Pauta de Reinvindicações 2006

Prezado Prefeito,
A pauta de reivindicações de 2006 corresponde a mais um passo do movimento municipalista
brasileiro rumo à melhoria das condições de gestão dos municípios. É um documento para reaﬁrmar
as ações e projetos necessários para o desenvolvimento de nossas cidades e conseqüentemente,
de nosso país. A pauta marca o ponto de encerramento de um ciclo de lutas e, conquistas e traz
implícito o relacionamento construído ao longo dos últimos três anos entre o movimento municipalista brasileiro, representado pelos Prefeitos que exerceram seus mandados entre 2001 e 2004
e os atuais Prefeitos, com o legislativo e executivo federais.
Nesse período, obtivemos uma série de avanços político-institucionais, como a criação de um
fórum qualiﬁcado para a discussão do tema - através do Comitê de Articulação Federativa - e a
assunção pelas entidades municipalistas de cadeiras nos diferentes conselhos de políticas nacionais
do Governo Federal.
Houve também avanços concretos, como o aumento da lista de serviços sobre os quais incide
o ISS, a distribuição dos recursos da Cide, o aumento do Salário Educação, aprovação da Taxa de
Iluminação Pública, entre outros. No entanto, temas importantes para os municípios ainda não
foram solucionados, como veremos na pauta a seguir, sendo alguns de extrema urgência. Assim, a
pauta de 2006 foi construída para se tornar um instrumento para orientar o trabalho dos prefeitos
na articulação do movimento municipalista e na construção dos posicionamentos políticos junto aos
congressistas. O documento foi estruturado de forma objetiva e clara para auxiliar a diferenciação
da prioridade dos temas e garantir a eﬁcácia na aprovação dos projetos mais relevantes. Foram
criadas três categorias:
• Ações Urgentíssimas: que devem ser tomadas até julho deste ano, pois correspondem a questões
amplamente discutidas entre os atores políticos envolvidos no processo, sendo que o período
eleitoral poderá trazer prejuízos aos debates. A apreciação das ações urgentíssimas possui impacto crítico na vida dos municípios;
• Ações Urgentes: temas também crucias que precisam ser aprovados o mais breve o possível,
mas ainda merecem algum aprofundamento no debate para a tomada de decisão; e
• Ações Importantes: correspondem a demandas que ainda não foram atendidas, mas que necessitam de maiores negociações para viabilizar uma solução que atenda as necessidades dos
municípios.
Este é o momento de fazer valer o compromisso a favor da construção das soluções para os
problemas que atravancam as administrações municipais e com isso inviabilizam o desenvolvimento
de nosso país.
Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Ações Urgentíssimas
CÂMARA DOS DEPUTADOS
1. Aumento do FPM
As entidades municipalistas do país entendem que a Reforma Tributária deve estar associada
à clara deﬁnição de competências de cada ente federado e ter, como princípio, a descentralização
e o fortalecimento do pacto federativo, garantindo o ﬁnanciamento das ações sob responsabilidade dos municípios e respeitando sua autonomia tributária.
Entretanto, a proposta de Reforma Tributária que tramita no Congresso Nacional, através da
PEC Nº 285/2004, não atende a essa demanda e ataca apenas alguns itens pontuais que podem
vir a melhorar as ﬁnanças municipais.
O principal desses pontos é o aumento de 1% no Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), passando de 22,5% para 23,5% do Imposto de Renda - IR e do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI. Segundo a redação dada pelo Senado Federal, representará um acréscimo
de recursos a serem repassados aos municípios juntamente com a parcela do primeiro decêndio
de dezembro, como forma de auxiliar os municípios no pagamento do 13º salário dos seus servidores e nos demais encargos extras no ﬁnal de cada ano. Estima-se que essa medida gere uma
transferência adicional de R$ 1,5 bilhão para os municípios por ano.
Assim, é vital que a Câmara dos Deputados vote em destacado da PEC 285/04 essa medida,
uma vez que não tem sido possível o acordo para a aprovação integral do texto da proposta que
traria outras alterações que beneﬁciariam os municípios, como a criação de um fundo de R$ 3
bilhões para compensação de eventuais perdas nas transferências do FPM para os municípios, a
desconstitucionalização dos critérios de distribuição do ICMS, a Criação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Regional (FNDR), o limite em 2% do total da receita corrente líquida do município como teto para pagamento de Precatórios Judiciais, entre outros.

2. Regulamentação dos Gastos da União com Saúde
O Projeto de Lei Complementar Nº 01/2003 regulamenta a Emenda Constitucional Nº 29/2000,
ﬁxando a participação da União no ﬁnanciamento da saúde, conforme prevê a Emenda Constitucional, em 10% de sua Receita Corrente Líquida. Isto representaria cerca de R$ 15 bilhões a mais
por ano no orçamento federal da saúde, sendo que, no mínimo, 15% desses recursos teriam de
ser destinados aos municípios, de acordo com a população, conforme previsto na emenda.
Pelo montante de recursos envolvidos esse projeto chega a ser mais signiﬁcativo para os
municípios do que o próprio aumento do FPM, sendo importantíssimo o acompanhamento de
perto dessa matéria e a pressão pela votação de forma urgentíssima desse projeto. Com a sua
aprovação, seria facilitado o trabalho de conseguirmos, por exemplo, o reajuste do valor transferido aos municípios a título de programas como o Piso de Atenção Básica, do Programa Saúde
da Família ou do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, além de que a maior disponibili-
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dade de recursos para a saúde poderia reduzir a ação de promotores públicos sobre os gestores
municipais para o atendimento de demandas que não são de sua responsabilidade, mas que como
não são atendidas pela União e pelos estados acabam sendo cobradas dos municípios.

SENADO FEDERAL
1. Transferência da Cobrança da Dívida Ativa para as Instituições
Financeiras
Uma medida que terá impacto imediato nos cofres municipais é a aprovação do Projeto de
Resolução do Senado Nº 57/2003, que permite que os municípios transﬁram para as instituições
ﬁnanceiras todo o seu estoque de dívida ativa, para que essas procedam a cobrança, apoiadas
na sua experiência e sua estrutura operacional, mediante a antecipação de até 100% do valor
de face dos créditos para o tesouro municipal. A resolução prevê que, mensalmente, as instituições ﬁnanceiras repassarão ao Município o saldo da cobrança efetivada, descontado os custos
operacionais, acertados contratualmente. A aprovação do Projeto não resulta em aumento do
endividamento dos municípios, tendo em vista que a operação prevista é de antecipação do
recebimento de créditos de sua titularidade.

2. Precatórios Judiciais
A questão de precatórios assumiu relevância no cenário nacional a partir do enorme volume
de precatórios não pagos por parte dos estados e municípios. O total pendente de pagamento
a preços de junho de 2004 é de R$ 61 bilhões, dos quais 73% se referem a débitos dos estados.
Paralelamente a esta situação, estados e municípios apresentam uma situação ﬁnanceira difícil.
Os estados apresentam uma média de comprometimento da receita corrente líquida de 85% (pessoal, saúde, educação e pagamentos de dívidas), ou seja, do total de recursos dos estados restam
apenas 15% para outros gastos e investimentos. E o quadro Municipal não é muito diferente.
Durante o ano de 2005 o Supremo Tribunal Federal coordenou um debate com estados,
municípios, OAB e outros segmentos envolvidos com essa questão, sendo que a posição construída nesse debate resultou na PEC Nº 12/2006, apresentada no Congresso Nacional pelo Senador
Renan Calheiros. Pela proposta os municípios comprometeriam no máximo 1,5% da sua Despesa
Primária Líquida com o pagamento de precatórios, além de inverter a ordem de pagamento dos
mesmos, beneﬁciando os de menor valor e criando um sistema de leilão que facilita o pagamento
de grandes precatórios que apresentarem uma boa proposta de deságio sobre os mesmos. Esta
proposição busca contribuir para uma solução deﬁnitiva para a questão, equacionando os débitos
existentes e ao mesmo tempo assegurando o pagamento dos novos precatórios.

3. FUNDEB
Considerando o término da vigência do FUNDEF em 2006 e o enorme transtorno para o ﬁnanciamento da educação municipal que seria gerado por sua extinção, impõe-se o debate sobre a
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continuidade de mecanismos redistributivos para o ﬁnanciamento da educação brasileira. Esse
debate sido focado na criação do FUNDEB.
Nessa discussão, os municípios têm aﬁrmado a necessidade de assegurar a prioridade ao
ﬁnanciamento do ensino fundamental obrigatório, uma vez que ainda temos de enfrentar o
problema da qualidade dessa etapa de ensino. Considerando que a atual proposta do FUNDEB
reúne, no mesmo fundo, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, aumenta a
cesta de recursos que passariam a compor o Fundeb, com a inclusão de 20% da receita resultante de impostos, excetuando-se os impostos municipais, propõe a redistribuição dos recursos de
acordo com todas as matrículas na educação básica, conforme valores por aluno diferenciados
por etapas e modalidades da educação escolar.
A CNM considera que a proposta poderá resultar em prejuízo ao ensino fundamental e aos
municípios, pois deﬁne que todos os recursos sejam centralizados em um fundo único, captados
e redistribuídos entre entes federados com diferentes responsabilidades, segundo o número de
alunos em suas redes de ensino, pois a rede de ensino médio é o dobro da educação infantil.
Além disso, o potencial de crescimento das matrículas na modalidade Educação de Jovens
e Adultos - EJA do ensino médio é maior do que no ensino fundamental e médio regular. Essa
situação gera o risco de desequilíbrio na distribuição de recursos, em razão da transferência
de recursos que hoje estão com os municípios para os governos estaduais em razão de maior
contingente de alunos. Conseqüentemente, haverá a transferência de recursos do ensino fundamental, hoje o único obrigatório, para o ensino médio, além de aumentarem as diﬁculdades
dos municípios para o ﬁnanciamento da educação infantil.
Como os recursos dos estados e municípios serão redistribuídos de acordo com pesos diferenciados por aluno em cada etapa e modalidade de ensino, existe a possibilidade de os valores
da creche e pré-escola serem menores ao do ensino fundamental e o valor do ensino médio ser
maior. Essa proposta não corresponde ao custo das creches, que chega a ser 94% maior que o do
ensino médio, conforme estudo realizado pela CNM em parceria com a UFRGS. Ao mesmo tempo,
tramita no Congresso PEC para tornar obrigatório o atendimento na educação infantil, como responsabilidade dos municípios. Dessa forma, é necessário que se garanta na proposta do FUNDEB
que as diferenciações e ponderações serão estabelecidas tomando como base a realidade.
A PEC prevê os valores da complementação da União ao fundo nos quatro primeiros anos de
vigência e a vinculação de, no mínimo, 10% do total dos recursos dos fundos estaduais, a partir
do quinto ano, sem entratanto apontar a fonte de recursos para essa complementação, uma vez
que dos 18% dos impostos federais vinculados a despesas com manutenção e desenvolvimento
do ensino – MDE (art. 212 da CF/88) deverão suportar, no máximo, 30% dessa complementação.
Essa questão poderá vir a se tornar um novo foco de impasse nas discussões do Orçamento Geral
da União, a exemplo do que ocorre com a compensação da Lei Kandir.
A proposta de ﬁxar um piso salarial proﬁssional nacional. A preocupação recai sobre os recursos disponíveis para ﬁxação de um piso salarial de abrangência nacional que possa ser pago por
todos os estados e municípios. Como não há recursos novos da União para ﬁnanciar o piso salarial
nacional. Na prática, ou será ﬁxado um piso nacional que poderá ser aquém do já praticado
nas regiões sul e sudeste do país ou será além das possibilidades de pagamento dos estados e
municípios das regiões norte e nordeste. Dessa forma, a CNM propõe a garantia da prioridade ao
ensino fundamental obrigatório, para promoção de sua qualidade, com manutenção dos recursos
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atualmente a ele subvinculados, maior participação da União no ﬁnanciamento da educação
básica, com a deﬁnição clara não só de critérios objetivos, mas também da fonte de recursos
para esse ﬁm e garantia que as diferenciações e ponderações sejam estabelecidas tomando
como base a realidade. Propostas essas contempladas na Emenda Nº 11/2006 apresentada pelo
Senador Pedro Simon, na CCJ do Senado Federal, onde atualmente tramita a proposta.
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Ações Urgentes
1. Institucionalização dos Programas Federais
Na última década ocorreu um forte processo de municipalização dos serviços prestados aos
cidadãos brasileiros nas áreas sociais, com destaque para a educação e saúde. Esse processo se
deu através da criação de Programas Federais, que foram planejados e estabelecidos no âmbito
da União, mas cuja execução foi atribuída aos municípios, que foram amplamente estimulados
a aderir aos mesmos e, conseqüentemente se tornaram responsáveis por eles.
Ocorre que esses Programas não são institucionalizados e não foram criados através de
lei, mas, sim, de atos normativos internos dos ministérios e órgãos aos quais estão vinculados,
podendo, portanto, serem extintos por decisão unilateral da União, risco que aumenta em uma
eventual troca de governo.
Em 2005, por exemplo, o Governo Federal investiu na ampliação do programa Bolsa Família e, para isso, buscou a parceria dos municípios. No mérito, o programa é considerado muito
bom, inclusive sendo responsável pela dinamização da economia dos municípios mais carentes.
Entretanto, a CNM chama a atenção para as obrigações que foram assumidas pelos prefeitos
que ﬁrmaram o Termo de Adesão com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
para a implementação do Programa Bolsa Família, que são inúmeras e o ﬁnanciamento oferecido
não lhes dá o suporte necessário.
Na questão do Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde, os municípios brasileiros vêm sendo obrigados pelo Ministério Público do Trabalho a promover concursos públicos para a efetivação dos agentes comunitários de saúde e dos proﬁssionais
vinculados ao programa saúde da família. Ao todo, mais de 300 mil pessoas estão vinculadas
a essas atividades. Estão nessa situação o Programa Nacional de Alimentação Escolar e muitos
outros programas importantes. Assim, a CNM quer que os mesmos sejam convertidos em lei que
deﬁna claramente a fonte de ﬁnanciamento dos mesmos e o mecanismo de reajuste dos valores
repassados, bem como toda a operacionalidade dos programas.

2. Saneamento Básico
O Governo Federal enviou em regime de urgência ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Nº
5.296/2005 que deﬁne uma política de saneamento para o país. Em uma análise geral, o projeto
tem um viés municipalista. Mantém a titularidade dos serviços e repassa a gestão das tarifas
para os municípios, mas cria uma série de obrigações e exigências que vão demandar um alto
investimento por parte dos municípios e estados. Não prevê o aumento de repasse de recursos
para o setor, acaba com o subsídios cruzado existente hoje, e cria o subsídio regional. Não existe nenhuma iniciativa de regulamentar ou aumentar os repasses de recursos para municípios e
estados. Na avaliação da CNM, isso inviabiliza a proposta pois a necessidade de investimento é
de R$ 178 bilhões para a universalização dos serviços até 2020.
A CNM defende que a discussão em torno do marco regulatório do setor de saneamento
aconteça num prazo mínimo, para que os municípios possam ter estas deﬁnições claras, e também porque a grande maioria dos contratos de concessão com as companhias estaduais estão
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vencendo. Por isso, faz-se necessário a criação de regras claras de funcionamento para o setor. A
entidade defende também que a regulamentação da lei 11.107, dos consórcios, seja publicada,
pois os municípios que tiverem suas concessões vencidas necessitarão, obrigatoriamente, que
reger-se por essa lei para constituir consórcios públicos com os estados ou convênio de cooperação para manter os serviços de saneamento nas suas cidades, sob pena de perder seus mandatos
por improbidade administrativa.

3. Isenção de IPI para Máquinas e Equipamentos
O projeto de Lei Nº 2.230/2003 estabelece incentivo ﬁscal na aquisição de máquinas e
equipamentos para os municípios. Busca-se criar condições para a reposição que os municípios
necessitam. A maioria está com a frota sucateada e os equipamentos ineﬁcientes, sem condições
de prestar os serviços que a sociedade exige. Os governos da União e dos estados têm socorrido
entidades e empresas privadas e excluído os municípios desses benefícios.
Os estados de Mato Grosso e Minas Gerais possuem leis estaduais, com base no convênio
nº 26/2003, do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda – CONFAZ, isentando os
seus municípios de pagar o ICMS sobre essas máquinas e equipamentos.
Há também uma sinalização do Governo Federal de que por decreto poderia reduzir as alíquotas dessas máquinas e equipamento para 0%, de forma a agilizar o processo. Seja qual for o
mecanismo utilizado, é de fundamental importância que essa medida seja adotada com a maior
brevidade possível para aumentar a capacidade de investimento dos municípios e melhorar os
serviços prestados aos seus cidadãos.

4. Julgamento de Prefeitos
Qualquer cidadão brasileiro possui mais de um grau de justiça para a busca de sua ampla
defesa, menos os prefeitos. A Proposta de Emenda a Constituição (PEC) Nº 320/96 abre a possibilidade de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para os prefeitos condenados
nos tribunais estaduais que efetuam o julgamento dos mesmos em instância única. Dessa forma,
os prefeitos deixariam de correr o risco de condenação por um julgamento eminentemente político ou no qual tenha ocorrido falha processual.

5. Lei de Responsabilidade Fiscal
Apesar do disposto no art. 50, § 2º, da LRF, muitos tribunais de contas dos estados não aceitam
as normas da Secretaria do Tesouro Nacional para a regulamentação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o que gera tratamento diferenciado entre os municípios brasileiros que passam a ter de
apresentar uma série de relatórios diferentes para os Tribunais de Contas, para a Secretaria
do Tesouro Nacional e outros órgãos de controle. Assim cobramos a criação urgente do comitê
gestor da LRF previsto no art. 67 da mesma, por meio da aprovação imediata do Projeto de Lei
Nº 3.744/2000, que já está parado na Câmara dos Deputados há quase 6 anos.
Por outro lado, o artigo 64 da LRF prevê o apoio técnico e ﬁnanceiro da União para os
municípios para que esses sejam capazes de cumprir os dispositivos da Lei Complementar Nº
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101/2000. Reivindicamos que tal dispositivo legal seja de fato implementado, pois a qualiﬁcação
da gestão municipal trará economia aos cofres públicos, sendo que esse excedente ﬁnanceiro
poderá ser aplicado para o atendimento das demandas sociais.

6. Lei Geral das Micro e Pequena Empresas
Os municípios brasileiros são favoráveis à desburocratização e simpliﬁcação tributária para
as Micro e Pequenas Empresas de nosso país, entretanto vêem com apreensão a redação do
Projeto de Lei Complementar Nº 123/2004 que tramita no Congresso Nacional, pois essa ação
deve ser promovida, até mesmo de forma urgente, mas sem prejudicar as já combalidas ﬁnanças municipais e a redução das alíquotas do ISS para as empresas prestados de serviços devem,
portanto, ser mínimas, podendo a alíquota ﬁnal proposta para as empresas serem mantidas e
ser compensada nas contribuições federais.
Assim, o movimento municipalista ratiﬁca seu compromisso em prol do desenvolvimento
econômico e social do país, bem como da defesa das condições administrativo-ﬁscais das municipalidades. Portanto, deve ser buscado o justo equilíbrio entre o estímulo ao crescimento das
microempresas e empresas de pequeno porte com as necessidades de oferecer aos municípios
condições para minimizar os problemas que aﬂigem suas populações.

7. Previdência Social
A Lei Nº 10.887/2004, que regulamentou a Emenda Constitucional Nº 41/2003, determinou
que a contribuição patronal dos municípios aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS,
fosse no mínimo igual a do servidor ativo, que está ﬁxado em 11% por força da emenda. Essa
medida não tem sustentação técnica, visto que ignora completamente o cálculo atuarial dos
municípios, fazendo com que muitos RPPS se tornem muito superavitários, o que reduz o investimento dos municípios em outras áreas sociais, como educação, saúde etc.
Assim, reivindicamos a desvinculação das alíquotas de contribuição entre os servidores municipais e o Município com a prevalência do custeio deﬁnido pelo cálculo atuarial que garante a
manutenção do equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.

8. Partilha das Contribuições Sociais
O sistema constitucional tributário brasileiro discrimina de modo taxativo as competências
impositivas de cada esfera de governo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm
deﬁnidas as espécies tributárias que cada qual pode instituir para garantir o seu autogoverno.
Na repartição dessas competências, observa-se nítida vantagem da União sobre os estados
e municípios, tanto que, para minimizar tais disparidades, criaram-se mecanismos de transferência do produto da arrecadação de determinados tributos, como, por exemplo, o Fundo de
Participação dos estados e o Fundo de Participação dos Municípios.
Mas, além desse desequilíbrio estabelecido pela Carta de 1988, o constituinte derivado
vem instituindo em favor da União, ao longo do tempo, contribuições, com o intuito de evitar a
transferência de receita para as demais unidades políticas, como ocorreu com a CPMF.
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Ao lado disso, as alíquotas das contribuições sociais previstas no texto original da Constituição - contribuição social sobre o lucro e a contribuição sobre o faturamento e a receita
- sofreram sensíveis elevações ao passo que os impostos que compõem a base de cálculo dos
fundos de participação têm recebido constantes e indiscriminadas isenções, o que provocou a
concentração da Carga Tributária Nacional nas mãos da União.
A Proposta de Emenda Constitucional Nº 50/2005, de iniciativa do Senador Osmar Dias,
propõe a transferência de 10% das contribuições federais para os municípios, como forma de
diminuir essas concentração e por isso é urgente a sua aprovação.
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Ações Importantes
EDUCAÇÃO
Programas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
• Programas Suplementares ao Ensino Fundamental: garantia do caráter universal desses programas, especialmente da merenda, livro didático, dinheiro direto na escola e educação de
jovens e adultos com ampliação dos recursos ﬁnanceiros da União a eles destinados.
• Merenda Escolar: aumento do valor per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
do FNDE, considerando o aumento insuﬁciente de R$ 0,15 para R$ 0,18 para os alunos do
ensino fundamental atendidos pelo programa.
• Transporte Escolar: divulgação da forma de cálculo e do valor a ser repassado para o exercício
ﬁnanceiro de 2006, conforme estabelece a Lei nº 10.845/04.
• Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE: ﬂexibilização da aplicação dos recursos
para aquisição de combustível, de acordo com a realidade social de cada Município.
• Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos: continuidade do programa de ﬁnanciamento
da Educação de Jovens e Adultos, com aumento do valor per capita.
• Educação Infantil: ampliação dos programas de apoio a creches e pré-escolas, relativos à
capacitação de professores, equipamentos e material pedagógico etc.

Regime de Colaboração
• Assistência técnica da União aos municípios para organização e qualiﬁcação da gestão da
educação municipal.
• Democratização do Conselho Deliberativo do FNDE, com participação paritária da União, dos
estados e dos municípios.
• Participação dos municípios, incluindo representação das entidades que congregam os Prefeitos, nos demais conselhos, comissões e grupos de trabalho no MEC que tratem da política
nacional de educação básica.
Não é admissível que o governo federal delibere de forma unilateral sobre os programas
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE destinados à educação básica, cuja
oferta é responsabilidade de estados, Distrito Federal e municípios. Por essa razão, há algum
tempo os municípios têm reivindicado a democratização do conselho deliberativo desse Fundo.
Ao mesmo tempo, os municípios reivindicam a participação nos outros fóruns da educação e,
neles, a garantia da representação dos Prefeitos. Por ﬁm, a elaboração de padrões nacionais de
infra-estrutura para os estabelecimentos de educação infantil e ensino fundamental são metas
do Plano Nacional de Educação; esse processo somente será possível com a coordenação da
União.
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PREVIDÊNCIA SOCIAL
A Confederação Nacional de Municípios - CNM vem ao longo dos anos se ﬁrmando como uma
Entidade que prima por seus esforços, na busca incessante dos direitos e interesses dos municípios, na sua grande maioria carente de uma estrutura técnica/administrativa e, em geral, com
incipientes modelos de informatização. Para tanto, a CNM, empreendendo ações concretas e
positivas, por meio da implementação de um suporte de Assessoria Técnica/Administrativa e
Operacional, sobre todas as áreas de atuação dos municípios, para encaminhamento de soluções às suas demandas, bem como, vem realizando convênios/ termos de cooperação técnica
com Instituições Públicas e Privadas no sentido de viabilizar estudos técnicos e elaboração de
projetos comuns, especialmente, nas áreas de Previdência Social, Assistência Social, Educação,
Saúde, entre outras.
A área de previdência tem sido considerada nos últimos anos prioritária pela diretoria da
entidade, que vê no bom gerenciamento dessa questão uma forma de melhorar as ﬁnanças municipais e viabilizar as gestões. Além da determinação política dos Prefeitos para o encaminhamento de soluções nessa área, algumas medidas em âmbito federal são necessárias. As propostas
julgadas prioritárias pelo movimento municipalista para previdência social são as seguintes:
• Liberação de recursos ﬁnanceiros bloqueados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social INSS relativos ao passivo do estoque da compensação previdenciária (no período compreendido
entre 5/10/1988 e 5/5/1999).
• Deliberação pelos Tribunais de Contas dos estados e municípios da homologação dos atos
concessórios de aposentadorias e pensões no prazo máximo 90 dias. Após análise da resolução
dos 26 Tribunais de Contas do Brasil, veriﬁcou-se a inexistência de norma estabelecendo prazos para o cumprimento das homologações dos atos concessórios de aposentadoria e pensão
por morte, tanto para os municípios como para os tribunais, acarretando injusta demora no
processo da busca do recurso da compensação previdenciária.
• Prorrogação do prazo de vigência dos convênios de compensação previdenciária celebrados
entre a União e municípios, até a cessação da obrigação ﬁnanceira pactuada.
• Possibilidade de concessão de empréstimos para os servidores pelas unidades gestoras do regime. É uma reivindicação dos municípios que pode proporcionar o giro de capital no âmbito
do município, o fomento da economia local e, ao mesmo tempo, propiciar, em médio prazo,
a capitalização dos fundos de previdência, uma vez que o resgate dos valores ﬁnanciados é
feito pelo próprio ente.
• Reabertura do prazo de 240 meses para o parcelamento das dívidas dos municípios com o INSS,
corrigidos pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e revisão dos contratos de parcelamento
que ainda prevêem a correção das dívidas pela SELIC. A TJLP é menos gravosa para o Município
do que a SELIC, índice adotado pelo INSS no passado para a atualização do débito.
• Revisão da ﬁscalização dos regimes próprios de previdência social por auditores ﬁscais de previdência pública e não pelos auditores ﬁscais do INSS, como é feito atualmente. Veriﬁca-se que
os auditores do INSS invariavelmente vêm autuando municípios equivocadamente sob a alegação
de que seus servidores estavam vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS em
determinado período sem verterem contribuições para o INSS e desconhecem as normas legais,
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atuariais e contábeis aplicáveis aos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, razão pela
qual sugere-se também que a realização de cursos de capacitação para os mesmos.
• Utilização da taxa de administração em quaisquer gastos operacionais (inclusive despesas de
capital) pelos regimes próprios de previdência social, dentro do percentual admitido por Lei.
Essas despesas são fundamentais para operacionalizar a gestão do RPPS.
• Uniformização de entendimentos entre os Tribunais/Conselhos de Contas Estaduais e Municipais e Secretaria de Previdência Social em relação à ﬁscalização dos procedimentos legais,
contábeis e atuariais dos regimes próprios de previdência social, com o objetivo de evitar
distorções de entendimento entre os órgãos ﬁscalizadores do regime próprio.
• Promoção de seminários municipais para esclarecer os aspectos legais, contábeis e atuariais dos
regimes próprios de previdência social. A despeito de o regime próprio ser uma realidade em
todo o Brasil – aproximadamente 2.150 municípios e o DF, dos 5.562 municípios, adotam o RPPS
– ainda há uma carência muito grande de informações, sendo enorme a demanda reprimida em
razão do desconhecimento das normas legais, atuariais e contábeis aplicadas aos RPPS.
• Esforço extraordinário do INSS para análise dos processos do Sistema COMPREV, nas Agências
da Previdência Social (APS) em todo o Brasil, no prazo máximo de 90 dias. Na prática as Gerências- Executivas do INSS não estão designando os servidores responsáveis das Agências de
Previdência Social/INSS/Gestoras/Digitalizadoras do Sistema COMPREV, provocando assim um
acúmulo enorme de processos da compensação não analisados/deferidos. E, nas APS onde há
essa designação, não há o efetivo cumprimento pelo responsável vez que os servidores, via de
regra, são alocados para o atendimento ao público, em prejuízo às análises da compensação.

FINANÇAS
Adesão Opcional ao PASEP
Essa é uma reivindicação dos municípios que não foi contemplada pela Reforma Tributária,
apesar de muitos deles já terem criado sistemas próprios para evitar prejuízos aos servidores.
Mesmo que nesse momento uma nova tentativa de alteração do texto constitucional seja difícil,
devemos continuar tentando modiﬁcar a base de cálculo do PASEP, que atualmente é a Receita
corrente Líquida. Essa base inclui as diversas transferências federais para o custeio da saúde,
convênios diversos, FUNDEF e vinculações constitucionais com saúde e educação. Como esses
recursos vinculados não podem ser utilizados para o pagamento do PASEP, ele deve ser pago com
os chamados recursos livres, fazendo com que a alíquota efetiva do PASEP incidente sobre esses
recurso seja até três vezes maior do que a alíquota legal. É necessário que a União se sensibilize
e reveja o cálculo da contribuição devida ou aceite a opcionalidade na adesão ao PASEP.

SAÚDE
A Confederação Nacional de Municípios - CNM entende ser necessário promover uma mudança profunda na sociedade brasileira. E, pela relevância da ação da esfera municipal na
implementação dessa mudança tendo a saúde como um eixo de transformação quer aprimorar
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o Sistema Único de Saúde - SUS, caminho indispensável para garantir boas condições de vida
a todos os brasileiros. No entanto, a consolidação do SUS, em conjuntura tão adversa, exige a
concentração de esforços operacionais e de defesa de seus princípios. É chegado o momento de
efetivar o modelo de sistema de saúde descrito na Constituição Brasileira e essa tarefa é tripartite. Defendemos o constante exame crítico do modelo assistencial vigente, redirecionando
as ações de atenção à saúde implantando a concepção de atenção que garanta cidadania plena
e rejeite a transformação dos brasileiros em mercadoria submetida ao processo de compra e
venda, característica do modelo tradicional de assistência médica. Queremos que o direito de
todos os brasileiros à saúde seja garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução da doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação. Propomos:
• Reajuste do Piso de Atenção Básica - PAB - em pelo menos 100% do valor repassado aos municípios por habitante ano, a ﬁm de possibilitar a realização das ações previstas pela NOAS
para esse nível de gestão e, ainda, para viabilizar atendimento às demandas essenciais em
saúde para a população.
• Reajuste de, no mínimo, 100% nos valores pagos por procedimentos básicos, de média e alta
complexidade nas tabelas SIA/SUS e SIH/SUS e conseqüente reajuste dos respectivos tetos
dos estados e municípios para dar condições de garantir a qualiﬁcação e humanização dos
serviços de saúde.
• Reajuste do incentivo federal para a implantação de equipes do Programa de Saúde da Família - PSF, como ferramenta na estruturação da atenção básica e da organização do acesso
ao serviço público de saúde.
• Previsão legal de aplicação da parcela do DPVAT referente ao seguro saúde nos municípios de origem.
• Repasse livre dos recursos federais e estaduais, fundo a fundo, para os municípios de forma a
garantir o princípio da autonomia sob controle do gestor e do seu Conselho Municipal de Saúde.

MEIO AMBIENTE
Municipalização
Tornar a descentralização da gestão ambiental municipal como uma prioridade máxima para
o atual governo de tal forma que o licenciamento ambiental de atividades de impacto local seja
um dos instrumentos da gestão proposta.

Estatuto das Cidades
A Lei Federal n.º 10.257 de 10/07/2001 é mais uma Lei de Planejamento. Ela torna necessária a implantação de ações de planejamento urbano onde devem ser trabalhadas as áreas de
ordenamento do solo urbano, área ambiental, área social, de receitas, de transporte e serviços
urbanos, entre outros. Em contra partida os recursos disponibilizados pela Caixa Econômia Federal - CEF são destinados aos grandes municípios e não contemplam os pequenos. Buscamos
uma linha de ﬁnanciamento que atenda a todos os municípios.
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Alteração da Lei da Taxa de Cadastramento e Fiscalização
Ambiental - TCFA
A TCFA vem gerando um enorme impacto nos municípios, principalmente porque é cobrada
trimestralmente e poderá inviabilizar a criação e permanência de muitas indústrias de pequeno
porte. Propomos que esta taxa seja repassada aos municípios, e, somente para aqueles que
municipalizaram o licenciamento de atividades de impacto local, e que esta seja cobrada uma
vez por ano somente. Sugerimos que a taxa seja anual e repassada para os municípios que assumirem o licenciamento de atividades de impacto local.

Habilitação dos Municípios para a Gestão Ambiental
Desenvolvimento de um programa de apoio aos municípios para a gestão do meio ambiente
de forma descentralizada, com ações que prevejam a capacitação dos técnicos municipais. O
objetivo principal é resolver problemas ambientais relacionados com o lixo urbano, recursos
hídricos e esgoto, ﬁscalização, licenciamentos e educação ambiental.

Legislação Ambiental
• Revisão da legislação relativa à mineração, com alteração do inciso V do art. 4º do Decreto
Federal nº 3.358/2000.
• Revisão da legislação relativa à Taxa de Cadastramento e Fiscalização Ambiental - Lei nº
10.165/2000, com alteração da periodicidade de cobrança da TCFA e implementação de
convênios do IBAMA com os municípios.
• Revisão do Código Florestal Federal, com alteração do art. 2º da Lei nº 4.771/65 e criação
de compensação ambiental correspondente.

AGRICULTURA
Assentamentos Rurais
Maior participação do poder público municipal na deﬁnição e implementação de assentamentos rurais, dentro de sua área administrativa. Formar parceria entre a União e as prefeituras, desde a desapropriação da área onde será feito o assentamento, passando pela seleção das
famílias a serem assentadas até a consolidação do assentamento.

Dívidas Agrícolas
Viabilização das propostas de renegociação e constituição de uma Comissão de Arbitragem
para dirimir dúvidas e conﬂitos em torno das dívidas agrícolas, com a criação de Fundo de Aval
e retirada da TJLP, passando a utilizar taxas ﬁxas.
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Recursos para Agricultura
• Constituição do Fundo Nacional da Agricultura, com recursos do orçamento da União, sobretaxa aplicada às importações, contribuição sobre a industrialização ou comercialização de
produtos, além de outras contribuições de qualquer natureza, para ﬁnanciamento agrícola
em condições adequadas, repasse para Prefeituras com fundos municipais e desenvolvimento rural, seja para o fomento ou infra-estrutura (estradas, eletriﬁcação rural, saneamento,
telefonia, habitação, armazenagem, patrulhas agrícolas etc.), e outras aplicações visando o
apoio e a valorização da agricultura.
• Incentivo à produtividade agrícola, com destinação aos fundos municipais vinculados à agricultura, da parcela de recursos arrecadados de impostos, resultante do acréscimo real da
renda agrícola do Município.

Combate à Seca
• Participação efetiva dos municípios em todos os programas de convivência com a seca do
Governo Federal, procurando potencializar as ações para a geração de emprego e renda. Que
os Ministérios: do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, busquem a participação
da CNM na articulação com os municípios para o desenvolvimento dos programas;
• Estender o crédito fundiário para as regiões sul, sudeste e centro-oeste, pois os jovens ﬁlhos
de agricultores, os trabalhadores rurais e os pequenos produtores destas regiões ﬁcaram sem
acesso a esta linha de crédito;
• Desenvolvimento e implementação de programa permanente e deﬁnitivo de combate aos
efeitos de estiagens no polígono das secas, nos próximos 5 anos;
• Manutenção, em caráter emergencial, do atual programa de frentes produtivas de trabalho,
para atender às necessidades imediatas das populações que já vêm sendo atendidas pelo
programa; e
• Destinação de recursos do orçamento da União, de forma continuada, para o ﬁnanciamento
de investimentos e de infra-estrutura voltados à geração de emprego e renda na região da
seca, por meio de planos municipais e microrregionais.

TRÂNSITO
Ação Integrada para Programas de Educação e Segurança do
Trânsito
A Lei nº 9.503/97 deﬁniu que o trânsito em condições seguras é obrigação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e um direito de todos. Esse objetivo somente será
alcançado por meio de programas efetivos de educação de trânsito contemplando todos os
segmentos da sociedade. A ação educativa deve estar acima da ação punitiva, o que implica
em estratégia ampla, normatizada e universalizada. Deve contemplar ações que vão desde
campanhas circunstanciais até programas com bases curriculares. Nesse sentido, os municípios
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devem ser ouvidos, por meio de suas entidades, desde a concepção dos projetos até sua efetiva
implantação. Do contrário, poderão se constituir em executores de “obras prontas”
Além disso, deve ser analisada a possibilidade de implantação de projetos descentralizados,
incluindo contrapartida ﬁnanceira com recursos do Fundo Nacional de Segurança do Trânsito (Funset) e Seguro Obrigatório, entre outros. Pelo menos parte desses recursos, deveria permanecer
nos locais de arrecadação para aplicação em educação e segurança do trânsito, evitando-se o
“passeio” do dinheiro público.

Inspeção de Segurança Veicular
Decorridos oito anos da vigência do novo Código de Trânsito Brasileiro permanece sem regulamentação a questão da Inspeção de Segurança Veicular. Esse fato compromete a segurança
do trânsito e implica em renúncia de receita.
Aparentemente não existe justiﬁcativa plausível para a falta de deﬁnição, pois o Código de
Trânsito Brasileiro - CTB estabelece a competência dos estados para a realização dos serviços
os quais poderiam chamar os municípios a participarem da execução.
A CNM reivindica ocumprimento do CTB, delegando o serviço aos estados com a participação dos municípios no processo, ao lado dos mesmos, de forma integrada e solidária de forma
a mantermos o serviço no âmbito público , com gradualidade na implantação da inspeção e
utilização da receita para potencializar ações em segurança e educação.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Criação do Sistema Uniﬁcação de Assistência Social
Considerando que o processo de uniﬁcação dos programas de assistência social está em
andamento, os municípios reivindicam a revisão e o aperfeiçoamento desse processo, para
organizar o desenvolvimento dos programas existentes e a não reduzir o conteúdo dos mesmos
apenas à distribuição de renda.

Cartão Único
Devido às diﬁculdades que têm encontrado para tomar conhecimento daqueles que são
efetivamente contemplados com esse cartão e, portanto, para exercer sua ação de acompanhamento do uso de tal cartão pelos beneﬁciários (coibindo, por exemplo, sua comercialização), os
municípios reivindicam maior participação no processo de distribuição do Cartão Único.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI
Considerando os bons resultados alcançados por esse programa, por meio do qual o governo federal repassa às famílias uma bolsa mensal por criança, exigindo como contrapartida os
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compromissos de que essas crianças não retornem ao trabalho e passem a freqüentar a escola
e as atividades desenvolvidas na jornada escolar ampliada, os municípios reivindicam a sua
ampliação e fortalecimento.

Programa Casa da Família
Devido aos resultados positivos alcançados por esse programa, em que equipes constituídas
por assistentes sociais e psicólogos prestam assistência e apoio diretamente às famílias, os municípios reivindicam sua ampliação, tanto em relação ao número de famílias quanto ao número
de municípios beneﬁciados.

Programa de Atenção à Criança – PAC
Considerando que o valor per capita desse programa encontra-se defasado, uma vez que
está congelado desde 1995, e considerando a importância dos recursos recebidos pelas Prefeituras à conta do PAC para a oferta de creches à população brasileira, os municípios reivindicam
o reajuste do valor per capita desse programa.

Programa Fome Zero
Diante da importância desse programa no combate à fome e à miséria no Brasil, os municípios reivindicam o fortalecimento e a revisão dos objetivos e metas do Fome Zero.

TRANSPORTE URBANO
Um dos problemas enfrentados pelos municípios, principalmente as metrópoles, é o alto
valor da tarifa de transporte urbano que tem de ser cobrado da população para a cobertura
do custo do serviço de transporte. Assim vive-se um dilema, a melhoria da qualidade do serviço, que deixa a desejar em muitas cidades, aumentaria o custo e conseqüentemente a tarifa.
Assim, é urgente a busca de soluções conjuntas entre a União, os estados e municípios para a
desoneração de custos com vistas ao barateamento de tarifas no transporte público urbano e
de características urbanas, para viabilizar o aumento da qualidade do serviço a ser oferecido
aos nossos cidadãos.
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