2019”. Isso quer dizer a alteração das alíquotas para o mesmo
parâmetro da União e a transferência
dos benefícios temporários do RPPS.
Além disso, o texto ressalta que
o novo prazo vale para a emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária e também para a prestação
de contas dos Entes federativos aos
respectivos tribunais de contas. Até
o fechamento desta edição, o projeto
aguardava despacho do presidente
da Câmara para início da análise pelos
parlamentares.

A Confederação acompanha a
tramitação da proposta e atua pela
aprovação da matéria, uma vez que
há preocupação com o trâmite para
aprovação de lei que mude a alíquota
nas Câmaras de Vereadores. Embora
a questão se trate de cumprimento à
norma federal, em muitos locais o debate é entendido como aumento de
contribuição para servidores municipais em ano eleitoral. Esse cenário é
preocupante porque coloca em risco
a regularidade fiscal dos Municípios.
Aos gestores locais, a CNM alerta que a prorrogação do prazo para
adequação da alíquota não apresenta
consequências retroativas. No entanto, para os benefícios temporários
poderá ser cobrado o ressarcimento
ao RPPS, como já consta em análise
de tribunais de contas estaduais. Por
isso, aos Municípios que já puderem,
é recomendado o início imediato da
transferência dos benefícios temporários para a prefeitura.

ú Orientações da CNM

Para esclarecer dúvidas, especialistas da CNM – Fernando Benício e o
consultor Mário Rattes – fizeram uma edição da Roda de Conhecimento sobre o tema. A transmissão teve a participação do subsecretário dos Regimes
Próprios do Ministério da Economia, Alex Albert.

 Clique aqui para assistir na íntegra
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Turismo

Prepare-se para a retomada do
turismo com as dicas da CNM
O seu Município está preparado para a
retomada do turismo? Com a flexibilização
gradual das atividades impulsionadoras da
economia, as prefeituras precisam planejar
ações conjuntas que viabilizem a recepção
dos turistas quando a situação de saúde pública voltar à normalidade. Nesse primeiro
momento, a tendência é de que o turismo
local ganhe força. Pensando nisso e para
orientar os gestores a se planejarem com
esse retorno, a campanha Municípios Juntos
pelo Turismo ofereceu dicas que podem ser
seguidas pelas administrações municipais
em parceria com a iniciativa privada.
A iniciativa começou em abril e trouxe
resultados importantes ao longo de cinco
meses. Dentro da programação, cerca de
20 especialistas participaram de uma série
de 16 videoconferências que fizeram parte
da Hora do Turismo e tiveram transmissão
ao vivo pelo canal da TV CNM no YouTube e
pelo Facebook. Cada convidado apresentou
uma boa prática de diferentes segmentos do
turismo e destacou dicas de investimentos
que podem ser implementadas pelos gestores com o retorno das atividades.
Esses conteúdos tiveram mais de dez
mil visualizações. Outro ponto forte foi a
promoção de destinos turísticos como parte
da campanha. A iniciativa envolveu a divulgação nas redes sociais da CNM de 34
vídeos de cidades de todas as regiões do
país, que encaminharam material audiovisual para reforçar a beleza, os serviços e

a importância desses Entes como opção
para os turistas domésticos e estrangeiros.

gabilidade do turismo de janeiro a outubro
de 2019 e oferta de 15.563 postos.

ú Legislativo e
Executivo

ú Como planejar?

Paralelamente, a Confederação Nacional de Municípios atuou com o Executivo e
o Legislativo como forma de minimizar os
efeitos do impacto da pandemia do novo
coronavírus nas administrações municipais.
Após articulação do movimento municipalista no Congresso, foi aprovada a Medida
Provisória (MP) 963/2020, que abriu crédito extraordinário de R$ 5 bilhões para o
Fundo Geral do Turismo (Fungetur). Outra
MP, a 968/2020, estabeleceu critérios para o cancelamento de serviços, reservas e
eventos dos setores de turismo e cultura
em razão do estado de calamidade pública.
A criação do Selo Turista Protegido também
ganhou destaque.

ú Importância

Os próprios números divulgados nos
últimos anos evidenciam a importância do
papel do turismo como fonte de renda e
desenvolvimento dos Municípios. No Brasil,
são 2.694 destinos turísticos e 333 regiões
mapeadas pelo Ministério do Turismo. Se for
levado em conta o emprego formal, no ano
passado houve crescimento de 329% em
relação a 2018. Os números também revelam avanço de 271,5% no nível de empre-

A área técnica de Turismo elencou pontos que podem ser reforçados pelos gestores. Alguns deles são a reavaliação dos planos e das estratégias municipais; fortalecer
e engajar o conselho municipal de turismo,
criar novos roteiros e valorizar a experiência
local. A CNM também aconselha a busca
integrada de roteiros e novos parceiros, a
captação de investimentos e o acesso aos
materiais com as orientações produzidos
pela entidade.
Entre as opções que podem ser acessadas, estão notas técnicas, cartilhas, edições do CNM Qualifica, matérias e vídeos
disponíveis na TV CNM. Esses materiais e o
calendário dos encontros estão disponíveis
no portal da CNM. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: turismo@cnm.org.br
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Habitação

O Programa Minha Casa, Minha Vida vai
passar por algumas mudanças. Isso porque
o Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR) estuda alguns pontos relevantes na
Medida Provisória, com o objetivo de viabilizar projetos e as ações no tema habitação,
regularização fundiária, obras paralisadas e
energia elétrica.
As alterações são propostas em razão
do período de pandemia do novo coronavírus, que gerou uma crise econômica com
cortes de recursos do Orçamento Geral da
União (OGU). Esses cortes têm dificultado
a contratação de novas moradias, especialmente na Faixa 1 do programa federal, para
o atendimento da demanda pela população
de menor renda.
Para a CNM, as medidas são fundamentais, especialmente no que tange à diversidade de problemas fundiários dos grandes
e pequenos Municípios. Sendo assim, os
programas de apoio podem viabilizar a regularização de áreas e imóveis, dinamizar
a economia e fortalecer o empreendedorismo local.

� Linha de Crédito

Algumas ações têm sido tratadas como
prioridades pelo ministério. Entre elas está o
lançamento de um novo programa de melhorias habitacionais, bem como a promoção de ajustes no Programa Papel Passado,
que visa a permitir o aporte de recursos via
emenda. Atualmente, encontra-se aberto o
Pró-Moradia, linha de crédito para Municípios
apresentarem projetos no eixo urbanização
e regularização fundiária.

� Obras não concluídas

O Ministério do Desenvolvimento Regional pretende também apresentar novas
soluções para o enfrentamento do problema
em relação às obras do Programa Oferta
Pública sub 50 mil, que integra o Minha Casa, Minha Vida. Isso porque eram atendidos
Municípios de até 50 mil habitantes com
chamamento nos anos de 2009 e 2012,
sendo que parte das obras contratadas via
chamamento não foram concluídas. Para a
conclusão, o governo federal avalia negociar
anuência da Secretaria do Tesouro Nacional,
uma vez que pretende-se aplicar a hipótese
de renúncia fiscal, o que contraria a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

� Seleção das famílias
A seleção dos beneficiários nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana,
tem novos procedimentos. A medida consta da Portaria 2.081/2020,
publicada pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
Os novos procedimentos tratam do formato, regras e metodologia que
deverão ser adotados para o enquadramento das famílias à aquisição
de moradia social vinculadas às operações do Minha Casa, Minha Vida.
Essas se referem àquelas contratadas com recursos da integralização de
cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (PMCMV-FAR), direcionado ao atendimento das famílias de menor renda enquadradas na Faixa 1,
com renda de até
R$ 1,8 mil.
Para orientar
os gestores municipais, a analista técnica da área
de Desenvolvimento Territorial
da Confederação,
Karla França, gravou um vídeo.

 Confira aqui o vídeo explicativo

Fernando Frazão/ABr

Municípios devem se preparar para
mudanças no Minha Casa, Minha Vida
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União que alimenta
Uma ação está unindo forças para
amenizar a situação da população de
Municípios com baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). Várias
entidades colaboram para levar alimento
a famílias que tanto precisam diante da
pandemia do novo coronavírus por meio
do projeto Municípios Prato Cheio pelo
Desenvolvimento.
São três etapas. Na primeira, 30 Municípios com IDH considerados muito baixo receberam o equivalente a R$ 1,229
milhão. Colocando no papel, 23.900
famílias foram contempladas. Somadas
a segunda e a terceira fase do projeto,
serão beneficiados 3.399 Municípios e
1,3 milhão de famílias.
Um dos responsáveis pelo projeto na
Fundação Banco do Brasil (FBB) e assessor na área de Gerência de Portfólio,
Bruno Maciel, falou sobre o processo e
os requisitos a que as localidades devem atender para dar início ao projeto.
“Os Municípios foram pré-selecionados, e as pessoas que serão atendidas
fazem parte do Cadastro Único. Agora,
uma instituição sem fins lucrativos ficará responsável por receber o cartão
com o crédito e fazer a compra dos itens
alimentícios e de higiene na quantidade
preestabelecida”, explicou.
O assessor destacou que as entidades escolhidas devem atender a uma
série de requisitos e que, por ser ano

eleitoral, as prefeituras não terão responsabilidades no programa, para evitar
favorecimento de qualquer candidato.
“O recurso é gerenciado pela entidade
que fica responsável por gerenciar as
compras no comércio local do Município
selecionado”, frisou.
Após análise e validação de dados,
22.143 famílias estão aptas a receber
itens básicos de higiene e alimentação
na primeira fase do projeto. Nessa etapa, a iniciativa chegará a 30 cidades de
nove Estados, com recursos que somam
R$ 1,107 milhão.

ú Pessoas físicas
também podem doar

Além das entidades participantes,
mais interessados podem aderir ao projeto
e, assim, beneficiar milhares de pessoas.
O fortalecimento e incentivo da cultura
de doações por meio do estímulo a compras do comércio local vem para facilitar
o acesso a doações com a distribuição
do cartão Alelo.
As doações podem ser feitas pelo
Portal da Fundação Banco do Brasil:
https://coronavirus.fbb.org.br. De acordo
com dados do portal, as doações voluntárias já somam 17.566, o que totaliza
mais de R$ 767 mil recebidos. A doação
pode ser feita por Livelo, cartão de crédito
e transferência bancária.

ú Como saber se
meu Município será
beneficiado?

A CNM disponibiliza as informações de
forma clara e objetiva. No portal destinado
ao projeto é possível conferir a listagem dos
Municípios que já foram beneficiados na
primeira etapa.
Nos próximos meses, 1.315 Municípios
serão contemplados na segunda fase do
projeto. Na terceira, o total chega 2.054.
No portal é possível acompanhar, além da
quantidade de Municípios, a totalidade de
famílias atendidas e a quantidade de cestas
disponíveis para o Município.
Se unem à CNM neste projeto, além da
FBB, a Associação dos Membros e Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Confederação das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil (CACB), o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), a Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (Conamp), a Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) e a Fundação
Hermann Hering.
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profissionais é que ocorra colapso na rede
e a indisponibilidade de tratar quem precisa
de sangue com urgência.

� Campanhas

Na tentativa de minimizar os impactos
negativos nos bancos de sangue, os hemocentros estão entrando em contato por
telefone com os cidadãos cadastrados e
agendando as doações para evitar aglomerações. Outras ações realizadas são campanhas de captação externa em Municípios
atendidos pela rede. Em algumas cidades,
as prefeituras estão disponibilizando transporte público para viabilizar o deslocamento
até a unidade de coleta.
Houve um reforço de higienização, desinfecção e limpeza nas dependências dessas unidades, além da disponibilização de
álcool em gel e garantia de distanciamento
mínimo entre funcionários e pacientes. As
administrações municipais, em parceria com
entidades, lançaram ações de conscientização sobre a importância da
doação durante a pandemia.
Ainda para tentar contornar a
crise, os Hemocentros Coordenadores do Brasil – responsáveis pelo abastecimento de
sangue na rede pública de
saúde – disponibilizaram no
Facebook uma ferramenta de
doações de sangue.
Por meio dela, os hemocentros conseguem notificar
pessoas próximas que sejam
cadastradas como doadoras
em um aplicativo. O mecaEBC

Uma preocupação muito recorrente em
situação normal tem sido agravada desde
o início da pandemia do novo coronavírus. Com o avanço de casos da Covid-19
pelo país, os estoques de sangue nos hemocentros de várias cidades diminuíram
consideravelmente por causa do receio de
contaminação, do distanciamento social e
de restrições de circulação no transporte público. As prefeituras e as entidades
responsáveis tentam minimizar o impacto
com ações conjuntas e a implementação
de protocolos de segurança para garantir
a proteção aos doadores e sensibilizá-los
sobre a importância de manter o gesto de
solidariedade durante este período de crise sanitária.
As reduções no número de doações
foram expressivas nos últimos meses em
cidades de todos os pontos geográficos
do país. O armazenamento nos bancos de
sangue encolheu 30% nos hemocentros
das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Esse cenário preocupante é evidenciado,
por exemplo, em Minas Gerais. O Estado
que concentra o maior número de Municípios do país sofre com a falta de seis dos
oito grupos sanguíneos coletados.
Situação semelhante vive o Nordeste,
onde a diminuição dos doadores pode ser
percebida tanto nas capitais quanto no interior. No Ceará, a queda em Fortaleza foi
de aproximadamente 14% em relação ao
ano passado, enquanto as condições são
mais acentuadas nos bancos de sangue do
interior, com registro de retração de 20%
nas doações. O Norte também convive com
níveis muito baixos nos estoques, sendo a
maior necessidade de reposição em Tocantins, que teve redução de 30%. O temor dos

EBC

Pandemia afeta estoques de
sangue em todo o país

nismo já conta com aproximadamente dez
milhões de doadores cadastrados no Brasil.
O Ministério da Saúde afirmou que todos
os hemocentros estão preparados para
doações de sangue durante a pandemia.

� Rede de Municípios
Doadores

O engajamento da CNM sobre a necessidade contínua de doar sangue e manter os
estoques com capacidade que possa atender às demandas surgiu com as dificuldades
apresentadas pelos hemocentros. Partindo
desse princípio, a entidade desenvolveu o
projeto Rede de Municípios Doadores, que
visa a contribuir com o aumento das doações
de sangue no país, por meio de um processo
de comunicação e interação entre hemocentros, gestores municipais e doadores.
Em razão da pandemia, a CNM está
realizando reestruturações e modificações
para melhorar o atendimento aos Municípios. “Uma única bolsa doada pode salvar
até quatro vidas. Sabemos das inúmeras
dificuldades enfrentadas com essa nova
situação e buscaremos a melhor forma para
auxiliar os Municípios e os cidadãos”, explica
a coordenadora do projeto e consultora da
Confederação, Mariana Boff Barreto. Detalhes sobre como participar do projeto e
outras informações podem ser conferidas
no site www.doadores.cnm.org.br.
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Imprensa nacional dá voz
aos Municípios, confira!
A participação do presidente Arodi na
comissão especial da Reforma Tributária e
os critérios para o repasse de R$ 3 bilhões,
aprovados pelo Congresso Nacional e liberados pelo governo federal para socorrer
o setor cultural, foram destaques na mídia
nacional.
“Do conjunto de impostos sobre o consumo de que tratam as propostas [de Reforma Tributária] em tramitação no Congresso
Nacional – a PEC [Proposta de Emenda à
Constituição] 45, a PEC 110 e, agora, a pro-

posta do governo –, os Municípios detêm
22% dessa arrecadação. Então, é importante continuarmos com, no mínimo, esse
percentual. O ideal seria ampliarmos a nossa
participação, ampliarmos o percentual de
compartilhamento com os Municípios brasileiros.” A afirmação feita pelo presidente
da CNM durante a audiência repercutiu na
mídia, assim como sua luta para mostrar
que as eleições no contexto da pandemia
não garantirão igualdade de oportunidades.
Novas conquistas também foram des-

tacadas, com a recomposição do Fundo de
Participação dos Municípios estendida até
novembro. A atuação da CNM com o Parlamento foi destacada em diversas matérias
das Agências Câmara e Senado.
Em agosto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) completou dez anos de
vigência. Por meio de estudo, a CNM voltou
a alertar: sem apoio técnico e financeiro da
União e dos Estados, a lei não será atendida
em sua integralidade. O estudo também foi
divulgado pela imprensa.
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CNM Qualifica disponibiliza neste
mês mais 33 cursos virtuais
Com um novo formato por conta da
pandemia do novo coronavírus e para viabilizar o acesso de gestores e demais agentes municipais, as capacitações virtuais do
CNM Qualifica têm atraído o público de
Municípios de todo o país. A previsão para
setembro é de, pelo menos, 33 novos cursos
com debates, detalhamento de conquistas,
esclarecimento de dúvidas e orientações
nas áreas da Assistência Social, Cultura,
Educação, Finanças, Jurídico, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Planejamento

CALENDÁRIO DE
SETEMBRO
1º e 2 de setembro – Jurídico
Controle Interno – Realização de
ações de controle interno
1º e 2 de setembro –
Assistência Social
Uso dos recursos da assistência social
no enfrentamento da Covid-19
2 de setembro – Cultura
Amapá e Piauí: Lei Aldir Blanc
(Lei 14.017/2020)

9 e 10 de setembro – Jurídico
O Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil na execução das políticas
públicas (Lei 13.019/2014) – Atualização
do tema em tempos de Covid-19
10 de setembro - Cultura
Rio Grande do Sul: Lei Aldir
Blanc (Lei 14.017/2020)
10 e 11 de setembro – Jurídico
Orientações a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA)

14 de setembro – Cultura
Bahia: Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)

3 e 4 de setembro – Jurídico
Lei Geral de Proteção de Dados
3 e 4 de setembro – Finanças
Fiscalização e cobrança do ITR – O
que seu Município precisa saber
4 de setembro – Cultura
Alagoas, Amazonas e Rondônia:
Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)
8 de setembro – Cultura
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul:
Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)
8 a 10 de setembro – Meio Ambiente
A importância da municipalização
ambiental, sua fiscalização e
a estrutura administrativa de
apoio ao meio ambiente

14 e 15 de setembro – Assistência
Social, Saúde e Educação
Orientações contábeis sobre a aplicação
dos recursos federais destinados a
assistência social, educação e saúde
15 de setembro – Cultura
Minas Gerais: Lei Aldir Blanc
(Lei 14.017/2020)
15 e 16 de setembro – Jurídico
Rotina de Compras nos Municípios
16 e 17 de setembro –
Planejamento Territorial
Plano Diretor e Legislações Urbanas
16 de setembro – Cultura
Santa Catarina: Lei Aldir Blanc
(Lei 14.017/2020)
16 e 17 de setembro – Jurídico
Atuação do vereador em
último ano de mandato

9 de setembro – Cultura
Sergipe e Tocantins: Lei Aldir
Blanc (14.017/2020)

O interessado precisa acessar o site
cnmqualifica.cnm.org.br para efetivar a
participação. É também no portal que estão disponíveis mais informações sobre a
programação e as regras que definem as
gratuidades na participação de representantes de Municípios adimplentes e filiados
à Confederação, bem como explicações
quanto ao acesso aos cursos e aos valores para demais interessados. Ao final dos
cursos, o público terá a opção de imprimir o
certificado. Escolha o seu curso e participe.

16 e 17 de setembro –
Planejamento Territorial
Plano Diretor e Legislações urbanas
17 de setembro – Cultura
Goiás: Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)
18 de setembro – Cultura
São Paulo: Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)

11 de setembro – Cultura
Paraná: Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)

3 de setembro – Cultura
Acre e Maranhão: Lei Aldir
Blanc (Lei 14.017/2020)

Créditos

Territorial e Saúde.
Desde maio, quando foi definida a configuração on-line do projeto CNM Qualifica,
a Confederação Nacional de Municípios e o
Instituto Paulo Ziulkoski realizaram mais de
40 cursos à distância. A procura aumenta
a cada edição e, por isso, a recomendação é que os interessados fiquem atentos
ao calendário. Apesar de ser virtual, existe
número limitado de participantes que podem acompanhar as videoconferências de
forma interativa.

21 de setembro – Cultura
Pernambuco: Lei Aldir Blanc
(Lei 14.017/2020)
22 a 24 de setembro – Meio Ambiente
Orientações quanto à perícia ambiental
22 de setembro – Cultura
Rio Grande do Norte: Lei Aldir
Blanc (Lei 14.017/2020)
23 de setembro – Cultura
Pará: Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)
24 de setembro – Cultura
Ceará: Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020)
24 e 25 de setembro – Saúde
Recursos fundo a fundo da saúde:
específicos Covid-19, emendas, LC
172 e 173 e repasses mensais
28 e 29 de setembro –
Mobilidade Urbana
Desafios e elaboração dos planos
de mobilidade urbana
29 e 30 de setembro – Jurídico
Aspectos gerais para atuação, padronização
e planejamento de ações de controle interno
29 a 30 de setembro – Jurídico
Aspectos gerais para atuação, padronização
e planejamento de ações de controle interno
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