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PALAVRA DO PRESIDENTE

A Confederação Nacional de Municípios – CNM apresenta a pauta de rei-
vindicações do movimento municipalista referente à XII Marcha em Defe-
sa dos Municípios.

A pauta representa o acúmulo das diversas discussões mantidas com pre-
feitos de todo o Brasil desde o ano passado, quando da realização dos 
seminários Novos Gestores até as mobilizações municipalistas, ocorridas 
no primeiro semestre deste ano.  Trata-se, portanto, de uma síntese das 
principais questões que afetam, atualmente, a realidade dos Municípios.

Os temas que integram a pauta deste ano, dizem respeito à Regulamen-
tação da Emenda Constitucional 29, a Lei nº 11.960/2009, que trata do 
parcelamento das dívidas previdenciárias, da aprovação da PEC dos Pre-
catórios, da modifi cação da Lei de Licitações e da tramitação da Reforma 
Tributária.

Neste caderno, também se encontra a Agenda Legislativa, contendo os 
principais projetos que impactam nos Municípios, com a fi nalidade de in-
formar e mobilizar os prefeitos brasileiros em torno do posicionamento da 
CNM.

 Afi nal, para que possamos obter êxito, é necessário que todos os prefeitos 
estejam engajados na luta pela defesa dos Municípios brasileiros. Esse é o 
desafi o da XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios: consolidar o 
movimento municipalista e encontrar saídas para superar a crise. 

Atenciosamente, 

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1. SAÚDE

REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29 PARA 

A GARANTIA DE RECURSOS E EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NO 

BRASIL. 

DESCRIÇÃO: 

Quando utilizamos a expressão “regulamentação da Emenda 29”, na ver-

dade estamos falando em Lei Complementar que regulamenta o texto 

constitucional. A Constituição Federal, no § 3o, do art. 198, prevê que lei 

complementar  será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá os 

porcentuais mínimos de  aplicação de recursos em ações e serviços públi-

cos de saúde para cada Ente, critérios de rateio dos recursos da União e dos 
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Estados, normas de fi scalização das despesas com Saúde nas três esferas 

de governo, bem como as normas de cálculo do montante a ser aplicado 

pela União.

A IMPORTÂNCIA PARA OS MUNICÍPIOS:

O projeto é importante porque defi ne o porcentual que a União deverá 

aplicar em Saúde, trazendo um aporte de recurso fi nanceiro signifi cativo 

para o setor. Os porcentuais mínimos obrigatórios para os Estados e Mu-

nicípios, de 12 e 15%, respectivamente, já se encontram regulamentados 

pela Emenda 29 e são mantidos na atual proposta. Porém, sem a defi nição 

de porcentuais mínimos obrigatórios para a União, há uma sobrecarga nos 

cofres municipais para o fi nanciamento do setor Saúde.

Os Municípios, que fi cam com a menor parte do bolo tributário brasileiro, 

sangram os seus cofres com a manutenção das ações e dos serviços de 

Saúde. Como demonstrado no quadro abaixo, no período de 2006 a 2008, 

segundo dados do Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em 

Saúde (Siops), os Municípios investiram em média 22% no setor Saúde, o 

equivalente a R$ 22 bilhões a mais que o previsto na legislação, o que tem 

se tornado insustentável para a gestão municipal.
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Receita base total da Saúde e despesas próprias com
Saúde dos Municípios brasileiros. Brasil, 2006, 2007 e 2008.

2006 2007 2008
Receita Base Saúde 116.423.994.563       133.685.789.128       159.302.936.424    
Saude líquido 25.601.305.985         29.430.923.868         35.046.646.013      

21,99% 22,01% 22,00%

diferênça do % constiticional 6,99% 7,01% 7,00%
investido a mais 8.137.706.800           9.378.055.498           11.151.205.550      

O Projeto de Lei Complementar do Senado – PLS 121/2007 previa os se-

guintes porcentuais: 

Tabelas de porcentuais mínimos de
investimento na Saúde (PLS 121/2007)

União 2008 2009 2010 2011
Porcentual 

das Receitas 
Correntes Brutas

8,5% 9,0% 9,5% 10%

Investimento Mínimo na Saúde Estados Municípios

Porcentual da arrecadação de 
impostos e receita tributárias 12% 15%

Com a aprovação dos porcentuais referidos acima, a CNM estima que so-

mente em 2009 os Municípios receberiam mais de R$ 7,6 bilhões. O apor-

te de recursos fi nanceiros estimado para os Municípios totalizariam mais 

de R$ 20 bilhões até 2011.
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TRAMITAÇÃO:

O PLS 121/2007 foi aprovado no Senado e enviado à Câmara, onde foi 

aprovado na forma do Substitutivo 306/2008, que recebeu alterações subs-

tanciais no texto-base:

1. Não propõe porcentuais mínimos de aplicação de recursos pela 

União em ações e serviços de Saúde. (Desrespeitando o preceito 

constitucional);

2. Não faz previsão de porcentuais fi xos de recursos fi nanceiros com 

transferência direta para os Municípios;

3. Cria a Contribuição Social para a Saúde (CSS) – Sem a previsão 

de repartição com Estados e Municípios. 

REIVINDICAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA: 

A reivindicação do movimento municipalista é pela aprovação do conte-

údo do  PLS 127/2007 com a defi nição dos porcentuais mínimos de apli-

cação para todos os Entes. Sem eximir a União de sua responsabilidade  

constitucionalmente atribuída.
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Somos contrários à criação da CSS (nos moldes da antida CPMF), de acor-

do com o proposto no Substitutivo 306/2008, pois tal proposta atribui ao 

orçamento da União a totalidade da arrecadação com a nova contribuição, 

sendo parte integrante das despesas próprias da União com Saúde.

O Movimento municipalista reivindica que, caso ocorra a necessidade de 

criação de novo tributo para custear a Saúde, ele seja proporcionalmente 

compartilhado de acordo com o porcentual assumido por cada Ente da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

 

A não-regulamentação dos porcentuais de recursos fi nanceiros desti-

nados às ações e aos serviços de Saúde a serem aplicados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios fará que a população brasileira 

perca pela falta de novos investimentos para a Saúde, além de correr o 

risco de desassistência por falência do Sistema Único de Saúde (SUS).
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2. PREVIDÊNCIA

PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS 

MUNICÍPOS COM O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – 

RGPS LEI 11.960/2009 (CONVERSÃO DA MP 457/2009). 

DESCRIÇÃO:

A Medida Provisória no 457 de 10 de fevereiro de 2009 foi editada com 

vistas a proporcionar uma nova modalidade de parcelamento de débitos pre-

videnciários dos Municípios com o Regime Geral de Previdência Social 

– RGPS.



13Pauta de Reivindicações
Confederação Nacional de Municípios – CNM

A IMPORTANTÂNCIA PARA OS MUNICÍPIOS:

É importante para garantir a solvência do Município, a regularização das 

contas previdenciárias, a emissão da Certidão Negativa de Débitos e para 

evitar as retenções na transferência do FPM para os valores renegociados 

e não pagos. Pretende ser a alternativa de regularização da vida previden-

ciária dos Entes Municipais.  

TRAMITAÇÃO:

A MP 457 iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados. O Relatório 

aprovado na Câmara deu origem ao Projeto de Lei de Conversão (PLV) no 

10/2009 que seguiu para o Senado. Aprovado no Senado, com emendas de 

mérito, o PLV no 10/2009 retornou à Câmara que, em 9/6/2009, aprovou 

em parte as emendas consignadas no Senado.

A CNM conseguiu aprovar as seguintes emendas:

 

a) atualização dos débitos pela Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP);

b)  obrigatoriedade de emissão imediata da Certidão Negativa de Dé-

bitos (CND);

c)  descontos na aplicação de multas de mora e de ofício e de juros 

moratórios;
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d)  afastamento da aplicação de 1,5% da Receita Corrente Líquida 

(RCL) para estabelecer a parcela mínima, o que inviabilizaria o 

parcelamento, de fato, em 240 meses; e

e)  previsão do encontro de contas entre débitos e créditos dos Muni-

cípios e do RGPS.

O PLV no 10/2009, contemplando a atualização do débito pela TJLP e o 

encontro de contas entre débitos e créditos dos Municípios com a Previ-

dência Geral, propostas pela CNM, seguiu para sanção do presidente da 

República, que em 29 de junho de 2009 promulgou a Lei no 11.960, publi-

cada no DOU de 30/6/2009.

Foram vetados: 

a) a previsão de atualização da dívida pela TJLP;

b) a previsão do encontro de contas entre débitos e créditos dos Mu-

nicípios e do RGPS, que estava disciplinado no art. 103 A;

c) o art. 10 da Lei 11.960, de 2009, que continha a previsão de revo-

gação de dispositivos dos quais se destaca o art. 99, que prevê a 

atualização dos débitos pela taxa referencial do Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia (Selic).
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REIVINDICAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA: 

Os Municípios entendem que o pagamento da dívida sem o devido en-

contro de contas e ainda com a atualização pela Selic torna-se inviável, 

fazendo  que persista a inadimplência, por isso reivindica.

1) a derrubada dos vetos presidenciais;

2) A realização do encontro de contas. 

A questão da Previdência e os Municípios

Débito Previdenciário total dos 
Municípios em fevereiro de 2009

R$ 22,2 bilhões de 
reais

Crédito Previdenciário total dos 
Municípios com o INSS*

R$ 25,4 bilhões de 
reais

Saldo credor em favor dos Municípios R$ 3,2 bilhões de 
reais

Quantidade de Municípios com 
débitos parcelados em fevereiro de 
2009

Mais de 4.500

Estimativa de acordo com a Confederação Nacional de Municípios.
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3. PRECATÓRIOS

APROVAÇÃO DA PEC 351/2009 PARA GARANTIR O PAGAMENTO 

DAS DÍVIDAS SEM O COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO 

DOS MUNICÍPIOS.

DESCRIÇÃO:

Apresenta condições especiais de pagamento de precatórios para Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

A IMPORTÂNCIA PARA OS MUNICÍPIOS:

1.  Cria um Regime Especial de Pagamento de Precatórios no qual 

Municípios poderão optar parcelar o saldo dos precatórios em até 
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15 anos ou destinar porcentual entre 0,6% e 1,5% da sua Receita 

Corrente Líquida (RCL) para pagamento de precatórios. 

2.  Suspende a ordem cronológica durante a vigência do regime es-

pecial, fi cando a destinação dos recursos em 60% para pagamento 

por meio de leilão de deságio e 40% para pagamento por ordem 

crescente de valores. 

3.  Atualiza o valor dos precatórios pelo índice ofi cial de correção de 

caderneta de poupança (TR + 0,5 ao mês), excluindo a incidência 

de juros compensatórios.

TRAMITAÇÃO:

Iniciada no Senado Federal, a PEC 12/2006, após ser amplamente deba-

tida, teve o substitutivo apresentado pela senadora Kátia Abreu aprovado 

pelo plenário em abril de 2009.  Na Câmara dos Deputados, a PEC recebeu 

o no 351/2009 e encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, aguardando parecer do relator da matéria, deputado Eduardo 

Cunha – PMDB-RJ.  

 Após a análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  será 

analisada por uma Comissão Especial a ser criada pela mesa da Câmara 

dos Deputados. 
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REIVINDICAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA:

Manutenção do texto aprovado no Senado Federal, visto que os mecanis-

mos previstos possibilitam aos Municípios o pagamento dos seus débitos 

em precatórios sem inviabilizar a gestão municipal.

Total de precatórios segundo o
Supremo Tribunal Federal – STF (2004)

Total de Precatórios dos 
Estados R$ 41.637.184.177,47

Total de Precatórios dos 
Municípios R$ 19.997.485.216,84

Total dos Precatórios R$ 61.634.669.394,31
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4. LICITAÇÕES

APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA CÂMARA  PLC 32/2007, 

QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 8.666/1993, O QUAL DEN

TRE OUTROS, PREVÊ A AMPLIAÇÃO DO USO DE FERRAMENTAS 

ELETRÔNICAS EM LICITAÇÕES COM RESSALVAS QUE GARAN

TAM AMPLIAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS PARA TODAS AS 

MODALIDADES DE LICITAÇÃO.

DESCRIÇÃO:

Trata-se da atualização da lei de licitações, com a incorporação de novos 

valores para as modalidades e a incorporação de maior  fl exibilidade para 

a utilização dos sistemas de licitação eletrônica. Altera procedimentos e 

propõe alterações para ampliar a efi cácia do processo licitatório.
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A IMPORTÂNCIA PARA OS MUNICÍPIOS:

Porque os Municípios serão benefi ciados com a possibilidade de inversão 

de fases de licitações, novos valores para aquisição em algumas modalida-

des, adequação à Lei Geral da Microempresa – LC 123/2006, ampliação 

do processo de divulgação pela Internet com a redução da obrigatoriedade 

de publicação em jornais de grande circulação, ampliação do uso da moda-

lidade pregão, aumento da efi cácia operacional prevista no procedimento, 

possibilidade de resolução de confl itos com comitês de arbitragem e outros 

temas previstos no projeto.

TRAMITAÇÃO: 

A matéria está pronta para apreciação pelo plenário do Senado Federal des-

de dezembro de 2007. O projeto deve retornar à Câmara dos Deputados 

após sua votação pelo Senado.

REIVINDICAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA: 

O movimento municipalista se posiciona a favor da revisão das estruturas 

previstas no Projeto de Lei da Câmara para Alterar a Lei 8.666/1993 com a 

seguinte ressalva: os Municípios entendem que todos os valores, em todas 

as modalidades devem ser revistos, tanto para obras e serviços de engenha-

ria como para aquisição de bens e serviços comuns.
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5. REFORMA TRIBUTÁRIA

GARANTIR PORCENTUAIS  JUSTOS NA REPACTUAÇÃO DAS RECEITAS. 

 

DESCRIÇÃO:

A reforma tributária é o instrumento que pretende reorganizar o processo de 

arrecadação e distribuição das receitas públicas no Brasil. Envolve a  ma-

nutenção e a gestão de todos os  Entes da Federação.  O principal tema em 

pauta é a garantia da neutralidade fi scal, ou seja, a simplifi cação do sistema 

como um todo, sem alterar os porcentuais fi nanceiros recebidos por cada 

Ente da Federação. 
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A IMPORTÂNCIA PARA OS MUNICÍPIOS:

A reforma tributária muda toda a estrutura de fi nanciamento das admi-

nistrações públicas no Brasil. Propõe para os Municípios  a redução dos 

23,5%  do IR + IPI (Imposto de Renda e Imposto de Produtos Industria-

lizados) para um novo bolo tributário composto de  IR+IPI CSLL+IVAF 

(Imposto de Renda + Imposto de Produtos Industrializados + Contribuição 

Social sobre Lucro Líquido + imposto de Valor Agregado Federal).

A reforma pretende simplifi car o sistema, evitar a guerra fi scal, facilitar a 

operação do sistema tributário e evitar a sonegação. 

Apesar do consenso geral a favor da reforma, na discussão dos detalhes, 

há processos que causam um impacto signifi cativo nos Municípios e pre-

cisam ser equacionados.

TRAMITAÇÃO:

A proposta está para ser colocada em votação pelo plenário da Câmara dos 

Deputados. 

REIVINDICAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA: 

1) Validar a redução dos 23,5% do IR + IPI para 12,01% do  novo bolo 
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tributário, composto de IPI + IR + CSLL + IVAF, garante a neutralidade  

fi scal (ou seja, a mesma quantidade de recursos arrecadados atualmente).

2) Possibilidade de o Estado  aplicar recursos no Fundo Nacional de De-

senvolvimento Regional – FNDR sem desvincular essa receita das trans-

ferências para os Municípios. (Evitar a possibilidade de desvinculação de 

receitas do Estado – DRE)  

3) Desconstitucionalização  do dispositivo atual que reparte 75%  da cota 

municipal do ICMS pelo valor adicionado de cada Município.

4)  Participação dos Municípios no Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional – FNDR   para repor as perdas  pela extinção da Lei Kandir. (De-

fi nição do porcentual de participação).

 

Participação dos Municípios no Confaz, pois os Municípios detêm 25% do 

total de arrecadação do ICMS e devem ter assento no comitê que realiza a 

discussão desse imposto. 
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AGENDA LEGISLATIVA DOS

MUNICÍPIOS BRASILEIROS
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EDUCAÇÃO

PISO SALARIAL NACIONAL DO 
MAGISTÉRIO
PL 3776/2008  – PODER EXECUTIVO

O QUE É?

 Altera o art. 5o da Lei no 11.738/2008 para estabelecer como parâme-

tro de atualização do valor do piso o Índice Nacional de Preços ao Consu-

midor (INPC), em substituição ao crescimento do valor mínimo nacional 

por aluno/ano no Fundeb.

POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM apoia a proposta, pois a regra em vigor apresenta duas pre-

ocupações: pode gerar uma elevação contínua dos gastos com a folha de 

pagamento dos profi ssionais do magistério, comprometendo em médio e 

longo prazo outras ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Além disso, o critério defi nido na lei considera valores que são estimados, 

portanto instáveis, pois estão sujeitos a alterações decorrentes da variação 

entre a estimativa da receita utilizada para o cálculo e a efetivamente ar-

recadada, ao contrário do INPC, que, ao fi nal de cada ano, se pode obter o 

porcentual do índice do ano.
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 O crescimento do Fundeb 2008 para 2009, com base nas estimativas, 

foi 19,2%. Entretanto, a diferença entre o valor aluno/ano realizado/2008 

e a estimativa de 2009 mostra um crescimento de 15,1%. Corre-se o risco 

de redução desse porcentual, caso o valor estimado para 2009 diminua, o 

que pode acontecer já que as arrecadações municipais estão em queda.

 Dessa forma, não há como considerar o real valor do crescimento do 

Fundeb com base em estimativas que sempre variam, o que pode prejudi-

car a política salarial de Estados e Municípios. 

TRAMITAÇÃO:

 O Projeto tramita em regime de urgência e já foi aprovado nas quatro 

comissões permanentes que discutiram a matéria (CEC, CCJ, CTASP e 

CFT).

RECURSOS DA UNIÃO
PEC 277/2008 – SENADORA IDELI SALVATTI

O QUE É?

 Acaba de forma gradual com a incidência da Desoneração dos Re-

cursos da União (DRU) sobre os recursos destinados à Educação, que hoje 
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permite à União desvincular 20% de impostos e contribuições federais 

para usar livremente em investimentos que julgar necessário. Com a pro-

posta, pretende-se reduzir a desvinculação em 12,5%, em 2009; 5%, em 

2010, sendo nula em 2011. 

 Além disso, a proposta aumenta a responsabilidade educacional de 

Estados e Municípios, uma vez que estende a obrigatoriedade do ensino 

para população de 4 a 17 anos, a ser implementado progressivamente até 

2016.

POSIÇÃO DA CNM:

 A PEC 277/2008 é uma grande preocupação para os Municípios, 

tendo em vista que estabelece como etapas de ensino obrigatórias a pré-

escola e o ensino médio, além do ensino fundamental, sem defi nir a fonte 

de recursos para garantir essa ampliação do ensino obrigatório.

 Considerando que os recursos adicionais do fi m da DRU serão in-

corporados aos 18% da União, que atualmente são utilizados para fi nanciar 

o ensino superior e as escolas técnicas federais, a aprovação da PEC cria 

mais responsabilidades a Estados e Municípios e não representa recursos a 

mais para garantir o atendimento da nova demanda. 

TRAMITAÇÃO:

 O texto principal foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputa-

dos, restando dois destaques de votação para a sua conclusão. Segue para 

o Senado Federal para revisão.
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TRANSPORTE ESCOLAR
PL 736/2007 E APENSADOS

DEPUTADOS LIRA MAIA E NILMAR RUIZ

O QUE É? 

 Altera a Lei no 10.880/2004, que institui o Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e a Lei no 10.709/2003, que es-

tabelece as responsabilidades dos Entes com o transporte escolar de seus 

alunos.

 O PL no 736/2007 e seus apensados PLs no 886/2007, 1252/2007, 

1264/2007 e 1640/2007 foram rejeitados no parecer da Comissão de Edu-

cação e Cultura da Câmara dos Deputados.

 Assim, capitaneia a discussão do transporte escolar apenas o PL 

no 3417/2008, que propõe a cooperação entre Estados e Municípios para 

oferta do transporte escolar, estabelecendo critérios para a realização dos 

convênios e os repasses de recursos entre os Entes.

POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM é favorável à aprovação do PL 3417/2008 por entender que 

é importante que os critérios para a realização dos convênios sejam de-

fi nidos em lei, assim como os parâmetros para defi nição do custo-aluno 

para o processo de negociação entre os Entes. Isso representa grandes pos-
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sibilidades de se ter, no âmbito de cada Estado, os recursos equivalentes 

ao custo do aluno transportado, evitando que os Municípios, principais 

responsáveis pelo transporte dos estudantes, sejam prejudicados na divisão 

de responsabilidades e recebimentos dos recursos correspondentes a essas 

despesas.

 Os PLs apensados ao PL 736/2007 tiveram a maioria das propostas 

contempladas na Lei no 11.947, de 16/6/2009, que trata sobre os Progra-

mas de Alimentação e Transporte Escolar.

TRAMITAÇÃO:

 A proposta tramita na Câmara dos Deputados e será analisada pelas 

Comissões de Educação e Cultura, Finanças e Tributação, e Constituição,  

Justiça e Cidadania. 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E RESPON-
SABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS
PL No 7420/2006 E APENSADO PL No 1680/2007 – DEPUTA-

DA RAQUEL TEIXEIRA E LELO COIMBRA

O QUE É?

 Dispõe sobre questões que tratam sobre a oferta da Educação de qua-

lidade, como o Censo Escolar, o atendimento da demanda do ensino médio 

e da educação infantil e modalidades, a jornada diária mínima de trabalho 
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escolar, formação e avaliação de professores do magistério, avaliação de 

rendimento escolar e infraestrutura das escolas. 

 Também caracteriza como crime de responsabilidade (infração polí-

tico-administrativa e ato de improbidade administrativa) o descumprimen-

to da norma, o que pode ocasionar a suspensão das transferências voluntá-

rias da União.

POSIÇÃO DA CNM:

 Da forma como foi apresentado, a CNM é contra o PL 7420/2006, 

no que se refere à sanção de gestores municipais que não cumprirem a lei, 

pois o projeto traz dispositivos que já fazem parte do ordenamento jurídico 

referente às penalizações.

 A proposta também defi ne ações pelas quais o Estado deve se res-

ponsabilizar para garantir a qualidade do ensino que já são contempladas 

na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) e na Lei no 10.172/2001, que estabelece o Plano Nacional 

de Educação (PNE). 

 Além disso, essas propostas devem ser analisadas de forma mais cri-

teriosa, pois causam impactos de ordem pedagógica e fi nanceira aos Muni-

cípios ao defi nir prazo e período para realização de programas de formação 

continuada e critérios para a assistência fi nanceira da União, dentre outras.

TRAMITAÇÃO:

 O PL tramita na Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Comissão 
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de Educação e Cultura, seguindo para a Comissão de Finanças e Tributação 

e posteriormente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

JORNADA DE TEMPO INTEGRAL
NO ENSINO FUNDAMENTAL
PEC No 317/2008 – DEPUTADO FELIPE MAIA

O QUE É? 

 A PEC no 317/2008 propõe alteração do art. 208, inciso I, da Consti-

tuição Federal, para instituir a jornada de tempo integral no ensino funda-

mental.

POSIÇÃO DA CNM:

 Este tema necessita de um debate aprofundado dada as condições 

concretas de nosso País, sobretudo no que se refere à limitação de meios 

fi nanceiros e técnicos para responder a esse desafi o. 

 Também é relevante discutir o caráter opcional do ensino integral, 

pois é preciso levar em conta a realidade diferenciada das escolas do cam-

po, além da situação de jovens que frequentam a escola e muitas vezes 

trabalham, no turno contrário, para ajudar no orçamento familiar.

 Além disso, a CNM entende que essa mudança, apesar de impor-

tante, deve ser feita de forma progressiva e de acordo com a realidade e 
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disponibilidade de recursos (fi nanceiros e humanos) de cada sistema de 

ensino, conforme determina a LDB.

TRAMITAÇÃO:

 A PEC tramita em caráter especial na Câmara dos Deputados e será 

analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde foi 

apresentado parecer pela admissibilidade da proposta e aguarda aprovação 

pela Comissão.

SAÚDE

MEDICAMENTOS FORA
DA RELAÇÃO DO SUS
PLS 219/2007  –  SENADOR TIÃO VIANA

O QUE É?

 A proposição tem por objetivo alterar a Lei Orgânica da Saúde para 

dispor sobre a oferta de procedimentos terapêuticos e a dispensação de 

medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), restringindo-se à dis-

pensação de medicamentos registrados pelo órgão competente – no caso, 
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a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – e à oferta de procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares realizados no território nacional e constante 

de tabelas elaboradas pelo Ministério da Saúde.

 Esta proposta, dentre outras coisas, estabelece que a oferta de me-

dicamentos pelo SUS somente aconteça com base em prescrições ampara-

das em protocolos clínicos aprovados pelo Ministério da Saúde. O projeto 

poderá impedir que as pessoas recorram à Justiça para ter acesso a medi-

camentos de alto custo, ainda sem registro na Anvisa, onerando os cofres 

públicos, além de proporcionar benefício para laboratórios privados por 

meio de ações judiciais.

 Amparados por esses preceitos constitucionais e legais, os tribu-

nais brasileiros expediram, nos últimos anos, várias decisões liminares que 

obrigaram os gestores do SUS a fornecer medicamentos não ofertados ou 

não disponíveis nas farmácias das unidades públicas de saúde, sob pena 

de prisão do gestor e multa, em caso de descumprimento. Algumas das 

decisões obrigaram o fornecimento até mesmo de medicamentos ainda não 

registrados no País.

 A maioria dessas liminares tem como objetivo atender à prescrição 

de produtos de alto custo, muitos deles recém-lançados em outros países e 

ainda não disponíveis no Brasil, desequilibrando o orçamento dos Municí-

pios e comprometendo o trabalho das suas unidades de saúde, porque em 

regra apesar do alto custo desses produtos, nem sempre são mais efi cazes 

que outros de custo inferior, indicados para a mesma doença.
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POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM é a favor desta proposição e está promovendo uma pes-

quisa junto aos Municípios para estudo técnico mais aprofundado sobre o 

assunto. 

TRAMITAÇÃO:

 Tramita na CCJC do Senado Federal, designado o senador Tasso 

Jereissati para relatar e dar parecer.

PISO SALARIAL PROFISSIONAL
NACIONAL DOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
PLS 196/2009 – SENADORA PATRÍCIA SABOYA

O QUE É?

 O Projeto de Lei acrescenta artigos a Lei 11.350/2006, estabele-

ce o piso salarial nacional para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 

Agentes de Combate às Endemias (ACE) e fi xa o valor da remuneração 

mensal em R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) por profi ssional de nível 

médio, com recursos fi nanceiros disponibilizados pela União, aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios.
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POSIÇÃO DA CNM:

 É preocupante a situação apresentada na proposta, semelhante ao 

Projeto de Emenda Complementar (PEC) de no 323/2009, visto que a es-

tragégia Saúde da Família não é defi nitiva e, como uma política adotada 

pelo governo federal, futuramente, pode terminar ou ser alterada. O fi m 

do fi nanciamento pela União, por exemplo, traria um ônus não sustentável 

pelos Municípios, já que dependem dos valores dos incentivos fi nanceiros 

da União e dos poucos recursos dos Estados destinados à manutenção do 

programa.

 Neste caso específi co, em que as contratações formais e todos os 

ônus decorrentes são de responsabilidade dos Municípios, não se pode de 

forma alguma estabelecer valores nacionais mínimos para a remuneração 

mensal dos profi ssionais fora dos padrões jurídicos adotados pelos Muni-

cípios, sendo que os profi ssionais se encontram vinvulados ao Ente Muni-

cipal.

 Diante do exposto, a CNM, com a fi nalidade de preservar a auto-

nomia municipalista e a qualidade da gestão municipal do SUS, é contrária 

à proposta por ora apresentada no PLS 196/2009, devendo a União apre-

sentar uma proposta defi nitiva para a situação criada com a implantação 

do saúde da família, avaliando o impacto fi nanceiro, respeitando o regime 

jurídico único e as formas de contratações do Ente Municipal.

 Caso a proposta seja aprovada, desrespeitando a autonomia do Ente 

Municipal e atribuindo à União a responsabiliadde pela remuneração dos 

profi ssionais, esta deverá assumir a contratação direta de todos os agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
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TRAMITAÇÃO:

 Tramita na CAE – Comissão de Assuntos Econômicos, distribuída 

ao senador Cícero Lucena para relatar e dar parecer. 

REAJUSTE PERIÓDICO
DOS VALORES PAGOS PELO SUS
PL 1.884/2007 – DEPUTADO FERNANDO CORUJA

O QUE É? 

 O projeto de lei em análise busca fi xar critérios para o reajuste 

obrigatório dos valores dos procedimentos constantes na tabela do SUS. 

Para isso, o Ministério da Saúde, como direção nacional do SUS deverá 

fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-fi nanceiro que garanta 

a qualidade dos serviços contratados. 

 Será assegurada correção anual em porcentual nunca inferior ao 

IPCA acumulado nos últimos 12 meses.

 Determina, ainda, o projeto, que os valores que não sofreram qual-

quer tipo de correção nos últimos 5 anos, ou que sofreram correção infe-

rior à média de infl ação do período, sejam atualizados em porcentuais que 

assegurem a reposição integral da média da infl ação registrada.

 Em sua justifi cação, o autor aponta uma política aleatória para re-

ajuste dos valores pagos às entidades contratadas e conveniadas, desde a 
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criação do SUS. Argumenta que, enquanto a remuneração de alguns pro-

cedimentos tem sido consideravelmente corrigida, outras se encontram 

com seus valores inalterados há anos. O maior prejudicado é o Municí-

pio que não consegue reajuste no seu Limite Financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC), destinado ao custeio dos serviços ambulatoriais e 

hospitalares. Os prestadores de serviços ao SUS também são prejudicados, 

como as Santas Casas e outros estabelecimentos fi lantrópicos, que sofrem 

situação de colapso fi nanceiro. 

 Em última análise, com esta política, o SUS não consegue cumprir 

com os princípios da universalidade, equidade e integralidade.

POSIÇÃO DA CNM:

 Diante da necessidade de se garantir o acesso universal, a dis-

ponibilização dos serviços de saúde, a atenção integral à saúde da popula-

ção brasileira com qualidade, além de garantir que a gestão municipalista 

possa cumprir com as responsabilidades assumidas na gestão da saúde pú-

blica, a CNM apoia o Projeto de Lei, ressaltando a importância da implan-

tação de uma política nacional de reajuste dos valores dos procedimentos 

da tabela unifi cada do SUS com base na oferta com qualidade dos serviços 

de saúde, sem qualquer comprometimento do orçamento municipal para 

tanto.

TRAMITAÇÃO:

 Tramita na Comissão de Finanças e Tributação, distribuída ao de-
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putado Pepe Vargas para relatar e dar parecer. Foi aprovada na Comissão 

de Seguridade Social e Família. 

JURÍDICO

TRANSFERE A COMPETÊNCIA DE
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITO-
RIAL RURAL (ITR) PARA ESTADOS E DF
PEC 31/3008 – SENADOR EXPEDITO JÚNIOR

O QUE É?

  A PEC, dentre outras coisas, transfere a competência para insti-

tuição e a arrecadação do imposto territorial rural (ITR) para os Estados 

e o Distrito Federal e estabelece a possibilidade de legislação estadual ou 

distrital condicionar a alienação de imóvel rural à apresentação de certidão 

negativa de débito desse tributo.

POSIÇÃO DA CNM:

 A Emenda Constitucional no 42/2003 garantiu a transferência de 

100% do Imposto Territorial Rural para os Municípios. Por outro lado, 

a Lei no 11.250/2005, que regulamentou essa transferência, foi uma das 
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medidas propostas vitoriosas da CNM e uma das grandes conquistas mu-

nicipalistas na reforma tributária de 2003.

 Recentemente, durante a XI Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-

nicípios, a CNM conseguiu com o presidente da República a assinatura 

do Decreto 6.433/2008, que cria o Comitê Gestor do ITR (CGITR) e tem 

como principal função a operacionalização do convênio entre União e Mu-

nicípios para a cobrança e fi scalização do ITR no âmbito municipal.

 Pelos motivos citados, a CNM é frontalmente contra esta proposta 

de emenda constitucional, pois, ao retirar dos Municípios a competência 

de recolher para os seus cofres o Imposto Territorial Rural, trará irrepará-

veis prejuízos para as municipalidades, gerando grande perda de receita.

TRAMITAÇÃO:

 Aguarda designação de relator na CCJC do Senado. 

PL 1103/2007
DEPUTADO LEANDRO SAMPAIO

O QUE É? 

 Contribuição de iluminação pública em fatura separada. Dispõe 
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sobre a desvinculação nas faturas de energia elétrica, dos valores relativos 

ao consumo mensal de energia e à contribuição de iluminação pública e dá 

outras providências. 

 O projeto de lei em comento visa a obrigar as distribuidoras de 

energia elétrica a apresentarem, nas faturas mensais enviadas aos consu-

midores, os valores relativos ao consumo de energia e à contribuição de 

iluminação pública com códigos de pagamento individualizados, de forma 

que o consumidor possa pagá-los separadamente e de forma facultativa. 

 Estabelece, ainda, que o consumidor fi ca desobrigado do pagamen-

to das faturas em que a separação não for feita, que a distribuidora não 

poderá cobrar multas ou juros pelos pagamentos que deixarem de ser feitos 

em decorrência de envio de faturas sem a possibilidade de separação de 

pagamentos e que o descumprimento da lei sujeita as empresas infratoras 

ao recolhimento do valor total das faturas enviadas de forma irregular à 

Conta de Desenvolvimento Energético. 

 Para adaptação à obrigação pretendida, concede-se às distribuido-

ras de energia o prazo de 120 dias. 

POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM é contrária a esta proposição por comprometer a arrecada-

ção da Contribuição da Iluminação Pública (CIP) pelas prefeituras. 
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TRAMITAÇÃO:

 A proposta foi rejeitada na Comissão de Defesa do Consumidor da 

Câmara dos Deputados e tramita agora na Comissão de Finanças e Tribu-

tação, designado relator o deputado Antônio Palocci. 

REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO
PEC 358-A, de 2005  – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUS-

TIÇA

O QUE É?

 Propõe alteração e vários dispositivos da Constituição Federal com 

vista ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário nacional. 

POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM não faz óbices à proposta original que considera positi-

va para a justiça brasileira. Ficou, porém, contrariada com a proposta de 

emenda apresentada pelo deputado Maurício Rands (emenda 29) que alte-

ra a redação do art. 132 da Constituição Federal, incluindo os Procuradores 

Municipais no caput do artigo, equiparando-o aos Procuradores dos Esta-

dos e Distrito Federal. 

 Entende a CNM que, em que pese a intenção do autor em valori-

zar a carreira de Procurador Municipal, se posiciona contra essa emenda 
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diante da realidade dos Municípios brasileiros. Não podemos esquecer que 

70%, ou seja, 3.943 Municípios brasileiros têm menos de 20.000 habi-

tantes, dentre os quais, uma grande maioria vive em situação de penúria, 

carente de recursos para investir e sanar necessidades cruciais das popula-

ções.

 Assim, institucionalizar na Constituição uma carreira para os Pro-

curadores Municipais certamente acarretaria para nossas comunas consi-

derável aumento dos gastos com a folha de pagamento, além de impor 

ao Ente Público uma estrutura que não seria necessária para atender às 

demandas jurídicas de grande número de Municípios. 

 Destacamos, ainda, que a previsão de carreira aos Procuradores 

Municipais permitiria, nos termos do art. 37, XI, da Carta Magna, a equi-

paração aos integrantes do Ministério Público e defensores públicos, re-

cebendo até 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. 

TRAMITAÇÃO:

 A PEC encontra-se em processo de votação pelo plenário da Câ-

mara dos Deputados, com requerimento de destaque para votação em se-

parado da Emenda 29, requerido pela liderança do DEM por solicitação

da CNM.
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FINANÇAS

TERRENOS DE MARINHA 
PEC 53/2007 – SENADOR ALMEIDA LIMA

O QUE É? 

 O objetivo desta PEC é meritório, tendo em vista que não sub-

sistem razões para a manutenção do anacrônico instituto dos terrenos de 

marinha. A submissão ao domínio da União de vastas áreas litorâneas ca-

racterizadas como terrenos de marinha agrava a questão da propriedade 

fundiária em diversas regiões do País. 

 A solução adotada nesta proposta de transferir, na maior parte dos 

casos, aos Municípios as áreas atualmente caracterizadas como terrenos de 

marinha e, ao mesmo tempo, respeitar as situações já constituídas repre-

senta uma valorização do poder local, em sintonia com o arranjo federa-

tivo brasileiro, que reconhece a relevância do papel desempenhado pelos 

Municípios.

 A proposta não impõe prejuízo à União, que manterá seu domí-

nio sobre os imóveis localizados em terrenos de marinha que tenham sido 

edifi cados para abrigar órgãos federais, ou tenham sido destinados à utili-
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zação por prestadores de serviços públicos concedidos ou permitidos pela 

União. Disposição de semelhante teor evita danos aos Estados.

 Os terrenos de marinha, atualmente ocupados por particulares, a 

título de cessão ou aforamento, são a eles transferidos, desde que tenham 

cumprido suas obrigações. 

 Trata-se de medida de patente justiça, tendo em vista que, como 

exposto na justifi cação da proposta, os aforamentos em terrenos de ma-

rinha foram, majoritariamente, constituídos há várias décadas e pode-se 

afi rmar que o valor de tais áreas já foi revertido aos cofres públicos, por 

meio dos foros anuais e dos laudêmios pagos pela eventual transferência 

do domínio direto.

POSIÇÃO DA CNM:

  A CNM é a favor desta proposição.

TRAMITAÇÃO:

 Tramita na CCJC do Senado Federal com parecer pela aprovação 

do senador Flexa Ribeiro.
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ARRENDAMENTO MERCANTIL 
PLS 266/2007 – SENADORA IDELI SALVATTI

O QUE É? 

 Esta proposição busca alterar o art. 3o da Lei Complementar 116 de 

31 de julho de 2003, para dispor sobre o local do recolhimento do ISS nas 

operações de arrendamento mercantil. 

 A lei complementar 116, aprovada em 31 de julho de 2003 (subi-

tem 15/9) determinou de maneira clara que há incidência de ISS sobre as 

operações de arrendamento mercantil, a saber os serviços relacionados ao 

setor bancário ou fi nanceiro, inclusive aqueles prestados por instituições 

fi nanceiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito, e 

também nas operações de arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer 

bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 

alteração, cancelamento e registro de contrato e demais serviços relacio-

nados ao arrendamento mercantil (leasing).

 Esse também foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

que fechou questão em torno da súmula 138 de 16 de maio de 1995.

 No entanto, o recolhimento desse imposto não tem sido feito aos 

Municípios. Isto porque as instituições bancárias estão recolhendo o tribu-

to não nos Municípios onde a operação tem origem, mas sim, em alguns 
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Municípios do país, nos quais a alíquota fi xada para tal operação é de ape-

nas 0,2%.

 Sem dúvida, tal situação confi gura como uma extrema injustiça. 

Poucas cidades acabam se benefi ciando com o recolhimento de impostos 

de operações que tiveram origem em outros locais, e os Municípios brasi-

leiros, com destaque aos Municípios de médio porte, perdem uma impor-

tante fonte de receita.

 Diante disso, a proposição que ora apresento prescreve que o reco-

lhimento do ISS deve ser feito no Município em que se realiza a operação 

de arrendamento mercantil, ou seja, no local em que a instituição fi nancei-

ra capta a clientela e entrega o bem móvel.

POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM apoia esta proposição por entender que esta medida se 

constituirá em um escudo de defesa dos Municípios da guerra fi scal que 

vem corroendo suas fi nanças e gerando graves distorções no sistema fede-

rativo brasileiro, além de representar uma receita adicional para os Muni-

cípios.  

TRAMITAÇÃO:

 Foi distribuído ao senador Romero Jucá para emitir parecer na 

CCJC do Senado Federal.



48 Pauta de Reivindicações
Confederação Nacional de Municípios – CNM

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AOS ESTADOS 
E MUNICÍPIOS
SF-PEC 50/2005 – SENADOR OSMAR DIAS

O QUE É? 

 Esta proposição busca acrescentar inciso ao art. 159 da Constitui-

ção Federal, para o fi m de destinar ao Fundo de Participação dos Estados e 

dos Municípios 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais 

e de intervenção no domínio econômico. 

 A PEC contém apenas dois artigos. O primeiro atribui a cada um 

dos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal (FPE) e dos 

Municípios (FPM) 10% da receita das seguintes contribuições sociais e 

de intervenção no domínio econômico: contribuição para o fi nanciamento 

da seguridade social (Cofi ns),  contribuição social sobre o lucro líquido 

(CSLL) e quaisquer contribuições sociais ou de intervenção no domínio 

econômico, criadas a partir do ano de 2005.

 Tomando como base dados de 2008, a União arrecadou 44,9 bi-

lhões de reais com a CSSL e 122,4 bilhões com a Contribuição para Finan-

ciamento da Seguridade Social, em um total de 167,3 bilhões. Descontado 

o valor desvinculado pela DRU, de 20%, restaram 133,8 bilhões. 

 A partir desses números, a CNM estima que, de acordo com o texto 

da PEC, 13,39 bilhões iriam para os Municípios, distribuídos segundo os 

critérios coefi cientais do FPM e FPE. 
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POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM é a favor desta proposição por promover o aumento das 

receitas dos Municípios.

TRAMITAÇÃO:

 O texto da PEC foi aprovado na CCJC do Senado Federal e aguar-

da inclusão na Ordem do Dia. 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)
PLC 139/2008 – DEPUTADA LUCIANA GENRO

O QUE É? 

 Originado na Câmara dos Deputados esta proposição visa a alterar 

a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, de modo a defi nir o 

local onde será devido o Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza nas 

prestações de serviços de agenciamento, corretagem e intermediação de 

seguros. 

 De acordo com a redação da Lei Complementar 116/2003 (Art. 3o), 

a tributação sobre a prestação de determinado serviço é devida no local do 

estabelecimento prestador, e não no local do bem ou indivíduo segurado. 
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 Assim, uma prática que se tornou recorrente foi que as instituições 

fi nanceiras, ao realizarem operações de seguros em suas agências distribu-

ídas por todo o território nacional, terminam por registrar essas operações 

em suas matrizes, localizadas nas grandes cidades do País, onde é centrali-

zado o recolhimento de suas obrigações tributárias, em detrimento do local 

da realização dos atos-fatos tributáveis pelo ISS.

 A base legal para a incidência do ISS encontra-se na Lista de Servi-

ços, anexa à Lei Complementar 116/2003, item 10.01, que traz como fato 

gerador do ISS o agenciamento, corretagem ou intermediação de seguros.

 Diante disso, prestado o serviço nas dependências da instituição 

fi nanceira no território do Município, deveria ser ali cobrado o ISS, pois 

estabelecimento prestador não é aquele formalmente apontado pelo con-

tribuinte como sede da pessoa jurídica, mas, neste caso, o local onde são 

agenciados os segurados.

 Portanto, o que se propõe é estabelecer o local da prestação como o 

local onde ocorrem os atos que qualitativamente constituem o fato gerador 

do agenciamento, corretagem ou intermediação de seguros. Esses atos são 

considerados como qualifi cados porque são principais na caracterização 

do agenciamento, da intermediação e da corretagem.

POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM é a favor desta proposição por representar um aumento de 

receitas para os Municípios.
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TRAMITAÇÃO:

 Tramita na CCJC do Senado, distribuído ao senador Romero Jucá 

para relatar e oferecer parecer. 

PARCELAMENTO DO FGTS
PLS 156/2008 – SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES

O QUE É? 

 Dispõe sobre o porcentual máximo das prestações do parcelamento 

de débitos dos Municípios e Estados para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) acrescentando dispositivos à Lei no 8.036/1990.

 Esta proposta tem por fi nalidade resolver as difi culdades fi nancei-

ras dos Municípios devido ao endividamento com o FGTS.

POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM é favorável à aprovação do projeto, pois acredita que irá 

contribuir para a melhora na administração pública, já que defi ne o porcen-

tual máximo para parcelamento de débitos do FGTS.

TRAMITAÇÃO:

 Tramita na CAS do Senado Federal, entregue ao senador Eduardo 

Azeredo para relatar e dar parecer.
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MEIO AMBIENTE

COMPETÊNCIA COMUM AMBIENTAL
PLP 12/2003 – DEPUTADO SARNEY FILHO

O QUE É? 

 O Projeto de Lei Complementar no 12, de 2003, ao q  ual está apen-

sado o PLP 388/2007, fi xa normas para a cooperação entre os Entes Fe-

derativos, no que se refere às competências comuns previstas nos incisos 

VI e VII do art. 23 da Constituição Federal. Os citados incisos especifi cam 

que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual-

quer de suas formas (VI) e preservar as fl orestas, a fauna e a fl ora (VII).

POSIÇÃO DA CNM:

 O substitutivo apresentado na CCJC pelo deputado Geraldo Pudim 

apresenta algumas inovações positivas, como a fi xação de prazo para que 

o Conama e os Consemas defi nam a tipologia dos empreendimentos que 

serão licenciados, respectivamente, pela União e Municípios. Além disso, 

mantém a estrutura do texto aprovado na Comissão de Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento Sustentável (CMADS), que oferece mecanismos capa-

zes de tornar a cooperação entre os Entes Federados, efi ciente e compatí-

vel com a legislação ambiental em vigor.

 Entretanto, ao permitir que outros órgãos ambientais, além daque-

le responsável pelo licenciamento, tenham competência para fi scalizar os 

empreendimentos, o substitutivo introduz sobreposição de funções de fi s-

calização que geram confl itos federativos e, em consequência, insegurança 

jurídica.

 Essa permissão afronta os objetivos da lei complementar de estabe-

lecer mecanismos ordenados de cooperação que visem à efi ciência admi-

nistrativa e evitem desperdícios, como a sobreposição de funções por mais 

de um Ente Federado. É necessário manter a regra adotada pela CMADS, 

que atribui competência fi scalizatória ao Ente que concede o licenciamen-

to ambiental, conferindo racionalidade à cooperação entre os Entes Fede-

rativos.

 A supressão da regra que imputava penalidades penais e adminis-

trativas previstas em lei ao agente público que deixasse de se manifestar 

tempestivamente no processo de renovação da licença representa retroces-

so diante da necessidade de agilizar esse procedimento.

TRAMITAÇÃO:

 A proposta está pronta para ser discutida pelo plenário da Câmara 

dos Deputados.
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DESENVOLVIMENTO URBANO

PL 3057/2000
DEPUTADO BISPO WANDERVAL

O QUE É?  

 O projeto de lei que encabeça este processo traz alteração pontual 

à Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que trata do parcelamento do 

solo urbano, acrescentando um dispositivo (§ 2o do art. 41) para dispor 

que, em caso de regularização de loteamento suburbano de pequeno valor, 

implantado até 31 de dezembro de 1999, o registro se fará com a apre-

sentação dos documentos previstos pelo art. 18 da referida norma legal, 

dispensando-se a aprovação por órgãos da esfera metropolitana.

 Esta proposição pretende disciplinar o parcelamento do solo e a re-

gularização fundiária sustentável de áreas urbanas, sem prejuízo das dispo-

sições aplicáveis estabelecidas por leis federais, estaduais ou municipais.

POSIÇÃO DA CNM:

 O substitutivo aprovado na Comissão Especial representa avanço 

com a criação de instrumentos que possibilitam a regularização de espaços 
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hoje ocupados de forma desordenada, insegura e predatória para o meio 

ambiente.

Alguns ajustes ainda são necessários: 

a)  inclusão da fi gura do loteamento com acesso controlado no proje-

to para consolidar a situação legal existente e dar maior segurança 

pessoal e patrimonial; 

b)  aplicação de normas ambientais em área urbana distintas do 

quanto previsto no Código Florestal, possibilitando o tratamento 

adequado ao meio ambiente urbano; e 

c)  estabelecimento de mecanismos para que o empreendedor seja 

ressarcido pelos custos e despesas irrecuperáveis inerentes à tran-

sação rescindida por inadimplência do comprador, que deve ser 

devidamente comprovada.

 Mostra-se mais adequada a inserção da fi gura do Loteamento de 

Interesse Social, atrelado à obrigatoriedade dos Poderes Públicos munici-

pais de adotarem tal modalidade, desde que seja constatada a existência de 

défi cit habitacional naquele Município.

TRAMITAÇÃO: 

 A proposição foi discutida por uma Comissão Especial e está pron-

ta para ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. 
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PL 203/1991
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG

O QUE É? 

 Dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o trans-

porte e a destinação fi nal dos resíduos de serviços de saúde. A ele estão 

apensados 76 projetos de lei. Foi proposta uma emenda substitutiva global 

com destaque aos seguintes pontos:

•  introduz o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos;

•  insere capítulo sobre resíduos perigosos;

•  torna obrigatória a logística reversa para produtos que especifi ca;

•  prevê a adoção de acordos setoriais;

•  institui instrumentos fi nanceiros e econômicos.

POSIÇÃO DA CNM:

 O Substitutivo apresentado avança no sentido de uma Política Na-

cional de Resíduos Sólidos mais efi caz e apropriada à realidade brasileira. 

 Ao introduzir o conceito de responsabilidade compartilhada, reco-

nhece a necessidade de participação de todos os envolvidos na cadeia de 

utilização de um bem para a gestão adequada dos resíduos sólidos.
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 Entretanto, alguns aprimoramentos são necessários:

• reformular o conceito de gerador de resíduos, de forma a associar 

a geração ao ato de descarte do bem;

• adequar o conceito de responsabilidade compartilhada, para que 

observe a atribuição individualizada e encadeada de cada um dos 

atores envolvidos na cadeia de utilização de um bem, inclusive os 

consumidores e o Poder Público;

• restringir a logística reversa aos resíduos perigosos, sem especifi -

car segmentos produtivos;

• reconhecer a existência de diferentes logísticas, aplicáveis de 

acordo com a especifi cidade do resíduo (perigoso, reaproveitável 

ou não reaproveitável);

• evitar a adoção de ferramentas de gestão específi cas, por exem-

plo, a “análise do ciclo de vida” (ACV), como instrumento obri-

gatório da política de resíduos;

• reforçar os instrumentos econômicos e fi nanceiros;

• ampliar a adoção dos acordos setoriais voluntários;

• desburocratizar as informações obrigatórias para os órgãos pú-

blicos.

TRAMITAÇÃO:

 Está sendo discutido em uma Comissão Especial, no Grupo de Tra-

balho sobre Resíduos Sólidos aguardando parecer. Aprovado com substi-

tutivo.
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PLS 295/2008
SENADOR ROMEU TUMA

O QUE É? 

 A presente proposição busca modifi car a Lei no 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007 (Lei do Nacional de Saneamento Básico), com o objetivo 

de proibir a cobrança de taxas ou tarifas e outros preços públicos pelo uso 

potencial dos serviços públicos de Saneamento Básico.

 Em síntese, o projeto pretende incluir na Lei do Saneamento quatro 

dispositivos com propósitos específi cos, quais sejam:

a) determinar que a cobrança de “taxas ou tarifas e outros preços pú-

blicos” somente poderá ser implementada quando as instalações 

operacionais estiverem fi nalizadas e os serviços de saneamento 

efetivamente prestados à população;

b) assinar prazo improrrogável de 90 dias, contado da notifi cação 

pelo prestador de que as instalações operacionais estão concluí-

das, para que os benefi ciários promovam a ligação das respecti-

vas instalações particulares à rede pública;

c) estabelecer que o titular do serviço poderá aplicar multa adminis-

trativa, de valor entre mil e dez mil reais, nos casos de “inação” 

dos notifi cados;
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d) admitir que, no caso de “populações ou localidades” de baixa ren-

da, a ligação da rede particular à rede pública seja “subsidiada e 

até custeada” pelo Ente Público que detenha a titularidade dos 

serviços prestados.

 Justifi ca a iniciativa o argumento de que o Poder Judiciário vem 

decidindo de maneira confl itante acerca da natureza jurídica da cobrança 

pelo uso potencial dos serviços de saneamento básico, que incluem abas-

tecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de 

resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais.

POSIÇÃO DA CNM:

 Em princípio, a CNM tem posicionamento contrario à aprovação 

da matéria, na medida em que interfere diretamente na capacidade de re-

cuperação dos recursos empregados na execução de obras de saneamento, 

o que pode acarretar uma retração desses investimentos, gerando prejuízos 

ainda mais graves à população.Contudo, a CNM acredita que a proposta 

pode ser aperfeiçoada durante sua tramitação no Congresso Nacional, com 

vistas a garantir formas justas de cobrança à sociedade e de recuperação 

dos investimentos públicos.

 

TRAMITAÇÃO:

 Tramita na Comissão de Assuntos Econômicos, designado relator 

o senador Marcelo Crivella. 
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INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR (ITV)
PL 5979/2001 – COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

O QUE É? 

 O Projeto de Lei em exame, de autoria da Comissão de Viação e 

Transportes, tem por objetivo acrescentar o art. 66-A e alterar a redação do 

caput do art. 104 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 

Trânsito Brasileiro e estabelecer normas sobre a Inspeção Técnica Veicular.

 Nesse sentido, o projeto, inicialmente, altera o Código de Trânsito 

Brasileiro, estabelecendo condições para a circulação de veículos, fi xando a 

exigência de lei para regulamentar a inspeção veicular e atribuindo ao Con-

tran e ao Conama competência apenas para a edição de normas técnicas.

 O projeto estabelece, a seguir, critérios a serem obedecidos pela 

Inspeção Técnica Veicular, bem como a caracterização desta como servi-

ço público a ser prestado, em regime de concessão. O projeto fi xa ainda 

normas a serem atendidas pelos interessados em receberem a outorga da 

concessão, exigências quanto à elaboração do edital de licitação, regras 

para fi xação das tarifas e para a distribuição dos recursos arrecadados entre 

os Entes da Federação.

 Por último, a proposição regulamenta o funcionamento das esta-

ções de inspeção, a classifi cação dos defeitos identifi cados e as condições 
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para reprovação dos veículos em que tenham sido identifi cados defeitos 

durante a inspeção.

 À proposição em exame, foi apensado o Projeto de Lei no 1.174, 

de 2003, que extingue a inspeção veicular obrigatória prevista no Código 

de Trânsito, sob o argumento de que a inspeção será prejudicial e onerosa 

para os proprietários de veículos. 

 A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público, para análise de mérito, onde foi apro-

vada de forma unânime, sem emendas.

 A seguir, o projeto foi encaminhado à Comissão de Defesa do 

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, a qual aprovou unanimemente a 

proposição principal, com a adoção de nove emendas, e rejeitou o projeto 

apensado.

 Por último, o projeto foi distribuído à Comissão de Finanças e Tri-

butação, que deliberou pela adequação orçamentária e fi nanceira do proje-

to principal, de seu apenso e das emendas aprovadas na comissão anterior 

e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei no5.979/2001, com a adoção 

de uma emenda, e pela rejeição do Projeto de Lei no 1.174/2003.

POSIÇÃO DA CNM:

 A CNM em princípio é a favor desta proposição porque, além de 

garantir aumento de receita para os Municípios, proporcionará maior segu-

rança no trânsito de veículos automotores.
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TRAMITAÇÃO:

 Este projeto está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara 

dos Deputados. Nesta oportunidade, a CNM apresentará uma proposta de 

Emenda de Plenário que, se aprovada, garantirá aos Municípios um ponto 

porcentual a mais – de 4 para 5% – no rateio dos recursos arrecadados para 

serem investidos em políticas de trânsito dos Municípios. 

CULTURA

PLANO NACIONAL DE CULTURA
PL 6835/2006 – DEPUTADO GILMAR MACHADO

O QUE É? 

 Busca a proposta de criar um Plano Nacional de Cultura, implan-

tando o Sistema Nacional de Cultura, com um sistema de metas e diretri-

zes de investimentos e  fomento, proporcionando acesso organizado e mais 

justo a todos os segmentos culturais do País, dentre os quais se incluem as 

prefeituras municipais, com vista a mudar o panorama cultural brasileiro, 

buscando incluir a maioria da nossa população como efetivos herde iros do 

patrimônio cultural nacional. 
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POSIÇÃO DA CNM:

 Em princípio, a CNM é a favor desta proposição, devendo avaliar 

reuniões com os autores e relatores da proposição com vistas a seu possí-

vel aperfeiçoamento.

TRAMITAÇÃO:

 Aguarda parecer da deputada Fátima Bezerra na Comissão de Edu-

cação da Câmara dos Deputados. 

APLICAÇÃO DE IMPOSTOS
EM VALORES CULTURAIS
PEC 324/2001 – DEPUTADO INALDO LEITÃO

O QUE É? 

 O PL 324/2001 propõe alteração do § 3o do art. 215 da Constituição 

Federal para garantir a aplicação anual de 6% da receita de impostos em 

favor da produção, preservação, manutenção e o conhecimento de bens 

e valores culturais. A este projeto está apensado a PEC 150/2003, cuja 

redação semelhante propõe que esse porcentual seja das receitas orçamen-

tárias, de 2% para a União, 1,5% dos Estados e 1% dos Municípios.
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POSIÇÃO DA CNM:

 Essa drenagem de recursos dos Municípios não é aceitável, diante 

das obrigações cada vez maiores que a União impõe por meio dos seus 

Programas, sem a contrapartida fi nanceira adequada. Embora meritória 

essa proposição não pode prosperar da forma como está proposta.

TRAMITAÇÃO:

 A proposta está sendo alvo de discussão por uma Comissão Espe-

cial, aguardando a realização de Audiência Pública. 



Th
em

az



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


