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Editorial 
O ano de 2017 ficará marcado na história do municipalismo brasileiro. 

A união dos gestores foi o motor que levou à conquista de pautas importantes 
e que vão possibilitar aos Municípios levarem mais qualidade de vida às po-
pulações. No Congresso Nacional, lutas que perduram há anos foram concre-
tizadas com vitórias. 

Duas conversões de vetos se destacam entre essas. A primeira, obtida em 
maio, se refere à redistribuição entre todos os Municípios do Imposto sobre Servi-
ços (ISS). Outra – uma batalha de mais de 15 anos – trata do Encontro de Contas 
entre as dívidas previdenciárias da União e dos governos locais. 

No apagar das luzes, o Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) de R$ 2 bi-
lhões foi liberado para 2018, e o repasse deve ocorrer nos primeiros meses do 
ano. A CNM também comemora a aproximação com deputados e senadores. Por 
conta desse estreitamento, o movimento obteve a aprovação de matérias que 
tratam de precatórios, do parcelamento da dívida previdenciária, do fomento à 
exportação, entre outras.

A Confederação avançou, ainda, no que se refere a projetos com fortes impac-
tos sociais. A entidade criou o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), que 
visa a estimular a participação feminina no cenário político. Além disso, por meio 
do projeto Reinserir, a entidade auxiliou gestores no desenvolvimento de ações 
que possibilitem a reinserção na sociedade de pessoas com dependência química. 
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Família Municipalista

Visitas de prefeitos à CNM

Grajaú (MA) – Mercial Lima de ArrudaFaro (PA) – Jardiane Viana PintoÁgua Comprida (MG) – Gustavo de Almeida Gonçalves

Irati (SC) – Neuri MeurerInhangapi (PA) – Egilásio FeitosaGurupa (PA) – Neucinei de Souza Fernandes
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Entrevista

Primeiro colocado do Observatório Político 
defende melhor distribuição de recursos 
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Identificar, classificar e divulgar os parlamen-
tares mais atuantes no Congresso Nacional, nas 
pautas que tratam dos interesses dos Municípios, 
são os principais objetivos do Observatório Polí-
tico criado pela CNM (http://www.politico.cnm.
org.br). O deputado Pedro Chaves (PMDB-GO) 
fechou o ano de 2017 como o primeiro coloca-
do do ranking.

Na plataforma que mensura a atuação dos 
Congressitas, o deputado alcançou 160 pontos por 
votações e atuações, obtendo o reconhecimento: 
87% municipalista. Foram quase 20 matérias 
votadas a favor das causas municipalistas. Em 
entrevista à CNM, Chaves reforçou o seu compro-
misso com os Municípios em 2018 e defendeu a 
revisão do pacto federativo como alternativa de 
melhoria do planejamento e dos investimentos 
nas cidades brasileiras. 

No Observatório Político da CNM, o se-
nhor ficou na primeira colocação do ranking 
como parlamentar mais municipalista. De 
que forma define sua atuação no Congresso?

Sempre defendi como deputado municipalista 
e sempre atuei defendendo as ações dos Municípios. 
Temos que cuidar dos nossos Municípios! Cuidando 
dos Municípios obviamente estamos atendendo a 
população brasileira.

Em sua opinião, qual a importância do 
ranking em que os Municípios podem ava-
liar a atuação dos parlamentares? E como 
avalia a força do movimento municipalista?

A importância é enorme porque nossa repre-
sentatividade vem dos Municípios, sendo assim, 
a avaliação dos Municípios é extremamente posi-
tiva para nós parlamentares. A força do movimen-
to municipalista também é muito importante e de 
grande responsabilidade. Por meio da atuação do 
municipalismo, muitas mobilizações são realizadas 
para garantir melhorias.

Qual é sua avaliação sobre o atual pac-
to federativo? O que pode ser feito para 
aperfeiçoá-lo?

Nos últimos anos, foi reduzida a participação 
dos Municípios na receita da União havendo uma 
maior concentração dos recursos no governo fe-
deral. Essa concentração de recursos em Brasília 
obriga os prefeitos a uma verdadeira peregrina-
ção a capital federal em busca de recursos para 
seus Municípios.  Eu defendo e trabalho para uma 

melhor distribuição dos recursos a fim de que os 
prefeitos possam planejar os investimentos em 
suas cidades.

Em 2018, os Municípios podem continuar 
se apoiando nas suas articulações políticas?

Claro, vamos continuar os trabalhos e  sempre 
defendendo a pauta dos Municípios brasileiros por  
entender que assim estamos ajudando toda a po-
pulação brasileira.

PM
DB

(G
O)

    

OBSERVATÓRIO POLÍTICO
Criado em 2015, o Observatório Político é um hotsite – vinculado ao portal da CNM – que 

analisa os perfis dos deputados e senadores por meio de dois parâmetros: as votações de propo-
sições de alta relevância para os Municípios; e as ações realizadas pelo parlamentar que impac-
tem, de forma positiva ou negativa, o andamento ou o resultado dessas votações.  A ferramenta 
propõe preencher uma lacuna no acompanhamento da atuação dos parlamentares no que se re-
fere à causa municipalista.

Os critérios metodológicos adotados não estão relacionados à idoneidade, ao caráter ou a com-
petência técnica dos parlamentares, assim como se limita a avaliar a votação dos parlamentares rela-
cionada, única e exclusivamente, às proposições em tramitação de alta relevância para os Municípios. 
Os dados de votação utilizados neste observatório são extraídos do Portal da Congresso Nacional, nos 
sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
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O ano que passou terá, entre suas marcas, a vi-
tória de duas pautas que pareciam perdidas: o mo-
vimento municipalista conseguiu reverter o veto à 
proposta que tratava da redistribuição do Imposto 
sobre Serviços (ISS); e o veto ao projeto que permitiu 
o Encontro de Contas entre a União e os Municípios 
sobre as dívidas previdenciárias. 

Uma redistribuição de recursos mais justa e um 
verdadeiro pacto federativo entre a União, os Estados 
e os Municípios é a principal ideologia da CNM. É por 
este motivo que a entidade tanto defendeu até conse-
guir a reversão de veto à reforma do ISS. No dia 30 de 
maio de 2017, durante sessão conjunta do Congresso 
Nacional, os parlamentares derrubaram os trechos ve-
tados pelo governo federal da Lei da Reforma do ISS 
– Lei Complementar 157/2016 –, que estabeleceu 
uma nova redistribuição do valor arrecadado com o 
tributo entre os Municípios.

A entidade reforça que gestores, prefeitos e li-
deranças municipalistas tiveram papel fundamen-
tal para que deputados e senadores entendessem 
o pleito e derrubassem o veto como um respiro às 
economias municipais. A CNM conta que se envol-
veu desde o início da elaboração do projeto, ciente 
de que uma nova forma de redistribuir o montante 
arrecadado com o imposto seria fundamental para 
a promoção e o exercício da justiça fiscal entre os 
Entes federados.

A Reforma do ISS determinou que os serviços 
de administração de cartões de crédito e débito 
passariam a ser recolhidos onde está estabelecido 

o tomador do serviço. Além disso, o ISS das opera-
ções de leasing – arrendamento mercantil – e os 
planos de saúde também seriam devidos no domi-
cílio do tomador.

A CNM calculou que a lei, conforme aprovada 
no Congresso, permitirá uma redistribuição anual 
de cerca de R$ 6 bilhões aos Municípios brasileiros. 
Aproximadamente R$ 2,87 bilhões serão repassa-
dos aos Municípios onde o tomador do serviço está 
estabelecido, nesse caso, onde estão localizados os 
restaurantes, as farmácias, os postos de gasolina 
etc. Isso no caso dos serviços de administração de 
cartões de crédito e débito.

Com relação ao leasing, serão cerca de R$ 2,6 
bilhões distribuídos. Antes, esse recurso ficava nas 
mãos de apenas 35 Municípios. E, no que se refe-
rem aos planos de saúde, mais de 2 mil Municípios 
com estabelecimentos de saúde que atendem por 
planos e convênios, conforme dados da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), passarão a receber o ISS 
dessa operação. Da forma que estava, apenas 370 
Municípios recebiam tal receita.

Encontro de Contas das 
dívidas previdenciárias

A outra reversão de veto refere-se a uma luta 
de mais de 15 anos pelo Encontro de Contas das dí-
vidas previdenciárias. O presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski, comemorou o fim da luta de anos e res-
saltou que a medida vai beneficiar mais de 90% das 
prefeituras. Com a derrubada do veto presidencial 

pelo Congresso Nacional, a Lei 13.485/2017 dispõe 
também sobre a revisão da dívida previdenciária dos 
Municípios pelo Poder Executivo Federal.

“A medida significa dinheiro no orçamento 
da prefeitura para outros investimentos, além de 
representar justiça na relação entre os poderes da 
República”, defende Ziulkoski. "Há valores que os 
Municípios devem à União, mas também há valores 
que a União deve aos Municípios", destacou o líder 
municipalista, que concluiu: “não podemos mais 
ter somente ônus e obrigações". Posição que tem 
ganhado espaço nos jornais brasileiros desde que a 
reivindicação passou a constar na pauta prioritária 
do movimento municipalista, em 2002. 

A legislação já previa o parcelamento dos débi-
tos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
com a Fazenda Nacional, relativos às contribuições 
previdenciárias. Depois de grande manifestação 
de gestores locais, a norma foi retificada e trouxe 
os artigos que tratam da implementação do efeti-
vo encontro de contas entre débitos e créditos pre-
videnciários dos Municípios e do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS).  

A legislação também institui o Comitê de Revi-
são da Dívida Previdenciária Municipal, vinculado à 
Secretaria de Governo da Presidência da República 
e à Secretaria da Receita Federal do Brasil. O grupo 
de trabalho contará com representantes da União, 
do Ministério Público e dos Municípios. Como a con-
quista foi garantida por meio da atuação da CNM, 
a entidade será uma das integrantes do comitê.

Institucional

Municípios conseguem 
converter dois vetos
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O ano de 2017 registrou conquistas importantes pa-
ra os Municípios brasileiros. Algumas históricas, as quais 
mostraram a importância da união de todos, alcançada 
a partir de ações e mobilizações promovidas pela CNM. 

É preciso saudar neste momento gestores e lide-
ranças municipalistas de entidades estaduais e 

microrregionais, participantes diretas no con-
vencimento junto aos parlamentares no Con-

gresso e autoridades do governo federal. 
Conquistas históricas como a derrubada 

de dois vetos do Imposto sobre Serviços 
(ISS) e do Encontro de Contas entre o INSS 
e os Municípios; do Auxílio Financeiro aos 
Municípios (AFM) de R$ 2 bilhões; Gestão 

das praias urbanas; Código da Mineração; 
Recine; FEX; Precatórios; Caixa em coopera-

tivas de crédito; da Nova Sede: marco da nova 
estrutura da entidade com ampliação de eventos. 
No mesmo ano (2017), diversos outros pontos 

foram melhorados, tais como a criação de um novo ins-
trumento de campanhas quinzenais; a ampliação da 
participação de vereadores; o Movimento Mulheres Mu-
nicipalistas (MMM); a aproximação com parlamentares 

por meio de almoços; a criação da Frente Municipalista. 
Além disso, outras conquistas como o novo sistema de 
acompanhamento; o Observatório Político; a cobertu-
ra jornalística dedicada; a análise de cenários nas reu-
niões semanais. 

Neste novo ano de 2018, a união do movimento mu-
nicipalista vai desenvolver novas ações para conquistas, 
com participação recorde de gestores na XXI Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios, no próximo mês de 
maio. Vamos convidar os candidatos à Presidência da 
República para debater a construção de um Brasil de 
reformas necessárias e urgentes. Vamos mostrar que o 
chamado pacto federativo precisa passar por uma des-
centralização econômica e aumento de recursos para os 
Municípios e deve ser fortalecido!

A autonomia e a distribuição democrática dos recur-
sos concentrados na União precisam ser divididas de for-
ma que garanta a autonomia de todos os Entes. É desta 
realidade que vamos tratar em busca de definições que 
permitam a construção de uma nova realidade para to-
dos os Municípios brasileiros.

PAULO ZIULKOSKI, presidente da CNM

Artigo

A busca por uma nova realidade 

A sede da CNM, em Brasília, foi inaugurada ofi-
cialmente durante a programação da XX Marcha 
a Brasília em Defesa dos Municípios. Ao longo 
dos últimos 12 meses, diariamente, as instalações 
receberam visitas de prefeitos, de vice-prefeitos, de 
vereadores e/ou de secretários municipais, além de 
parlamentares e de outras autoridades dos gover-
nos Federal, estadual e municipal. 

Levantamento prévio do departamento de Aten-
dimento Institucional da entidade indica que quase 
mil prefeitos compareceram à CNM em busca de orien-
tações técnicas e políticas, sem mensurar os milhares 
de gestores municipais que participaram das mobili-
zações promovidas na capital federal. Com o mesmo 
objetivo, mais de 400 vereadores também foram re-

cebidos pelos colaboradores da entidade.
A Carteira Nacional de Prefeitos e Ve-

readores, concedida pela CNM, que facilita 
a entrada dos municipalistas no Congresso 
Nacional e no Executivo Federal, também 
motivou a passagem dos agentes locais 
na sede da Confederação. Foram mais de 
1,2 mil documentos expedidos em 2017, 
conforme dados da CNM. 

A sede conta com uma estrutura 
ampla e oferece mais comodidade aos 
gestores públicos municipais. O novo 
prédio possui um salão nobre para 500 
pessoas; quatro salas multimídias integradas; museu 
do municipalismo; biblioteca; e estúdio de televisão, 

além de praça cívica. O Conselho do presidente da 
CNM, Paulo Ziulkoski, para 2018 é: ao participar de 
agenda em Brasília, visite a Casa dos Municípios.

Institucional

Milhares de gestores locais marcam 
presença na Casa dos Municípios
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do benefício fiscal do Regime Especial de Tributação 
para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cine-
matográfica (Recine), vinculado ao programa Cinema 
Perto de Você, destinado à ampliação, à diversificação 
e à descentralização do mercado de salas de exibição 
cinematográfica no Brasil. A medida, segundo a CNM, 
é uma oportunidade de os gestores obterem fomento 
para arranjos produtivos locais audiovisuais.

CAIXA EM COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO

O Congresso Nacional concluiu a votação do proje-
to que autoriza as cooperativas de crédito a captarem 
recursos de Municípios. Os bancos oficiais podem ope-
rar recursos de prefeituras, mas em 564 Municípios a 
cooperativa é a única instituição financeira existente. 
Diante dessa realidade, a CNM destaca: a proposição 
facilita o acesso dos Municípios aos agentes financei-
ros, fortalece a economia local com o uso dos recursos 
municipais nas comunidades, evita distorções, capila-
rizando o crédito rural e o desenvolvimento regional; 
além de promover a geração de emprego e renda.

GESTÃO DAS PRAIAS 
URBANAS 

Os Municípios litorâneos podem ser responsá-
veis pela gestão das praias urbanas, pelos próximos 
20 anos, com possibilidade de prorrogação. Para a 
CNM, a portaria do governo que permite a munici-
palização da demanda representa uma conquista.  
Isso porque o convênio com a União permite a essas 
prefeituras autorizar e firmar contratos de permis-
são de uso e cessão de uso nas praias, inclusive para 
exploração econômica. 

RECINE

Com a derrubada do Veto 26/2017, pelo Congres-
so Nacional, foi prorrogado o prazo para utilização 

Institucional

Confira alguns avanços obtidos em 2017

Otto Alencar (PSD-BA) 
O senador garantiu que fosse colocada na pauta do Plenário do Se-
nado, para votação em segundo turno, a PEC 29/2017, que garante 
mais 1% do FPM em setembro. 

Josi Nunes (PMDB-TO)
A deputada pediu a retirada de pauta da Comissão de Educação, o 
que impediu a votação do Projeto de Lei 1.965/2015, que torna mais 
rigorosas as sanções, imputando crime de responsabilidade ao pre-
feito que aplicar indevidamente os recursos da merenda. 

Parlamentar em destaque

Bacelar (Pode-BA)
O deputado é relator do Projeto de Lei 1.965/2015, na Co-
missão de Educação, que deixa mais severa a punição do 
prefeito que aplicar indevidamente os recursos da merenda. 

Rota de colisão

EB
C

EB
C

EB
C

EB
C

REAJUSTE DA MERENDA

Apesar de não ser ideal, o simplório reajuste 
nos valores dos repasses pelo governo federal para 
merenda escolar é resultado da atuação do movi-
mento municipalista nacional. Agora, o valor per 
capita do Programa de Alimentação Escolar (Pnae) 
será diferenciado por grupos de Municípios. 
• ensino fundamental: aumento de 20%, pas-

sando de R$ 0,30 para R$ 0,36;
• creche e pré-escola: aumento de 7% e 6%, 

respectivamente, passando de R$ 1,00 e R$ 
0,50 para R$ 1,07 e R$ 0,53;

• Programa Mais Educação e das escolas em 
tempo integral – com jornada escolar mí-
nima de 7 horas diárias – foram fixados em 
R$ 1,07. Ao mesmo tempo, o governo fede-
ral definiu exclusivamente para o Programa 
de Fomento às Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral um per capita de R$ 2,00.
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Precatórios – Antes do apagar das luzes no 
Congresso Nacional, os Municípios puderam contar 
com mais uma conquista. Após intensa atuação do 
movimento municipalista, o penúltimo passo para 
que os Entes municipais tenham mais prazo para 
quitar seus precatórios dentro de um regime espe-
cial, com aportes limitados e dinheiro de depósitos 
judiciais, foi aprovado no Senado Federal. O texto foi 
promulgado e divulgado no Diário Oficial da União 
(DOU), no dia 15 de dezembro. Os Municípios terão 
agora até 2024 para quitar seus débitos. 

Quando Municípios, Estados, União ou autarquias 
e fundações são condenados – por decisão definiti-
va – a pagarem valores devidos, esse crédito é cha-
mado de precatório. Só dos governos locais, a dívida 
soma mais de R$ 40 bilhões, segundo dados da CNM. 

De acordo com o texto promulgado em dezem-
bro, o débito será pago com recursos orçamentários 
próprios provenientes das fontes de receita corrente 
líquida, podendo ser utilizados recursos dos seguin-
tes instrumentos:

I – até 75% dos depósitos judiciais e dos depó-
sitos administrativos em dinheiro referentes a 
processos judiciais ou administrativos, tributá-
rios ou não tributários; e
II – até 30% dos demais depósitos judiciais da 
localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal 
de Justiça, mediante a instituição de fundo ga-
rantidor em montante equivalente aos recursos 
levantados, constituído pela parcela restante 
dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia (Selic).
Já as dívidas contraídas após trânsito em julga-

do de ações judiciais passarão a ser atualizadas pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Es-
pecial (IPCA-E), seguindo decisão recente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

1% FPM – O Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM) é a principal receita de cerca de 80% das 
administrações municipais brasileiras; e exatamente 
por isso a CNM luta tanto para que esse recurso seja 
mais bem distribuído entre União, Estados e Municí-
pios. O Fundo é uma transferência constitucional da 
União para os Estados e o Distrito Federal, composto 
por 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Em 2017, os Municípios pas-
saram a contar integralmente 
com mais um ponto percentual 
do Fundo no mês de julho. 

O repasse extra depositado 
em dezembro (desde de 2008) 
e em de julho (desde 2015) nas 
contas das prefeituras é fruto 
de uma luta intensa da CNM e 
do movimento municipalista, 
que culminou com a aprovação 
das Emendas Constitucionais 
55/2007 e 84/2014. Essas me-
didas alteraram o art. 159 da Constituição Federal e 
elevaram, gradativamente, os recursos repassados 
pela União para o Fundo.

Os Municípios recebem todos os anos nos me-
ses de julho e dezembro 1% a mais da arrecadação 
de IR e IPI referente aos 12 meses anteriores ao mês 
do repasse. A CNM lembra que, de acordo com a re-
dação da Emenda Constitucional 55, no 1% adicio-
nal do FPM não incide retenção do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 
No entanto, por se tratar de uma transferência cons-
titucional, deve incorporar a Receita Corrente Líquida 
(RCL) do Município e, consequentemente, devem-se 
aplicar os limites constitucionais em saúde e educação.

FEX – A liberação de R$ 1,9 bilhão de fomen-
to à exportação – destinado a Estados e Municípios 
– foi aprovada pelo Congresso Nacional. O Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 163/2017 é de autoria do 
Poder Executivo. A verba foi transferida aos cofres 
municipais no dia 26 de dezembro.

Todos os anos, o Congresso Nacional tem de apro-
var matéria para garantir o repasse da verba, que é 
uma compensação financeira da União aos Estados 
exportadores, por conta da isenção dada no Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) dos produtos 
e serviços, destinados à exportação, pela Lei Kandir.

A CNM destaca que os recursos do FEX são de 
extrema importância, principalmente para as Pre-
feituras de Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul, os mais dependentes dessa receita. Também 
lembra que o Amapá, o DF e São Paulo não receberão 
cotas nesse rateio definido pelo Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz).

Do total repassado aos Estados, 25% pertencem 
aos Municípios e devem ser distribuídos conforme os 
coeficientes individuais de participação na distribui-
ção da parcela do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias (ICMS) e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação.

Mineração – A Medida Provisória (MP) 
789/2017, que trata da Compensação Financeira 
pela Exploração Mineral (Cfem), foi aprovada pelos 
Plenários da Câmara e do Senado na madrugada do 
dia 22 de novembro. 

Como resultado do acordo, foi construída uma 
emenda aglutinativa, feita de última hora pelo rela-
tor, deputado Marcus Pestana (PSDB-MG). A emenda 
reduziu de 4% para 3,5% a alíquota do minério de 
ferro; diminuiu de 2% para 1,5% a alíquota de ouro; 
ampliou de 10% para 15% a participação dos Muni-
cípios impactados pela mineração, os cortados por in-
fraestrutura de transporte e sede de pilhas de estéreis.

Outra MP aprovada ainda em novembro foi a 
791/2017, que cria a Agência Nacional de Mineração 
(ANM). A MP determina que ANM terá as funções de 
regulação e fiscalização do setor, em substituição ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 
extinto. A matéria também altera aspectos relaciona-
dos à cobrança da taxa para o exercício da atribuição 
de poder de polícia da agência, trata do enquadra-
mento salarial dos servidores que migrarão para a 
ANM e estabelece as atribuições do órgão.

A Confederação destaca ainda que o texto da MP 
garante a possibilidade de os Municípios e a Agência 
celebrarem convênio para a promoção da fiscalização 
compartilhada da Cfem.

Institucional

Pautas prioritárias se concretizam

Ag
. C
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Após dias intensos, o Apoio Financeiro aos Muni-
cípios (AFM) de R$ 2 bilhões deve ser transferido aos 
cofres municipais no início deste ano. Na tentativa de 
garantir o repasse dentro do exercício financeiro de 
2017, os últimos dias do ano foram agitados para a 
CNM, para a liderança do movimento municipalista 
nacional e para os gestores locais, que contavam com 
a verba para fechar as contas e pagar seus servidores. 
Contato com parlamentares e com representantes 
do governo federal, além de ofícios e nota de repú-
dio, foram algumas das diversas medidas adotadas.

A CNM protocolou ofícios assinados pelo presi-
dente Paulo Ziulkoski, dia 27 de dezembro, reiterando 
a importância de o repasse ocorrer antes da virada 
do ano. Os documentos foram destinados ao presi-
dente da República, Michel Temer, e ao ministro da 
Casa Civil, Eliseu Padilha. No mesmo dia, o ministro 
da Secretaria de Governo, Carlos Marun, garantiu 
que a Medida Provisória (MP) de liberação da verba 
seria publicada em edição extraordinária do Diário 
Oficial da União (DOU).

Essa informação foi amplamente divulgada, mas 
a MP não foi publicada e o movimento municipalis-
ta foi surpreendido pela informação da Casa Civil de 
que o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira; e da 
Fazenda, Henrique Meirelles; se negaram a assinar a 
medida. A explicação foi de que o governo criaria um 
Programa Especial de Auxílio aos Municípios, com a 
aprovação do Congresso Nacional. Só após a aprova-
ção do Parlamento, em fevereiro ou março de 2018, 
os recursos chegariam efetivamente às prefeituras.

A mudança de planos causou revolta nos ges-
tores municipais. A Confederação divulgou nota de 
repúdio à decisão do governo, em conjunto com a 
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios 
e os demais integrantes do movimento municipalista 
nacional. “É com muita indignação que recebemos a 
informação de que o repasse pactuado e anunciado 
repetidas vezes não será repassado no exercício de 
2017”, ressaltou o líder municipalista. 

“O mais grave é o tratamento desigual que se 
dá aos Entes da Federação. Enquanto os primos ri-
cos, governos estaduais, foram subsidiados inten-
samente neste ano, o governo federal não honrou 
os compromissos com os prefeitos. Vamos continuar 
mobilizados sempre na busca de justiça fiscal para a 
Federação”, disse o presidente da CNM na nota e em 
entrevistas jornalísticas.

Marcha à ré – Na tentativa de contornar o cli-
ma causado pela decisão de não transferir a verba e 
para frear a grande mobilização dos Municípios, a 
União voltou atrás e publicou a Medida Provisória 
815/2017 – no final do dia 29 de dezembro – libe-
rando o dinheiro para este ano de 2018. Mas, sem 
uma data definida; com a vinculação de aplicação, 
preferencialmente, em educação e saúde; e após a 
aprovação do crédito orçamentário pelo Congresso.

Para explicar a decisão de adiar a transferência 
dos R$ 2 bilhões de 2017 para 2018, Marun se reuniu 
com Ziulkoski e com prefeitos gaúchos, em Capão da 
Canoa, no litoral gaúcho, no penúltimo dia do ano. 
O ministro da Secretaria de Governo reiterou a dispo-

sição de honrar o compromisso firmado por Temer 
com os municipalistas. “Se não quiséssemos fazer o 
aporte, não teríamos nos comprometido”, disse Marun.

Esclarecimentos – O Palácio do Planalto la-
menta os transtornos provocados pelo impasse or-
çamentário, mas havia o risco de o governo federal 
cometer um crime de responsabilidade fiscal se não 
adiasse a transferência, disse o ministro. Ele explicou: 
havia espaço fiscal para realizar o pagamento, por is-
so o atual governo prometeu o AFM, mas as gestões 
dos ministérios da Fazenda e do Planejamento não 
encontraram espaço no orçamento de 2017 para 
quitar a primeira parcela do AFM.

Ziulkoski saudou a disposição do ministro de ex-
plicar a decisão do Executivo e mencionou que os pre-
feitos se prepararam para receber os recursos e usá-los 
como reforço de caixa para saldar despesas de final 
de ano e aliviar a crise fiscal enfrentada. “Queremos 
lealdade e que a palavra dada seja cumprida”, des-

Institucional

Promessas, desajustes e alinhamentos: AFM só para despesas de 2018 
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MANIFESTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
 
 
 

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em conjunto com a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios e o movimento municipalista brasileiro, 
vem a público manifestar inconformidade aos encaminhamentos anunciados pelo 
Governo Federal em relação ao Auxílio Financeiro aos Municípios de 2017. É com 
muita indignação que recebemos a informação de que o repasse pactuado e 
anunciado repetidas vezes, não será repassado no exercício de 2017. 

Fomos surpreendidos pela informação da Casa Civil de que os Ministros 
do Planejamento e da Fazenda se negam a assinar a Medida Provisória e comunicam 
que irão editar uma medida provisória criando um Programa Especial de Auxílio aos 
Municípios, que deverá passar pelo Congresso Nacional, fazendo com que este 
recurso chegue efetivamente nos cofres municipais somente em fevereiro ou março 
de 2018. 

Em reunião com a CNM no último dia 13 de dezembro no Palácio do 
Planalto, na presença do Presidente da República, do Ministro da Fazenda e do 
Ministro da Casa Civil, bem como de representantes da diretoria da CNM, das 
Federações e Associações de Municípios do Brasil e de mais de 400 prefeitos, foi 
pactuado o compromisso de que o Executivo Federal realizaria o pagamento em 2017. 

A CNM e o movimento municipalista lamentam a falta de compromisso com 
os gestores municipais e informa que tal atitude causa enorme prejuízo a milhares de 
cidades no país, pois estes recursos iriam pagar folhas de pessoal, fornecedores e 
demais compromissos em aberto. 

Por fim, consideramos mais grave o tratamento desigual que se dá aos 
Entes da federação, enquanto os primos ricos, Governos Estaduais, foram 
subsidiados intensamente neste ano, o Governo Federal não honrou os 
compromissos com os Prefeitos. Vamos continuar mobilizados sempre na busca de 
justiça fiscal para a federação. 

 
 

Brasília, 28/12/2017 
 

  
Presidente da CNM 

Paulo Ziulkoski 
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tacou. “Fomos iludidos, ficou mal para todo mundo. 
Não estamos mendigando, estamos querendo um 
tratamento igual ao que é dado, por exemplo, aos 
Estados”, reafirmou o líder municipalista.

Histórico – Uma das principais reivindicações 
de 2017, o AFM foi apresentado em diversas reuniões 
com representantes do Executivo e do Legislativo. Ini-
cialmente a reivindicação era de R$ 4 bilhões, mas 
em compromisso assumido com Ziulkoski e com os 
presidentes das entidades estaduais e regionais mu-
nicipalistas, Temer garantiu o repasse de metade do 
valor, em 2017. A demanda ganhou força no histórico 
de outros dois repasses. 

 o primeiro foi concedido pelo presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, para suprir redu-
ção no FPM, causada pela desoneração de tributos. 
A liberação de R$ 2,3 bilhões foi anunciada durante a 
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios de 2009. 
Os recursos foram transferidos em quatro presta-
ções, feitas no ano corrente e em 2010.

 o segundo AFM, no valor de R$ 3 bilhões, foi 
divulgado durante a Marcha de 2013 pela presidente 

Dilma Rousseff. Repassada em duas parcelas, a ver-
ba objetivou amenizar as dificuldades enfrentadas 
por conta da aguda crise que se arrastava há anos. 

E agora? – Atenção! Com a nova MP, a CNM ex-
plica que o dinheiro do AFM só pode ser aplicado para 
despesas empenhadas em 2018, preferencialmente 
em saúde e educação. Como a origem dos recursos 

ainda será definida, há de se aguardar como serão 
efetuados o tratamento orçamentário e contábil. 
A expectativa da entidade é de que a verba seja 
transferida no início do exercício financeiro, mas o 
mês exato ainda não foi definido. Novas orientações 
sobre o registro dos valores e suas aplicações serão, 
oportunamente, divulgadas pela CNM.

Institucional

Promessas, desajustes e alinhamentos: AFM só para despesas de 2018 

Ma
rco

s C
orr

êa
 / P

R

Compromisso de Temer com os Municípios 
Uma audiência com Temer, no dia 13 de dezem-

bro, foi parte da agenda da mobilização permanente, 
em Brasília. Na cerimônia no Palácio do Planalto, o 
presidente da CNM voltou a falar sobre a importân-
cia da liberação do recurso e reforçou as demandas 
prioritárias das administrações locais. Acompanha-
do por pelo menos 300 prefeitos, Ziulkoski também 
mencionou a Reforma da Previdência e outras pautas. 

Durante o encontro, o presidente da República 
reafirmou o compromisso assumido, em novembro, de 
repassar o AFM ainda em 2017. Um dos pontos altos 
da mobilização municipalista, as palavras de Temer 
promoveram grande expectativa nos gestores muni-
cipais. O presidente da República não só confirmou a 
liberação da verba extra como voltou a mencionar a 
necessidade de um novo pacto federativo mais justo. 
E sinalizou: enquanto isso não acontece, o governo 
manterá o apoio aos Municípios.

“Se a economia continuar a crescer, vamos repetir 
ou aumentar a dose para o ano que vem”, afirmou. 
Temer solicitou o apoio dos municipalistas para apro-
var a reforma da previdência. “Peço que os senhores 
comecem a manter contato com os parlamentares 
para que votem a Reforma da Previdência. Na cer-
teza de que depois da reforma ainda faremos uma 
reforma tributária mais justa”, enfatizou. 

OUTRAS PAUTAS – Dentre as demandas res-
saltadas, Ziulkoski falou do subfinanciamento dos 
programas federais e da atuação da entidade no 
Congresso. “Os Municípios gastam hoje R$ 58 bi-
lhões, ou seja, cerca de 12% da receita para custear 
os programas federais. Também explicou que a enti-
dade tem manifestado apoio à reforma previdenciária 
desde a Marcha em Defesa dos Municípios de 2017. 
A decisão de defender a reforma se dá em função, 
principalmente, do impacto fiscal que as mudanças 

trarão aos Entes locais, especialmente aos que pos-
suem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 

Ele também destacou outros pleitos urgentes, 
como o projeto que cria piso para os agentes comuni-
tários de saúde e que vai onerar ainda mais os cofres 
municipais. “É necessário mostrar aos parlamentares 
o impacto que o projeto trará para a União e para os 
Municípios”, salientou. Sobre o Piso do Magistério, 
Ziulkoski criticou a forma de reajuste e apontou pa-
ra a importância de mudar o critério.
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A CNM apresenta uma novidade para os ges-
tores municipais. Um novo portal traz informações 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Reunidas em uma página só, o portal traz 
orientações sobre o tema, com acesso fácil e rápido.

Os ODS integram a Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável. Adotada em setembro de 
2015, pelos 193 países membros das Nações Uni-
das, a Agenda propõe uma nova política global, 
com o objetivo de desenvolver ações integradas, 
com uma visão de futuro positiva e comum a di-
ferentes grupos, que gere impactos reais na cons-
trução do desenvolvimento sustentável, sem deixar 
ninguém para trás. 

Para isso, foram estabelecidos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 169 
metas – a serem alcançadas por meio de uma 
ação conjunta que agrega diferentes níveis de go-
verno, organizações, empresas e sociedade como 
um todo nos âmbitos internacional e nacional e 
também local.

Institucional

Mandala
Outra ferramenta inovadora e importante pa-

ra conhecimento também está disponível no novo 
site. A Mandala ODS é um aplicativo que possibilita 
diagnosticar, monitorar e avaliar o desempenho dos 
Municípios brasileiros quanto ao nível do alcance da 
Agenda 2030 e dos ODS.

Com a Mandala, que aponta o grau de desenvol-
vimento do Município de acordo com 4 dimensões 
–  econômica, social, ambiental e institucional –, os 
gestores podem refletir, acompanhar e tomar decisões 
de forma que apontem resultados para o Município. 

Boas práticas
O portal traz ainda, por meio 

do MuniCiência, boas práticas 
que foram implementadas em 
Municípios e apresentaram re-
sultados positivos para a região. 
Com isso, as informações ficam 
disponíveis para que possam ser 
implementadas em Municípios 
com situações similares às que 

apresentaram a boa prática. 
A CNM valoriza e divulga este tipo de iniciati-

va, uma vez que contribui para a implementação 
da Agenda 2030 no Brasil e nos Municípios. Por 
meio do Projeto Localizando os ODS no Brasil, em 
parceria com a Articulação de Redes Territoriais 
(ART) do Pnud, a Confederação tem contribuído 
para a municipalização dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável.

Para ter conhecimento destas informações, basta 
acessar: http://www.ods.cnm.org.br.

Lançado novo portal sobre ODS

Menor do que o valor aprovado pelo Congres-
so Nacional, o aumento do salário mínimo – de 
R$ 937 para R$ 954. – foi sancionado dia 29 de 
dezembro. Ainda assim, a elevação de R$ 17 do 
piso nacional promoverá abalo de R$ 784 milhões 
nos Municípios. De acordo a CNM, o impacto nas 
folhas de pagamento será 70% menor do que re-
gistrado em 2017, mas as administrações locais 
sentirão o crescimento dos gastos com pessoal.

Atualmente, são 3 milhões de servidores 
municipais com remuneração vinculada ao sa-
lário mínimo. Desde 2003, a política de valoriza-
ção do mínimo acumula impacto de R$ 38,718 
bilhões na folha de pagamento municipal. Para 
a CNM, o maior problema da política é que ela 
não conta com a designação de fonte de custeio 
e não dá espaço para nenhuma possibilidade de 
intervenção do gestor municipal.  

Ano Reajuste do Salário Mínimo Impacto sem Encargos Impacto com 
Encargos

Antes Depois Aumento Mensal Anual ** Anual **
2003  200  240  40  58.560.660  780.613.598  1.126.707.098 
2004  240  260  20  30.069.805  400.830.501  576.137.464 
2005  260  300  40  70.671.020  942.044.697  1.345.576.221 
2006  300  350  50  100.800.438  1.343.669.832  1.907.144.278 
2007  350  380  30  64.737.825  862.955.207  1.221.602.758 
2008  380  415  35  78.152.786  1.041.776.641  1.470.053.909 
2009  415  465  50  121.733.388  1.622.706.055  2.282.501.016 
2010  465  510  45  111.648.195  1.488.270.439  2.088.937.728 
2011  510  545  35  85.204.761  1.135.779.467  1.591.624.940 
2012  545  622  77  204.996.095  2.732.597.943  3.817.027.284 
2013  622  678  56  148.657.192  1.981.600.369  2.763.537.199 
2014  678  724  46  117.589.214  1.567.464.216  2.183.631.695 
2015  724  788  64  159.781.888  2.129.892.567  2.962.356.204 
2016*  788  880  92  229.686.464  3.061.720.565  4.251.496.449 
2017*  880  937  57  142.305.744  1.896.935.568  2.631.233.207 
2018*  937  954  17  42.442.064  565.752.713  784.329.343 
2019*  979  1.029  50  124.829.600  1.663.978.568  2.305.602.712 
2020*  1.029  1.103  74  184.747.808  2.462.688.281  3.408.597.058 

Fonte: RAIS 38.718.096.560
* Sem o efetivo municipal do ano 2016 em diante, utilizam-se as quantidades do ano de 2015
**  Valor inclui o pagamento de 13º salário e de 1/3 de férias
*** Valor estimado no PLDO 2018 para salário mínimo dos anos de 2018 a  2020

Estudos Técnicos

Novo mínimo onera cofres municipais
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O reajuste do piso nacional do 
magistério para este ano foi de 
6,81%, conforme critério previsto na 
Lei 11.738/2008. O aumento causará 
impacto de R$ 4,5 bilhões nos cofres 
municipais. A necessidade de valo-
rização do professor é um entendi-
mento seguido pela Confederação, 
mas a insuficiência de recursos re-
passados para o pagamento desses 
profissionais tem comprometido a 
administração municipal. 

De acordo com levantamen-
to da CNM, entre 2009 a 2017, os 
gastos com a folha de pagamento 
do magistério expandiram mais de 

R$ 46,367 bilhões. No período, o pi-
so aumentou 158,48%, enquanto a 
receita do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) cresceu 95%. 
Bem acima da inflação pelo INPC, que 
foi de 66,07%.

Na rede municipal, são 2.187 
milhões de professores nas funções 
docentes. Contingente bastante ex-
pressivo, que tende a crescer por conta 
da obrigatoriedade de reserva de 1/3 
da carga horária para atividades fora 
da sala de aula.   

Ano
Valor do piso 
nacional do 
magistério 

INPC Salário 
Mínimo

Cresc (%) 
Salário 
Mínimo

2009 R$ 950,00 4,11% R$ 465,00
2010 R$ 1.024,67 6,47% R$ 510,00 9,68%
2011 R$ 1.187,14 6,08% R$ 545,00 6,86%
2012 R$ 1.451,00 6,20% R$ 622,00 14,13%
2013 R$ 1.567,00 5,56% R$ 678,00 9,00%
2014 R$ 1.697,39 6,23% R$ 724,00 6,78%
2015 R$ 1.917,78 11,28% R$ 788,00 8,84%
2016 R$ 2.135,64 6,58% R$ 880,00 11,68%
2017 R$ 2.298,80 1,94% R$ 937,00 6,48%
2018 R$ 2.455,35 R$ 965,00 2,99%

Acumulado 
2009/2018 158,46% 107,53% 76,44%

Institucional

Impacto do reajuste do Piso do 
Magistério será de R$ 4,5 bilhões

Fonte: Elaboração própria – CNM

Novamente, o movimento municipalista le-
vou até o Tribunal de Contas da União (TCU) itens 
da sua pauta prioritária. Desta vez, o diálogo se 
ateve ao que acontece na educação infantil, que 
constata obras inacabadas de creches por todo o 
país. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, deta-
lhou os entraves das prefeituras em finalizar es-
sas obras e reforçou a necessidade de se construir 
medidas efetivas. 

Segundo o levantamento, há 476 creches ina-
cabadas e 441 com obras paralisadas. De todas as 
obras pactuadas por meio do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para 
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProIn-
fância), pouco mais de 40% foram finalizadas e cer-
ca de 20% das unidades ainda não tiveram início. 

Ziulkoski relembrou a dramática situação dos 
Municípios brasileiros, que esbarram em altas con-
trapartidas na construção dessas obras. “Precisamos 
regulamentar essa Federação. Todo o problema do 
país reside aí. Vejam quantas obras estão perdi-
das, por causa desse modelo destorcido”, afirmou. 

O encontro foi realizado na sede do TCU, em 
Brasília. Estiveram presentes os ministros do Tribu-
nal Augusto Nardes e Walton Alencar; o presidente 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), Silvio Pinheiro; o secretário de controle 
externo da Educação, da Cultura e do Desporto do 
TCU, Ismar Cruz; e o secretário de Fiscalização de 
Infraestrutura Urbana do TCU, Bruno Martinello. 
Presidentes de entidades municipalistas e cerca de 
100 prefeitos acompanharam os debates.

Encaminhamentos – O presidente do 
FNDE reconheceu que é preciso orientar os Muni-
cípios quanto ao tema. “Vimos que a maior parte 
dos problemas relacionados às creches está nos pe-
quenos Municípios, onde a viabilidade de recursos 
é menor”, afirmou Pinheiro. Ele concordou com a 
necessidade de diálogo constante entre o órgão, a 
CNM e o TCU. Também demonstrou interesse em 
levar adiante o pleito de criar um grupo de traba-
lho, que abrigue representantes da CNM, e editar 
uma resolução que possa prorrogar o prazo de re-
gularização dos termos e dos convênios. 

Institucional

ACÓRDÃO 2.658/2017
O TCU publicou acórdão com determinação pa-

ra que o Ministério da Saúde (MS) elabore plano de 
ação, em 60 dias, com soluções para as obras da saúde 
paralisadas, especialmente Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs). O documento deve ser desenvolvido 
em conjunto com Estados, Distrito Federal, Municípios 
e demais interessados; como a CNM.

A Confederação reforça o avanço obtido com a 
decisão, na luta por estabelecer a flexibilização da des-
tinação dessas obras, sem perdas na atenção à saúde 
da população e sem devolução de recursos financei-
ros ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). Atualmente, 
ao promover a devolução do programa, os gestores 
também devolvem a verba, com correção monetária.

Com base no art. 27 da Lei Complementar 141/2012, 
a reivindicação é para que ocorra alteração de objeto 
de saúde financiado com recursos federais, possibili-
tando ao Município devolver os valores ao seu próprio 
Fundo de Saúde; ou a repactuação do objeto, sem a 
necessidade de recomposição dos valores aplicados.  

No TCU, CNM apresenta entraves das creches
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As conquistas dos Municípios alcançadas ao 
longo do ano passado e outras ações para conscien-
tizar gestores, agentes municipais e a população 
tiveram como ponto de partida várias campanhas 
promovidas em parceria com outras instituições 
ligadas ao municipalismo. Ao todo, foram oito ini-
ciativas em 2017, que deram força ao movimento 
municipalista e foram essenciais na busca por me-
lhorias para as cidades. A campanha Não Deixem 
os Municípios Afundarem foi uma das mais em-
blemáticas e fortes. 

Durante os meses de outubro e novembro, a 
Confederação Nacional de Municípios (CNM) pro-
duziu no seu site 74 matérias com orientações e 
informações referentes às principais reivindicações 
dos Municípios e à importância da participação de 
todos na campanha. Essas notícias tiveram quase 70 
mil acessos. As redes sociais da entidade também 
foram relevantes, com publicações que tiveram al-
cance de mais de 43 mil usuários. Nesse período, a 
entidade mobilizou gestores, entidades estaduais e 
demais agentes municipalistas para que entrassem 
em contato com os parlamentares de suas respecti-
vas bancadas e reforçassem o pedido de aprovação 
da pauta prioritária.

O ponto alto da campanha ocorreu em Brasília. 
Gestores de todo o país marcaram presença na Mobi-
lização Municipalista e cobraram de parlamentares 
e do presidente da República, Michel Temer, o avan-
ço das solicitações do movimento. Mais uma vez, a 
pressão e a união dos gestores deram resultados. 

Outras campanhas  
Além da campanha Não Deixem os Municípios 

Afundarem, a CNM mobilizou os gestores sobre a 
importância do Fundo da Infância e Adolescência 
(FIA). Na oportunidade, a diretoria da CNM e os 
técnicos da Assistência Social incentivaram os ges-
tores na implementação do fundo e na sua parti-
cipação em estimular ferramentas de captação de 
recursos por meio de doações de pessoas físicas e 
jurídicas. Essa campanha contabilizou quase 3.700 
acessos no conteúdo produzido no portal da CNM 
e no hotsite do FIA. 

Outra ação relevante no ano passado foi a 

busca da CNM em solicitar a interação e o apoio 
dos vereadores nas causas municipais. Para isso, 
a CNM promoveu três edições do Fórum de Verea-
dores em Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. 
Uma publicação nas redes sociais em homenagem 
ao Dia dos Vereadores teve o alcance de mais de 
6.300 usuários. 

A CNM ainda promoveu campanhas para reafir-
mar a defesa da Reforma da Previdência, pela derru-
bada do veto ao Encontro de Contas, pelo incentivo à 
participação do projeto MuniCiência, pelo combate 
à violência contra a mulher e pela participação dos 
gestores na XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, que acontece em maio deste ano.    

Institucional

Campanhas mobilizam gestores 
em busca de conquistas
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Resíduos Sólidos
Com a expiração dos prazos da Políti-

ca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 
agosto de 2012 para os planos de resíduos 
e em agosto de 2014 para a disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos em 
aterros sanitários, os Municípios brasileiros 
vêm sendo penalizados com multas de até R$ 
50 milhões. Os gestores também respondem 
criminalmente por improbidade administra-
tiva, ação civil pública e crime ambiental, de 
acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). Desde então, o movimento municipalista faz 
alerta de que a política impõe obrigações distantes da realidade financeira das administrações locais.

A CNM busca maneiras para que a política de gestão de resíduos seja implementada sem a única 
responsabilização do Ente municipal e presta total apoio ao Projeto de Lei 2.289/2015, que já foi apro-
vado no Senado e aguarda formação de comissão temporária na Câmara.  O texto do projeto prorroga 
os prazos da PNRS de maneira escalonada, com prazos mais longos para Municípios de menor porte. 
Assim, os Municípios de pequeno porte, maioria no país e os que mais sofrem para conseguir cumprir 
com a política, teriam os prazos mais alongados. Eles possuem mais e maiores dificuldades técnicas e 
financeiras, apesar de causarem os menores impactos ao meio ambiente.

A CNM se orgulha do ano de 2017. Durante os 
doze meses que se passaram, foi possível ver a dife-
rença que um trabalho árduo, contínuo e entregue 
a uma causa pode influenciar no processo decisório 
do Legislativo federal em prol dos Entes municipais. 
A pauta prioritária do movimento municipalista foi, 
em grande parte, atendida pelos deputados e sena-
dores. Algumas matérias avançaram ao longo do ano, 
mas ainda não concluíram seu rito de tramitação.

Seguem abaixo proposições fundamentais 
para a melhor autonomia financeira aos Municí-
pios que se mantêm na pauta prioritária do mo-
vimento e que concentrarão grande esforço do 
movimento para um célere cumprimento de seu 
rito de tramitação. 

 
  SENADO
Emendas do FPM

Aguarda deliberação do Plenário do Senado 
uma matéria que permite que emendas individuais 
impositivas dos parlamentares sejam repassadas 
diretamente aos Municípios por meio do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), vinculadas ao 
produto ou serviço aprovado no orçamento da União. 

Como se trata de uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), o Executivo não pode vetar, basta 
que as duas Casas legislativas aprovem para entrar 
em vigor. De autoria da senadora Gleisi Hoffman 
(PT-PR), a proposta ainda deve seguir para apre-
ciação da Câmara. De acordo com levantamento da 
Confederação, a medida poderá acrescer cerca de R$ 
9,1 bi ao FPM anualmente. 

Atualização dos Programas Federais
Os Municípios de todo o país anseiam pela apro-

vação da PEC 66/2015, que promove uma correção 
dos repasses para execução dos programas do go-
verno federal. A atualização dos valores deve ser 
feita, de acordo com o texto, com base na variação 
acumulada do índice oficial da inflação. A matéria 
aguarda a designação da relatora, senadora Gleisi 
Hoffman (PT-PR), na Comissão de Constituição e 
Justiça da Casa. 

A relevância do mérito da proposta, de auto-
ria do senador Eduardo Amorim (PSC-CE), já foi 

Congresso Nacional

Propostas urgentes para 
aprovação em 2018

exaustivamente defendida pelo movimento mu-
nicipalista, tendo em vista a explícita insuficiência 
dos recursos advindos da União para sustento das 
iniciativas federais municipalizadas. A exemplo do 
custeio da alimentação escolar: o Município recebe, 
acompanhado de uma longa lista de obrigações, R$ 
0,36 para a merenda escolar por aluno/dia, quando 
o custo efetivo das refeições chega a R$ 4,50.

  CÂMARA
1% do FPM 

Após aprovação no Senado nos últimos dias de 
atividade legislativa de 2017, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que acrescenta mais 1% ao 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no re-
passe de setembro seguiu para a Câmara, onde de-
verá passar por comissão especial e pelo Plenário, 
em dois turnos. 

No texto aprovado pelos senadores, ficou de-
finido que a elevação do repasse se dará de forma 
gradativa: serão 0,25% a mais nos anos de 2018 e 
2019 e 0,5% a mais em 2020, totalizando 1% so-

mente em 2021. A proposta eleva as transferências 
aos Municípios via FPM em R$ 1,1 bilhão, R$ 1,2 
bilhão, R$ 2,6 bilhões e R$ 5,6 bilhões, respectiva-
mente, em 2018, 2019, 2020 e 2021.

Piso do Magistério
Atualmente, o reajuste do piso salarial do ma-

gistério da educação básica é calculado com base 
na estimativa do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb), dividida 
pelo número de matrículas do ensino fundamen-
tal urbano. Neste cálculo, o piso aumentou 142%, 
de 2009 até 2017, enquanto a receita do Fundeb 
cresceu 95%. 

A CNM defende que o piso seja atualizado pe-
lo índice aferido da inflação acumulada no ano an-
terior. Essa proposição está expressa no Projeto de 
Lei 3.776/2008, enviado pelo ex-presidente Lula 
ao Congresso Nacional. A matéria aguarda apenas 
a deliberação da Câmara dos Deputados para ir à 
sanção presidencial.
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Os Municípios detentores de bens do patrimônio 
material, cultural e natural participaram ativamen-
te do IV Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, 
Turísticas e Patrimônio Mundial e do Diálogo Mu-
nicipalista realizados em Foz do Iguaçu, no Paraná. 
Os eventos foram destinados ao debate de alterna-
tivas que possam impulsionar o turismo nas cidades 
com esse potencial e culminaram na apresentação 
dos próximos passos para o avanço de reivindicações 
com essa temática.

A Carta de Foz do Iguaçu, lida ao final dos even-
tos, elencou as ações que devem ser adotadas para 
as cidades brasileiras que possuem bens declarados 
como Patrimônio Mundial pela Unesco de natureza 
cultural e natural, bem como os Municípios tombados 
em nível federal pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan). A elaboração da 
Política Nacional de Gestão do Patrimônio Mundial, 

a preservação e a valorização do patrimônio 
cultural e natural e a integração de projetos de 
valorização estão entre as principais iniciativas 
apresentadas na Carta.

O documento sugere a busca de apoio junto 
ao governo federal para facilitar os processos de 
regularização de sítios históricos irregulares no 
sentido de ampliar investimentos. Pede também 
o incentivo aos Municípios na potencialização 
de seus recursos turísticos por meio da estruturação 
de planos municipais e ainda solicita a promoção do 
patrimônio cultural e natural mediante eventos. Um 
deles seria promovido em Brasília, em 2018, com o 
tema “Turismo e Unidades de Conservação/Parques 
Naturais – Desafios e Oportunidades”.  

Outras iniciativas
Os participantes dos eventos reivindicaram ar-

ticulações para liberação, em caráter de urgência, 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
da Cultura para Municípios que já possuem projetos 
e especialmente os declarados Patrimônio Mundial 
pela Unesco. O apoio através da CNM no repasse de 
emendas parlamentares diretamente aos Municípios 
ou fundo a fundo foi mais um pedido apresentado. 
Por fim, a Carta reafirma o desejo da implantação 
da nova Lei Geral da Governança em parceria com 
o Tribunal de Contas da União (TCU). 

Após percorrer 15 Estados, a equipe da CNM 
chegou até São Paulo para o último Diálogo Mu-
nicipalista da série em 2017. O evento teve como 
programação específica a modernização da gestão 
municipal e contou com a parceria da Associação 
Paulista de Municípios (APM).

Durante a sessão solene de abertura, o presidente 
da entidade, Carlos Cruz Filho, comentou orgulho-
samente a Mobilização Municipalista, em Brasília, 
e seus frutos, colhidos pelos Municípios brasileiros.

Filho também mencionou a adesão dos gesto-
res paulistas na Mobilização, que chegou a regis-
trar cerca de 100 prefeitos do Estado. Entretanto, 
ele acredita que os Municípios devem permanecer 
ainda mais unidos para galgar novas conquistas 
em um futuro breve. O vice-presidente da Confe-
deração, Glademir Aroldi, agradeceu a presença dos 
participantes e frisou a importância da presença 

massiva dos gestores nos cha-
mados da CNM. 

Plataformas 
O primeiro painel temático 

apresentou aos participantes a 
plataforma Êxitos, criada com 
intuito de auxiliar na captação 
de recursos. A sua represen-
tante, Marli Burato, detalhou 
a importância da ferramenta. 
“As informações são desencon-
tradas e dispersas. Aqui na [plataforma] Êxitos é 
possível filtrar as oportunidades que se aplicam 
especificamente ao seu Município, o que permite 
ganhar tempo”, frisou. 

O gestor municipal também tem a liberdade de 
configurar o recebimento de e-mails, com informa-

ções de seu interesse, e a frequência desses alertas. 
O representante do Serviço Federal de Processamen-
to de Dados (Serpro), José Roberto Sartori, trouxe 
outras opções de ferramentas para modernizar a 
gestão municipal. Entre elas, o sistema Radar, que 
permite uma gestão centralizada do processamento 
de multas de trânsito.

Cidades Históricas 

Municípios reforçam demandas para o
desenvolvimento do turismo em Foz do Iguaçu

Diálogo Municipalista  

São Paulo recebe o último 
Diálogo Municipalista do ano
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Obter espaço na mídia nacional representa 
o crescimento e o fortalecimento do movimento 
municipalista. Em 2017, foram aproximadamente 
8 mil citações nos jornais de veiculação nacional, 
regional e local; além de sites noticiosos e blogs. 
As ações da CNM em defesa dos governos locais, 
como a intensa atuação no Congresso Nacional e 
no governo federal, foram mencionadas nos jor-

nais de janeiro a dezembro. 
Estudos desenvolvidos pela Confederação e di-

vulgados pelo seu presidente, Paulo Ziulkoski, mos-
tram as perspectivas e os desafios das prefeituras por 
diversos ângulos, como por exemplo: os decretos de 
emergência por conta da crise financeira, os impac-
tos dos pisos salariais e do salário mínimo, a redução 
no orçamento de áreas sociais, o subfinanciamento 

de programas federais, o reparcelamento das dívi-
das previdenciárias, o problema das obras paradas 
e os números que mostram a problemática do crack.

Só em dezembro, foram mais de 600 menções 
à CNM. Dentre elas, a liberação de Apoio Financeiro 
aos Municípios (AFM) e os benefícios da reforma da 
previdência para os Municípios com Regime Próprio 
de Previdência (RPPS).

Na mídia

Em 2017, CNM foi mencionada 
em quase 8 mil publicações



16
janeiro de 2018

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O Boletim CNM é uma publicação da Confederação Nacional de Municípios. Todo o conteúdo pode ser copiado, distribuído, exibido e reproduzido livremente, desde que seja citada a fonte.

Presidente: Paulo Roberto Ziulkoski • Diretor executivo: Gustavo Cezário • Jornalista responsável: Viviane Oliveira • Reportagens: Allan Oliveira, Gabriela Salcedo, Lívia Villela, Mabília Souza, 

Raquel Montalvão, Virna Limongi, Viviane Cruz. Colaboradores: Áreas Técnicas da CNM • Fotos: Jefferson Viana/Ag. CNM • Revisão: Keila Mariana de A. O. Pacheco • Diagramação: Themaz Comunicação 

Endereço: SGAN 601, Módulo N – Brasília/DF – CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000 • Fax: (61) 2101-6008 • E-mail: atendimento@cnm.org.br • Site: www.cnm.org.brCr
éd

ito
s

@portalcnm /TVPortalCNM/PortalCNM /PortalCNMwww.cnm.org.br app.cnm.org.br

Já está confirmada. A XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 
será entre os dias 21 e 24 de maio, no Centro Internacional de Convenções do 
Brasil (CICB). O tema do maior evento de representantes locais do mundo será 
“O compromisso com o Brasil”. Durante os dias de atividades, a expectativa é re-
ceber mais de 7 mil pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais 
agentes municipais, além de autoridades federais.

Para que os gestores municipais possam se organizar, e o evento tenha novo 
recorde de público, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) lançou o hotsite 
da Marcha no mês passado, em dezembro de 2017 (www.marcha.cnm.org.br). 
Uma vez que a viagem fica mais barata quando programada com antecedência, 
o conselho é para que os gestores promovam inscrição on-line o quanto antes e 
garantam estada em Brasília. 

Anualmente, a liderança do movimento municipalista nacional prepara ex-
tensa e rica programação, que contempla as necessidades dos gestores e o dia a 
dia da administração municipal. Por ser ano de eleições nacionais, o evento prevê 
reunir os quatro principais candidatos à presidência da República. Também contará 
com a presença de representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Além de apresentar a pauta prioritária, o encontro busca garantir o com-
promisso do futuro chefe do Executivo com a causa municipalista. “Esse é o 
apogeu do movimento municipalista. É a oportunidade de apresentar nossas 
dificuldades e mostrar a força que temos”, destaca o presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski. Ele lembra que é um momento histórico da política nacional, propí-
cio para discutir o pacto federativo e sensibilizar para os desafios dos governos 
locais de norte a sul do país.

Marcha

Encontro nacional será de 
21 a 24 em maio, programe-se!


