
1



2

Diretoria CNM – 2015-2018
Presidente Paulo Roberto Ziulkoski
1o Vice-Presidente Glademir Aroldi
3o Vice-Presidente Fernando Sérgio Lira Neto
4o Vice-Presidente Hudson Pereira de Brito
1o secretário Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior
1o tesoureiro Hugo Lembeck
conselho Fiscal – titular Expedito José do Nascimento
conselho Fiscal – 3o suPlente Djalma Carneiro Rios
região norte – titular Valbetânio Barbosa Milhomem
região sul – titular Seger Luiz Menegaz



BLOCO 1 – ATUAÇÃO POLÍTICA

AVANÇOS E CONQUISTAS  9

Pautas prioritárias concretizadas 11

Outros avanços obtidos em 2017 12

MOBILIZAÇÃO POLÍTICA 20

XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios  20

“Não deixem os Municípios afundarem” 25

Retrospectiva 27

OBSERVATÓRIO POLÍTICO 30

Principais lutas 30

Ranking de 2017 31

Ranking por Estado 31

Vem aí! Observatório dos Programas Federais 32

BLOCO 2 – ATUAÇÃO TÉCNICA

PROJETOS 34

PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO  37

Observatórios 37

Núcleos Técnicos 38

Eventos 44

Biblioteca CNM 48

BLOCO 3 – ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPAÇO DO CONTRIBUINTE 52

Municípios contribuintes 54

MOVIMENTO MUNICIPALISTA 55

Rede Municipalista 56

Internacional 57

IMAGEM INSTITUCIONAL 59

CNM na Mídia 59

Portal 60

Redes Sociais 60

Campanhas 61

BLOCO 4 – ATUAÇÃO INTERNA

A CASA DOS MUNICÍPIOS 64

PROCESSOS INTERNOS 66

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 67

Novos Talentos  68

Equipe CNM 68

TRANSPARÊNCIA E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 71

Visitas 73



RESULTADOS 2017
4

PALAVRA DO 
PRESIDENTE

Prezados(as) Municipalistas,

Na minha vida, com a maior parte dela destinada à luta pelo muni-
cipalismo brasileiro, estão registrados grandes e inesquecíveis mo-
mentos na nossa longa ação, mobilizações, debates com autorida-
des e conversas com a sociedade na busca de um objetivo comum: 
o de uma nova realidade para os cidadãos que nascem, vivem e 
morrem nas cidades de nosso país. 

Foram mais de 25 anos de vida, com a compreensão e o sacrifício 
de nossas famílias, que participaram e se envolveram nas conquis-
tas alcançadas ao longo do tempo. E que continuarão nos próximos 
anos. As marcas que deixamos são muitas e importantes, e outras 
virão nesse novo tempo de nosso compromisso com o Brasil, que 
vai se renovar na XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

Junto com minha família, levaremos para sempre a palavra gratidão 
em nossos corações pelo apoio que nunca faltou, pelas amizades 
construídas, companheirismo, união e trabalho conjunto. Foram mui-

tos os momentos difíceis enfrentados, mas com união vencemos 
muitas das maratonas que surgiram. 

Uma soma de mais de 8 mil dias de dedicação que deixam mo-
mentos de forte nostalgia. O cenário, agora, é das novas gerações 
que chegam com muitas ideias, iniciativas, projetos, com disposi-
ção e energia para vencer os desafios que permanecem e fazer as 
conquistas necessárias. Obrigado pela oportunidade de servi-los. 

O filme de ontem continua com cores vivas. Da primeira marcha, 
do enfrentamento de cães e seguranças no Palácio do Planalto. 
São muitas as memórias e grandes as lembranças de outros tem-
pos, quando buscamos a construção de uma entidade nacional 
para assumir a luta em nome de 5.568 Municípios. Levo comigo 
uma longa bagagem de excelentes exemplos de um movimento 
que caminhou e caminha unido por manter seus objetivos e sua lu-
ta por mudanças. 
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Não escondo que é amargo o sabor desse gesto. 
Acontecimentos, atitudes e palavras não faltaram. 
Apesar de haver sido um trabalho árduo e intenso, 
abrimos novos horizontes que consolidaram com-
promissos com a valorização e o fortalecimento do 
Ente Município. Confio no trabalho por mudança ra-
dical em nosso sistema político, que alcance a es-
perança manifestada pela sociedade, a qual exige o 
fim da corrupção e o exercício da política com quali-
dade e honestidade, com o cidadão e o Brasil como 
preocupações centrais. 

+ de + de

anos de
dedicação

mil dias de 
trabalho

25 8

Paulo
Ziulkoski

PRESIDENTE DA CNM
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2017: UM ANO 
HISTÓRICO 

Ainda, o trabalho desenvolvido pela Confederação evitou que novas deman-
das e responsabilidades fossem repassadas aos governos locais, como os 
encargos do reajuste dos agentes comunitários de saúde, que teriam impac-
to negativo de mais de R$ 3 bilhões para os cofres municipais.

A essas conquistas se somam iniciativas da CNM para subsidiar os gestores 
municipais. Como a Roda de Conhecimento e o Bate-Papo com a CNM, que 
semanalmente oportunizam um espaço de esclarecimento de dúvidas com os 
técnicos da entidade. Ainda, a implementação de campanhas sociais como 
os “16 dias de ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” e avanços 
em projetos como a criação do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), 
que está incentivando a participação feminina no cenário político. Também, as 
inaugurações do estúdio de TV da CNM e da biblioteca na nova sede. 

Embora os ganhos e avanços de 2017 perpassem as páginas de uma úni-
ca publicação, compilamos aqui os principais resultados obtidos ao longo do 
ano. O nosso trabalho foi árduo, mas, mais uma vez, provamos que com a 
união de todos é possível avançar. 

Boa leitura!

Marcado por mobilizações e importantes vitórias, 
2017 vai ficar na história. 

Diante de um grave quadro financeiro, o ano se encer-
rou com saldo positivo em lutas que perduraram por anos 
no Congresso Nacional. Além disso, a CNM reafirmou sua 
missão de trabalhar para promover a autonomia municipal, 
fortalecer o movimento municipalista e se consolidar como 
referência na representação política nacional e internacio-
nal dos Municípios.

Resultado da aproximação com os poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, a CNM orgulha-se de ter protagoniza-
do importantes conquistas, como o parcelamento da dívida 
previdenciária, a redistribuição do Imposto sobre Serviços 
(ISS) e o Encontro de Contas entre as dívidas previdenciá-
rias da União e dos governos locais. No STF, a CNM man-
teve uma atuação presente e constante em defesa dos Mu-
nicípios. A entidade ingressou como amicus curiae – ami-
gos da corte – em temas como royalties do petróleo e ISS. 
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PILARES DE 
ATUAÇÃO

Orgulho de ser a maior a 
entidade municipalista da 
América Latina

Com apoio de mais de 5 mil 
Municípios filiados, a CNM atua 
em três esferas principais: re-
presentação político-institucio-
nal perante os três poderes; 
desenvolvimento da gestão 
municipal; e fortalecimento do 
movimento municipalista. 

Desenvolvimento da 
gestão municipal

Trabalha para a excelência da 
gestão municipal e melhoria da 
qualidade de vida da popula-
ção brasileira. As ações volta-
das para o desenvolvimento da 
gestão municipal são realiza-
das por meio da produção de 
pesquisas e estudos técnicos 
em diversas áreas, de orienta-
ção técnica e jurídica e do de-
senvolvimento de ferramentas 
tecnológicas voltadas à moder-
nização da gestão e à inclusão 
digital dos Municípios.

Fortalecimento do 
movimento municipalista

Para fortalecer o movimento 
municipalista, a CNM atua em 
projetos e campanhas de im-
pacto social e trabalha em con-
junto com entidades estaduais, 
federações e associações mi-
crorregionais. A cooperação 
com as entidades garante uma 
maior coordenação para o mo-
vimento, fortalece a pauta polí-
tica dos Municípios e aproxima 
as autoridades locais dos pro-
cessos decisórios estaduais e 
nacionais.

Representação 
político-institucional

Participa de diversos conse-
lhos, comitês e órgãos de dis-
cussão e acompanhamento 
de políticas públicas junto ao 
Governo Federal. No Congres-
so Nacional, monitora a pau-
ta, elencando as prioridades 
e fazendo articulações com 
os parlamentares para garan-
tir avanços municipalistas. Da 
mesma forma, acompanha os 
diversos pleitos em tramitação 
no Poder Judiciário que impac-
tam os Municípios. 
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BLOCO I 
ATUAÇÃO POLÍTICA
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AVANÇOS E 
CONQUISTAS 

Diante de um grave quadro financeiro, 2017 se encerrou com saldo 
positivo em relação a pautas importantes aos Municípios. As conquis-
tas, resultado do trabalho da Confederação, garantiram não apenas 
aporte de caixa, mas também evitaram que novas demandas e re-
ponsabilidades fossem repassadas aos governos locais.

As conquistas ultrapassam

R$ 650 bilhões
em benefício dos Municípios.
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Conquistas municipalistas Brasil

Alteração da Aliquota da COFINS que incidiria no IR (1999-2017)  18.242.536.350,07 

Fim da compensação da COFINS no IPI (2004-2017)  15.140.566.204,11 

PAES – Programa Especial de Parcelamento de Débitos (crédito FPM dez 2005)  936.678.112,64 

Iluminação Pública (2003-2017)  55.449.295.904,24 

Repasse do Salário Educação (2004-2017) 85.681.920.796,31 

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (2004-2017) 8.990.682.914,44 

ISS – Imposto sobre Serviço (2004-2017)  252.960.151.139,30 

Transporte Escolar (2004-2017)  7.622.533.443,04 

Merenda Escolar (2006-2017)  37.105.259.922,69 

ITR – Imposto Territorial Rural – Municipalização (2008-2017)  2.890.772.872,50 

1% FPM (dezembro 2007 a 2017)  41.143.844.320,77 

AFM – Apoio Financeiro aos Municípios (2009,2013 e 2015)  9.899.343.157,01 

FEX – Fundo Exportação (2004-2017)  10.987.936.807,92 

Repasses Extras do FPM (2009-2017)  8.410.157.923,47 

PAB – Piso de Atenção Básica (2017)  3.240.981.460,63 

0,5% do FPM de Julho ( 2015) 0,75% do FPM de Julho (2017)  8.169.914.951,16 

Repatriação (2017)  11.995.992.569,91 

Deixou de perder com o Super Simples (2015 e 2017)  4.803.565.486,61 

Kit Máquinas para os Municipíos (2013-2017)  5.883.869.425,92 

Parcelamento Div. Previdenciária (2017)  26.903.343.909,49 

Derrubada do Veto do Encontro de Contas (2017)  36.292.084.589,90 

Conquistas total  652.751.432.262,12
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Pautas prioritárias 
concretizadas
1% DO FPM

 ► R$ 4 bilhões
Fruto de uma luta intensa da CNM e do movimento municipalista, em 
2017, pela primeira vez, os Municípios passaram a contar integral-
mente com mais um ponto percentual do FPM no mês de julho. 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA 

 ► R$ 30 bilhões
Garantiu o parcelamento da dívida previdenciária dos Municípios em 
200 meses, com a redução de 25% dos encargos e da multa e 80% 
dos juros incidentes.

REDISTRIBUIÇÃO DO ISS

 ► R$ 6 bilhões
Liderado pela CNM, o movimento atuou pela derrubada dos trechos 
vetados pelo governo federal que significam um aumento das recei-
tas municipais em cerca de R$ 6 bilhões. A luta segue no STF. 

PRECATÓRIOS

 ► R$ 40 bilhões
Garantiu mais prazo para os Municípios pagarem os precatórios. 
Eles terão até 2024 para quitar seus débitos. A dívida dos governos 
locais soma mais de R$ 40 bilhões, segundo levantamento da CNM. 

FEX: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES

 ► R$ 475 milhões
A liberação de R$ 1,9 bilhão do FEX, destinado a Estados e Municí-
pios, foi aprovada no Senado Federal. Do total repassado aos Esta-
dos, 25% pertencem aos Municípios. 

ENCONTRO DE CONTAS
Beneficiando mais de 90% das prefeituras, a medida significa dinhei-
ro no orçamento dos Municípios para outros investimentos. Também 
representa justiça na relação entre os poderes da República.

MINERAÇÃO (MP 789/2017)

 ► R$ 840 milhões
Aumenta o percentual da Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral (Cfem) aos Municípios e ainda inclui as cidades impactadas 
com a atividade na participação da receita.
 
REPATRIAÇÃO

 ► R$ 358,4 milhões
Foi sancionada a lei que reabre o Programa de Repatriação de ativos 
mantidos ilegalmente por brasileiros no exterior. Isso favorece os go-
vernos municipais, estaduais e federal, com reforço na arrecadação. 

RESTOS A PAGAR

 ► R$ 20,5 bilhões
Foi prorrogado o prazo para a reclassificação dos empenhos relati-
vos aos Restos a Pagar (RAPs) não processados, garantindo fôlego 
para a gestão municipal resolver os entraves administrativos. 
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Outros avanços 
obtidos em 2017
Além das conquistas da Pauta Prioritária, a CNM orgulha-se de uma sé-
rie de avanços em temas importantes para o Municípios, resultado da 
atuação permanentes dos núcleos técnicos e demais áreas da entida-
de. Confira os principais temas que se destacaram em 2017 no Execu-
tivo, Legislativo, Judiciário e Controle Externo. 

A CNM conta com mais de 15 áreas técnicas, que atuam tanto 
no acompanhamento de pautas municipalistas que tramitam nos 
três poderes, quanto na promoção do conhecimento, com a pu-
blicação de livros, cartilhas, estudos, notas técnicas, entre outros 
produtos. Como forma de atuação estratégica, as áreas organi-
zam-se em três grandes núcleos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Assistência Social, Educação, 
Saúde e Cultura

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – Contabilidade Pública, Fi-
nanças, Previdência e Turismo

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL – Defesa Civil, Desenvol-
vimento Rural, Meio Ambiente e Saneamento, Planejamento Ter-
ritorial e Habitação, Trânsito e Mobilidade Urbana

EXECUTIVO

Desenvolvimento Social

 • Merenda escolar – Apesar de não ser ideal, o reajuste nos valo-
res dos repasses para merenda escolar é resultado da atuação do 
movimento municipalista nacional. Agora, o valor per capita do Pro-
grama de Alimentação Escolar (Pnae) será diferenciado por grupos 
de Municípios.

 • UPAs fechadas e sem funcionar (Portaria GM-MS 256/2017) – A 
CNM liderou a criação de um Grupo de Trabalho, com o TCU e o 
Ministério da Saúde, para a redação de um decreto que possibilita 
o uso dos prédios para outros serviços de saúde, sem devolução 
de valores. 
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 • Financiamento da saúde (Portaria 3992/2017) – Foi alterada for-
ma de repasse aos Fundos Municipais de Saúde. Os Municípios 
passam a receber os valores em apenas duas contas: custeio e 
investimento. 

 • Atenção farmacêutica básica – Luta antiga da Confederação, 
em 2017 o governo federal autorizou o aumento do repasse anual 
por habitante para a compra de medicamentos básicos pelos Mu-
nicípios.

 • Financiamento da cultura – Desdobrou pautas municipalistas 
perante o MinC sobre o incentivo fiscal da Lei Rouanet e regula-
mentação do repasse fundo a fundo.

Desenvolvimento Econômico

 • Regimes Próprios – Parcelamento da dívida com Regime Próprio 
de Previdência em 200 parcelas da parte patronal. 

 • ITR – Moção e coleta de assinaturas dos gestores para acabar com os 
entraves da fiscalização do ITR. As ações buscam soluções imediatas 
para a liberação dos estoques de malhas fiscais e disponibilização 
de treinamento aos Entes que não habilitaram servidores no sistema.

 • Mapa do Turismo Brasileiro – O Ministério do Turismo (Mtur) aten-
deu aos pedidos da CNM e atualizou o Mapa 2017, incluindo mais de 
1.100 Municípios em relação ao mapa anterior. Com isso, as atuali-
zações passarão a ser realizadas a cada dois anos, no primeiro ano 
de mandato dos prefeitos e dos governadores.

Desenvolvimento Territorial

 • Gestão das praias urbanas (Portaria 113/2017) – Os Municípios li-
torâneos podem ser responsáveis pela gestão das praias pelos pró-
ximos 20 anos. Isso permite às prefeituras autorizar e firmar contratos 
de permissão e cessão de uso, inclusive para exploração econômica. 
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 • Programa Minha Casa Minha Vida (Portaria 79/2016) – Aprovada 
na Câmara dos Deputados medida que assegura recursos para pe-
quenos Municípios no Programa Minha Casa Minha Vida.

 • Fomento ao setor agropecuário (Portaria 1.211/2017/Mapa) – De-
fine apoio financeiro aos Municípios com Serviços de Inspeção Mu-
nicipal (SIM) aderidos ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (Suasa).

 • Agricultura familiar – Publicação da Instrução Normativa (IN) que 
estimula a criação e a formalização de agroindústrias familiares. Par-
ticipação de debates com o governo federal sobre o tema e mobi-
lização dos gestores municipais para a consulta pública de regula-
mentação da agroindústria do leite.

 • Política Nacional de Mobilidade Urbana – A CNM acompanha o 
Conselho das Cidades e participa do Grupo de Trabalho sobre Mo-
bilidade Urbana. Também auxilia na elaboração de indicadores e 
dialoga com o Ministério das Cidades para aprimoramento das fer-
ramentas da Política de Mobilidade.

 • Edital de compostagem – Por meio de ofício, a CNM solicitou à 
Caixa a abertura de editais do Fundo Socioambiental para auxiliar 
a gestão de resíduos sólidos. Posteriormente, a Caixa lançou edital 
para projetos de compostagem que beneficiou vários Municípios.
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LEGISLATIVO

Desenvolvimento Social

 • Alimentação escolar em Municípios em situação de extrema 
pobreza – Avançou na tramitação do PL 8.816/2017, que incre-
menta o valor per capita destinado a escolas situadas em Muni-
cípios em situação de extrema pobreza.

 • Fundeb – Acompanhamento constante da PEC 15/2015 do Fun-
deb. Por meio de sugestões a proposição, a CNM trabalha para 
que o fundo seja um instrumento permanente de financiamento 
da educação básica pública.

 • Novo piso dos agentes comunitários de saúde e de combate 
às endemias (PEC 22/2011) – Se a PEC tivesse sido aprovada, 

os cofres municipais teriam um impacto negativo de R$ 3,7 bilhões em 
2018, só com os encargos de reajuste da categoria. 

 • Sistema Nacional de Cultura (SNC) – Formulação de emendas ao 
PL 4.271/2016 para garantir que a regulamentação do SNC respeite a 
autonomia municipal e contemple as especificidades dos Municípios 
brasileiros.

 • Recine (Lei 12.599/2012) – Prorrogado o prazo para utilização do be-
nefício fiscal do Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento 
da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine), vinculado ao pro-
grama Cinema Perto de Você, destinado a ampliação, diversificação e 
descentralização do mercado de salas de cinema no Brasil.

Desenvolvimento Econômico

 • Royalties do petróleo – Se o PL 1.504/2015 tivesse sido aprovado, os 
recursos provenientes do dos royalties do petróleo teriam sido retirados 
da educação e da saúde para financiar a segurança pública.

 • Aproximação com as instituições financeiras e planos de saúde – 
Após uma série de reuniões com as instituições financeiras e os planos 
de saúde, a CNM apresentou uma minuta de PL para criar um sistema 
padrão para a troca de informações. Também, em razão da ADI, atuou 
para a construção de uma redação substitutiva ao projeto apresentado.

 • Lei Kandir/cobrança do ICMS – A PEC 37/2007 retoma a cobrança 
do ICMS na exportação de produtos não industrializados e semielabo-
rados. Foi aprovada na CCJ do Senado e na Comissão Especial sobre 
a lei na Câmara dos Deputados. O relatório fixa uma compensação, a 
partir de 2019, no valor de R$ 39 bilhões, para Estados e Municípios. 
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 • Caixa em cooperativas de crédito (PLC 100/2011) – Aprovado 
projeto que autoriza os Municípios a depositarem suas disponibili-
dades de caixa em cooperativas de crédito. A proposição facilita o 
acesso aos agentes financeiros, fortalece a economia local e o de-
senvolvimento regional.

 • Medida Provisória da Mineração (MP 790/2017) – Cinco emendas 
aceitas com o objetivo de salvaguardar os recursos ambientais e 
sociais dos Municípios.

 • Recursos para o turismo – A CNM atuou com as bancadas da Câ-
mara dos Deputados, fomentando o investimento para o turismo por 
meio do aporte de emendas parlamentares no Ministério do Turismo.

 • Lei de Qualidade Fiscal (PLP 295/2016) – Avançou o debate deste 
projeto, que define prazos diferenciados para aprovação dos instru-
mentos orçamentários (PPA, LOA e LDO) entre os Entes federados, 
minimizando eventuais orçamentos municipais desarticulados com 
o orçamento da União e garantindo a efetivação das transferências.

 • Simplificação da prestação de contas para transferências vo-
luntárias (PEC 77/2015) – Avançou a articulação deste projeto, 
que estabelece que os órgãos e entidades da administração públi-
ca dispensarão aos Municípios de menor porte tratamento jurídico 
diferenciado, para simplificar a liberação de recursos e a fiscaliza-
ção das contas prestadas, inclusive de transferências voluntárias.

Desenvolvimento Territorial

 • Estatuto da Metrópole – A CNM acompanha a pauta de governan-
ça metropolitana nas várias instâncias do Executivo federal e do 

Congresso. A entidade influenciou na edição de medida provisória 
para a prorrogação de prazo para a elaboração dos Planos de De-
senvolvimento Urbano Integrado, estabelecido na Lei 13.089/2015.

 • Projetos para concessões e parcerias público-privadas – Traba-
lhou com afinco para sensibilizar o Congresso Nacional e contemplar 
na redação da Lei 13.529/2017 dos consórcios públicos apoio à es-
truturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e par-
cerias público-privadas e representação municipalista no Conselho.

 • Compensação Financeira dos Recursos Hídricos (CFRH) – A Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o PLC 
315/2009, que trata da parcela pertencente aos Estados e Municí-
pios do produto da CFRH. 

 • Plano Municipal de Saneamento Básico – O prazo foi prorrogado 
para dezembro de 2019. Os Municípios sem o plano não poderiam 
receber recursos para saneamento, abastecimento, esgotamento e 
resíduos.
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 • Esgotamento sanitário – A CNM é contra a proposta e obteve apoio 
do senador Flexa Ribeiro para retirar a obrigatoriedade de cobran-
ça separada pelo serviço de esgotamento sanitário no substitutivo 
do PLS 291/2013.

 • Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pna-
trans) – A CNM atuou na aprovação do plano, porque os impactos 
sociais e econômicos das mortes no trânsito oneram o sistema de 
saúde e previdência. Aproximadamente 70% dos leitos das UTIs 
são ocupados por vítimas do trânsito.

 • Aprovação da regulamentação do transporte remunerado priva-
do individual de passageiros (PLC 28/17) – Atuação e mobilização 
de parlamentares para aprovação de emendas que garantissem o 
registro e a fiscalização municipal sem a inviabilização do serviço. 
Os Municípios seguirão diretrizes para a regulamentação do serviço.

 • Fundo Emergencial (PL 791/2015) – Aprovado na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal para criação do 
Fundo de Atendimento às Situações de Emergência e de Calami-
dade Pública decorrentes de secas.

 • Defesa Agropecuária (PLS 379/2016) – Aprovado na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, disciplinando o re-
passe de recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios para apoio às ações de defesa agropecuária. 

 • Segurança pública – O empenho da Confederação evitou que a res-
ponsabilidade fosse transferida para os Municípios. Constitucional-
mente é competência da União e dos Estados, mas a PEC 52/2009 
propõe que os guardas municipais atuem no crime organizado por 
meio de convênio com a Polícia Federal.

JUDICIÁRIO

Desenvolvimento Econômico

 • Royalties – A CNM ingressou como amicus curiae nas Ações Dire-
tas de Inconstitucionalidade que discutem as novas regras de dis-
tribuição dos royalties do petróleo. Há mais cinco anos, a decisão 
do STF suspendeu a nova distribuição dos royalties aos Estados e 
Municípios, aprovada pelo Congresso. Com a suspensão, os Mu-
nicípios deixaram de receber mais de R$ 43,7 bilhões no período. 

 • ISS – Atuação no STF, que segue ao longo de 2018, para validar a 
conquista obtida no Congresso com a aprovação da LC 157/2016. 

 • Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) – Além de uma série 
de reuniões e articulações com o Executivo, a CNM ingressou co-
mo amicus curiae no STF solicitando a revogação da instrução nor-
mativa que dispõe sobre a incidência do IRRF sobre rendimentos 
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Desenvolvimento Econômico

 • Cidades históricas e patrimônio mundial: articulou e cons-
truiu com o TCU o Acórdão 311/2017 que recomendou a 
elaboração da Política Nacional de Gestão do Patrimônio 
Mundial, com o objetivo de nortear a exploração turística 
adequada e a definição das responsabilidades das institui-
ções nas instâncias federativas.

 • Governança na administração pública – A aproximação 
da CNM com o Tribunal de Contas da União (TCU) resultou 
em avanços no tema da governança municipal. Em 2017, 
a Confederação apoiou o Fórum Nacional de Controle, pro-
movido pelo TCU, e contribuiu com os debates para a as-
sinatura de um decreto com medidas para o planejamento, 
implementação, avaliação e revisão das políticas públicas. 

pagos a pessoas jurídicas, para que continuem fazendo parte da receita 
própria dos Municípios. Todas as cobranças foram suspensas até o julga-
mento da ação, que pode ocorrer em 2018. 

 • Imposto Predial e Territorial Urbano – A CNM atua permanentemente pa-
ra reverter o entendimento da RE 648.245, que impede o Executivo munici-
pal de atualizar a planta genérica de valores por meio de decreto, tornan-
do obrigatória a aprovação de leis específicas anuais. Essa decisão invia-
biliza, na maioria das vezes, a atualização, gerando perdas de arrecada-
ção na ordem de R$ 1 bilhão por ano, segundo estudo na Confederação.  

 • Piso do magistério – A CNM acompanhou no STJ e no TJ, ao longo de 
2017, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pretende impugnar 
o critério de atualização do piso nacional que é aplicado nas remunerações 
dos professores da educação básica em patamares mais severos que os 
índices inflacionários oficiais. Com ingresso da ação no STF, em 2018, a 
CNM solicitou habilitação como amicus curiae.

CONTROLE EXTERNO

Desenvolvimento Social

 • Creches – O movimento municipalista levou ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) a problemática das obras inacabadas de creches por todo o país. 

 • Estratégia de Saúde da Família – A CNM apontou para o Tribunal de 
Contas da União que cerca de 38% dos Municípios brasileiros recebem 
do Ministério da Saúde (MS) repasses menores do que deveriam. O TCU 
publicou o Acordão 8.704/2017 recomendando ao MS pautar e solucionar 
o tema na Comissão Intergestores Tripartite. 
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 • Urbem – software público de gestão governamental desenvolvido 
pela CNM. O esforço de uma sistemática comum de prestações de 
contas demonstrou a necessidade de atuação conjunto com outros 
órgãos públicos, sendo apresentado para a Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e Serpro. Além de 
detalhar a ferramenta, a CNM destacou o interesse de buscar so-
luções para tornar possível a modernização dos governos locais, 
que tem como pré-requisito a padronização da contabilidade públi-
ca brasileira. O projeto, em parceria com o Sebrae, foi plenamente 
executado e finalizado no ano de 2017, tendo mais de 600 Municí-
pios interessados em utilizar a ferramenta e mais de 100 empresas 
interessadas em atender as demandas de suporte técnico. A conti-
nuidade na evolução da ferramenta passa a ser um desafio de ca-
da Município ou consórcios de tecnologia.
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MOBILIZAÇÃO 
POLÍTICA

XX Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios 
Palco de grandes debates, a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios chegou 
a sua 20ª edição em 2017. O evento reuniu, entre os dias 15 e 18 de maio, 
mais de 7 mil municipalistas brasileiros. Com o tema “O Brasil em Reformas”, 
a programação da Marcha destacou esse período de grande crise financeira, 
econômica, fiscal e, sobretudo, política vivenciado pelo país, além da necessidade 
de se discutir um novo Brasil. 

Entre as grandes conquistas dessa 20ª edição, destacou-se a assinatura, pelo 
presidente da República, Michel Temer, da medida provisória que prevê o 
parcelamento da dívida previdenciária dos Entes locais. 
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FATOS MARCANTES
 
 • REPRESENTATIVIDADE

 − Mais de 7 mil participantes.
 − Presença do presidente da 

República, de 18 ministros de 
Estado, dos presidentes da 
Câmara e do Senado, de 14 
senadores e de 54 deputados.

 − Presença do Tribunal de Con-
tas da União e Controlado-
ria Geral da União: integração 
dos sistemas de controle ex-
terno e interno.

 − Presença da delegação da 
Flacma – Primeiro Congresso 
Internacional Municipalista.

 • PARCERIAS
 − Cooperação Técnica assina-

da com a Caixa Econômica 
Federal proporcionou o uso 
de base de dados para a ela-
boração de diagnóstico por 
Município.

 − Cooperação Técnica assina-
da com Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro): apoio à inovação do 
municipalismo brasileiro.

 − Adesão ao Pacto Global 
de Prefeitos pelo Clima e a 
Energia – UE: engajamento de 
toda a América Latina.

 − Acordo de cooperação firma-
do com o Congresso de Inten-
dentes para apoio a região da 
fronteira entre Brasil e Uruguai.

 − Parceria com o Pnud: com-
promisso de acompanhar os 
avanços dos Municípios nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável por meio da Mandala ODS.

 • PAUTA DE REIVINDICAÇÕES E CONQUISTAS
 − Pauta de Reivindicações apre-

sentada ao presidente da Re-
pública, Michel Temer, ao pre-
sidente do Senado Federal, se-
nador Eunício Oliveira, ao pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia, além de 
centenas de parlamentares.

 − Assinatura da medida provisó-
ria que permite o parcelamen-
to dos débitos previdenciários 
em até 200 meses.

 − O senador Eunício Oliveira 
convocou o Congresso 
Nacional para sessão conjunta 
do Parlamento para apreciar o 
veto das alterações do ISS.
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 • DEBATES EM DESTAQUE
 − Debates com o ministro da 

Fazenda Henrique Meirel-
les, secretário nacional de 
Previdência e com repre-
sentante do ministério so-
bre as reformas Tributária e 
da Previdência no painel “O 
Brasil em Reformas”.

 − Encaminhamentos para 
construção de termo de 
cooperação nacional para 
o combate à judicialização da saúde. 

 − Compromisso comum de governo transparente na presença do 
TCU e CGU sobre a integração dos sistemas de controle exter-
no e interno.

 • FORTALECIMENTO DO MOVI-
MENTO MUNICIPALISTA

 − A criação do Movimento Mu-
lheres Municipalistas foi mo-
mento auge dessa edição, 
com a presença de mulheres 
líderes da política brasileira e 
de organismos internacionais.

 − Assinatura do requerimento 
para Criação da Frente Parla-
mentar Municipalista.

 − Valorização do Legislativo lo-
cal no Fórum de Vereadores 
(aproximação do Legislativo lo-
cal com a Pauta Prioritária da 
CNM).

 − Criação do grupo interministe-
rial para elaborar a Política Na-
cional de Gestão do Patrimônio Mundial.

 − Inauguração da sede própria.
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Movimento Mulheres Municipalistas

Para reverter e melhorar a sub-representação feminina na 
política nacional, a Confederação Nacional de Municípios 
lançou o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), duran-
te a XX Marcha. O MMM foi idealizado pela primeira-dama 
do municipalismo brasileiro, Tânia Ziulkoski, com essencial 
envolvimento de uma das fundadoras da entidade, Dalva 
Christofoletti.

Congresso Internacional Municipalista

Paralelo à programação da XX Marcha, foi realizado pela CNM 
em parceria com a Federação Latino-Americana de Cidades, 
Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma). 

Participaram delegações de 12 países e importantes lide-
ranças internacionais como o embaixador da União Euro-
peia no Brasil, o presidente da Flacma e o vice-presidente 
da CGLU pela América Latina, além de autoridades do Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 
e da ONU Mulheres.



RESULTADOS 2017
25

“Não deixem os 
Municípios afundarem”
Para garantir a aprovação da pauta prioritária municipalista, a Confe-
deração intensificou a pressão sobre o Congresso por meio da cam-
panha “Não deixem os Municípios afundarem”. 

Além da difusão on-line, a campanha contou com uma série de ações 
na capital federal. Entre elas, uma grande mobilização com mais de 2 
mil gestores no Congresso Nacional. Para simbolizar o naufrágio dos 
Municípios, os prefeitos usaram coletes e apitos. 

Confira a os principais momentos da campanha.

Mobilizações pelo Brasil
Antes da grande mobilização 
nacional, em Brasília, diversas 
entidades estaduais organiza-
ram reuniões com as banca-
das parlamentares para solici-
tar apoio do Congresso Nacio-
nal à pauta prioritária do movi-
mento. 

Câmara dos Deputados
Os gestores presentes na mobi-
lização foram recebidos em ses-
são solene realizada no Plenário 
da Câmara dos Deputados. O 
presidente da CNM, Paulo Ziul-
koski, apresentou a pauta muni-
cipalista aos parlamentares. 

Reunião com as bancadas es-
taduais
Congressistas das bancadas 
estaduais se reuniram com pre-
feitos de todo o Brasil durante a 
campanha. Nos encontros, os 
parlamentares ouviram o ape-
lo dos gestores municipais pelo 
socorro financeiro para os Mu-
nicípios.
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Prefeitos lotam auditório no Senado
Os gestores se reuniram no auditório Petrônio Portela para discutir as 
pautas e a agenda da mobilização. O espaço foi preenchido por mais 
de 2 mil prefeitos. 

Concentração histórica na Praça das Bandeiras
Os prefeitos se reuniram na Praça das Bandeiras, em mobilização 
embalada por palavras de ordem, como “não tem jeito, ajudem os 
prefeitos!”. Um barco inflável foi peça da ação, junto com milhares de 
pequenos barcos de papel, representando cada Município do Brasil, 
todos fixados no gramado em frente do Congresso Nacional. 
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Retrospectiva

JANEIRO

Estudo divulgado pela CNM apontou 
que o número de Municípios com de-
cretos de situação de calamidade fi-
nanceira aumentou nas primeiras se-
manas de 2017.

Reunião na sede da CNM com repre-
sentantes da Unesco. Foram debatidas 
as formas de impulsionar o turismo e a 
cultura nos Municípios brasileiros.

FEVEREIRO

A CNM reuniu deputados federais para 
debate e construção da pauta munici-
palista e pedido de apoio nas propos-
tas que podiam gerar mais recursos 
aos Municípios.

Em reunião com o secretário-executi-
vo da Receita Federal, Jorge Rachid, a 
CNM dialogou sobre entraves dos Mu-
nicípios na área financeira.

MARÇO

A CNM convidou presidentes das enti-
dades estaduais e microrregionais para 
debater a pauta prioritária do movimen-
to municipalista para 2017.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), recebeu da CNM a pauta 
municipalista para 2017 e um pedido 
de apoio para a votação das proposi-
ções em tramitação na Câmara.

ABRIL

Audiência da CNM com a presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), mi-
nistra Carmen Lúcia. O presidente da 
entidade, Paulo Ziulkoski, entregou à 
magistrada a pauta municipalista em 
tramitação no Judiciário.

A CNM foi ao Congresso para pedir in-
serção do parcelamento de dívidas 
previdenciárias em medida provisória.
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MAIO

A XX Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios contou com a presença de 
cerca de 8 mil pessoas, com represen-
tantes de mais de 20 países. Leia mais 
sobre o evento nas páginas 18 a 20.

A casa do municipalismo foi oficialmen-
te inaugurada e apresentada aos parti-
cipantes da XX Marcha. 

JUNHO

Em reunião na sede da CNM, o presi-
dente da Confederação, Paulo Ziulkoski 
destacou a importância da atuação dos 
parlamentares na sessão que derrubou 
o veto do ISS.

Encontro com o presidente Michel Te-
mer. Ziulkoski agradeceu o apoio na 
derrubada do veto do ISS e a edição 
da MP que garantiu o parcelamento da 
dívida previdenciária dos Municípios 
em até 200 meses. 

JULHO

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
participou da cerimônia de anúncio de 
medidas para estruturação de projetos 
de infraestrutura para Estados e Muni-
cípios. O evento ocorreu no Palácio do 
Planalto, em Brasília. 

Em encontro com parlamentares, a 
CNM detalhou cinco itens prioritários 
da pauta municipalista que tramitavam 
no Congresso Nacional. 

AGOSTO

Articulação no Câmara dos Deputados 
para a aprovação da emenda que pre-
via o encontro de contas entre a União 
e os Municípios.

A CNM promoveu um café da manhã 
com deputados, em parceria com a 
Frente Parlamentar Mista em Defesa 
dos Municípios Brasileiros, para de-
bater estratégias para avançar com a 
pauta municipalista.
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SETEMBRO

CNM e Frente Parlamentar Mista pro-
moveram almoço para parlamentares 
e pediram apoio à sanção do Encontro 
de Contas.

Como representante dos Municípios, a 
CNM participou do workshop de lança-
mento do Programa Euroclima+ para o 
Setor de Mobilidade Urbana. O evento 
ocorreu em Lima, no Peru. 

OUTUBRO

A CNM protocolou ofício na Presidên-
cia da República solicitando a edição 
de MP para socorrer os Municípios por 
meio de um apoio financeiro emergen-
cial.

Centenas de prefeitos se reuniram na 
sede da CNM para debater a crise en-
frentada pelos Municípios e discutir as 
pautas prioritárias.

NOVEMBRO

O presidente da CNM participou de 
sessão solene na Câmara como parte 
da campanha “Não deixem os Municí-
pios afundarem”.

Mais de 2 mil gestores municipais par-
ticiparam ativamente da mobilização 
“Não deixem os Municípios afunda-
rem”. Leia mais sobre o evento nas 
páginas 23 e 24.

DEZEMBRO

Ziulkoski pediu apoio do CNJ e apre-
sentou ações da CNM para redução 
das demandas judiciais da saúde. 

Cerca de 300 prefeitos estiveram reu-
nidos com o presidente da República, 
Michel Temer, liderados pela CNM e 
pelas entidades estaduais municipa-
listas. Os gestores reforçaram as de-
mandas prioritárias dos Municípios. 
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OBSERVATÓRIO 
POLÍTICO

2.314
proposições acompanhadas 

Números:

Em 2017...

1.300
acessos ao Observatório

460
de alta relevância







Principais lutas
 
Para o acompanhamento permanente da pauta nas Casas Legislativas, a CNM 
conta com uma plataforma chamada Observatório Político. 

Um total de 2.314 proposições foram acompanhadas pela CNM, gerando di-
versas ações como apresentação de emendas, participação em audiências 
e debates, articulações e entregas de ofícios. Dessas proposições, 35 foram 
consideradas de alta relevância, ou seja, geram um grande impacto na gestão 
e nas finanças dos Municípios. Por isso, são acompanhadas de perto pelo Ob-
servatório Político, pelos técnicos e assessores parlamentares da entidade.

Além disso, 51 votações das proposições de alta relevância tiveram resultado 
positivo para os Municípios e apenas 4 votações com resultado negativo. 

Consulte como seu deputado atuou em cada uma das votações em 
www.politico.cnm.org.br
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Ranking de 2017
Por meio do Observatório Político, a CNM também mensura o compro-
metimento dos parlamentares com o municipalismo. Para isso, conta 
com um ranking que é atualizado conforme a atuação de deputados e 
senadores em relação à pauta municipalista em tramitação. A compara-
ção é realizada com 594 congressistas (513 deputados e 81 senadores).

Ranking Nacional

Ranking por Estado

Deputado Senador

AC Angelim (Pt-AC) Sérgio Petecão (PSD-AC)

AL Cícero Almeida (Pode-AL) Benedito De Lira (PP-AL)

AM Conceição Sampaio (PP-AM) Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

AP Professora Marcivania 
(PCdoB-AP) Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

BA Jutahy Junior (PSDB-BA) Lídice Da Mata (PSB-BA)

CE Leônidas Cristino (PDT-CE) José (Pimentel (PT-CE)

DF Augusto Carvalho (SD-DF) Reguffe (S-Partido-DF)

ES Evair Vieira De Melo (PV-ES) Magno Malta (PR-ES)

GO Pedro Chaves (PMDB-GO) Lúcia Vânia (PSB-GO)

MA Hildo Rocha (PMDB-MA) Edison Lobão (PMDB-MA)

MG Bilac Pinto (PR-MG) Antonio Anastasia (PSDB-MG)

MS Dagoberto Nogueira (PDT-MS) Simone Tebet (PMDB-MS)

MT Ezequiel Fonseca (PP-MT) Cidinho Santos (PR-MT)

PA Hélio Leite (DEM-PA) Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Herculano Passos
PSD-SP

108 pontos

CÂMARA:

Pedro Chaves
PMDB-GO
96 pontos

Hildo Rocha
PMDB-MA
88 pontos

SENADO:

Flexa Ribeiro
PSDB-PA
84 pontos

Armando Monteiro
PTB-PE

84 pontos

Valdir Raupp
PMDB-RO
76 pontos
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PB Luiz Couto (PT-PB) Raimundo Lira (PMDB-PB)

PE Tadeu Alencar (PSB-PE) Armando Monteiro (PTB-PE)

PI Júlio Cesar (PSD-PI) Elmano Férrer (PMDB-PI)

PR Enio Verri (PT-PR) Gleisi Hoffmann (PT-PR)

RJ Jandira Feghali (PCdoB-RJ) Eduardo Lopes (PRB-RJ)

RN Zenaide Maia (PR-RN) Fátima Bezerra (PT-RN)

RO Luiz Cláudio (PR-RO) Valdir Raupp (PMDB-RO)

RR Maria Helena (PSB-RR) Telmário Mota (PTB-RR)

RS Afonso Motta (PDT-RS) Lasier Martins (PSD-RS)

SC Jorginho Mello (PR-SC) Paulo Bauer (PSDB-SC)

SE Adelson Barreto (PR-SE) Eduardo Amorim (PSDB-SE)

SP Herculano Passos (PSD-SP) Marta Suplicy (PMDB-SP)

TO Carlos Henrique Gaguim 
(Pode-TO) Vicentinho Alves (PR-TO)

Confira o ranking completo em www.politico.cnm.org.br.

Vem aí! Observatório dos 
Programas Federais
A CNM está desenvolvendo uma nova funcionalidade para oferecer aos 
Municípios um diagnóstico detalhado dos programas lançados pelo gover-
no federal. 

Dentro da Plataforma Êxitos, disponível no conteúdo exclusivo do Portal CNM, 
serão disponibilizadas informações sobre legislação, defasagem inflacioná-
ria, análise de custos com demonstração do grau de investimento e aplicação 
dos valores de contrapartidas, orientação 
para a prestação de contas, mapeamen-
to e identificação dos riscos, e muito mais. 

Todas essas informações vão facilitar aos 
gestores municipais a tomada de decisões 
sobre a adesão a programas federais.

Protótipo – O protótipo conta com uma na-
vegação dinâmica, por meio de uma “árvo-
re dos programas” que indica aqueles com 
adesão pelo Município. Informa quanto aos 
riscos assumidos e a relação dos custos 
físicos e financeiros envolvidos. Além de 
contar com uma funcionalidade de alertas 
sobre os prazos e as regularidades a se-
rem cumpridas.
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BLOCO 2 
ATUAÇÃO TÉCNICA
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www.reinserir.cnm.org.br

Tem como objetivo fomentar o trabalho integrado das redes de edu-
cação, saúde e assistência social em conjunto com a sociedade civil 
para gerar oportunidades de reinserção social e econômica dos usuá-
rios de drogas. 

Resultados já alcançados:
 • o projeto se encerrou com o financiamento da União Europeia, mas 

terá continuidade com recursos próprios da CNM;
 • aprovação de leis de incentivo à reinserção social em sete Municí-

pios;
 • reinserção social de 15 dependentes químicos;
 • destaque na mídia nacional: http://g1.globo.com/pb/paraiba/videos/v/

projeto-no-interior-do-nordeste-aposta-em-reabilitacao-gradual-do-u-
suario-de-droga/5975167/

www.univercidades.cnm.org.br

O projeto se propõe a contribuir para o fortalecimento de capacidades 
locais de implementação de políticas públicas. Para isso, conta com 
cinco objetivos estratégicos: plataforma on-line, fortalecimento das ca-
pacidades, replicação de práticas exitosas, aproximação entre univer-
sidades e Municípios, troca de conhecimento e experiências.

Resultados já alcançados:
 • Prêmio MuniCiência – em 2017 foi realizada a primeira etapa nacio-

nal do prêmio que selecionou 30 Municípios entre 252 participantes;
 • levantamento de parcerias existentes entre centros de ensino e pes-

quisa e Municípios, realizada em parceria com a Enap e o Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão;

 • evento em Ouro Preto/MG, no qual foram debatidos os desafios pa-
ra a aproximação entre Universidades e Municípios.

PROJETOS
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www.ods.cnm.org.br

O projeto Localizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) nos Municípios Brasileiros é resultado de uma parceria 
entre a Confederação e o Programa de Articulação de Redes Ter-
ritoriais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(ART-Pnud).

Resultados já alcançados: 
 • publicação do Guia para Integração dos ODS nos Municípios; 
 • lançamento da Mandala ODS, ferramenta de monitoramento;
 • ações integraram o Relatório Nacional Voluntário apresentado 

pelo governo brasileiro no Fórum Político de Alto Nível das Na-
ções Unidas (Nova York/EUA);

 • seleção da CNM por meio de edital público para representar 
os governos municipais na Comissão Nacional para os ODS 
(CNODS).

www.doadores.cnm.org.br 

O projeto tem o objetivo de contribuir para o aumento das doações de 
sangue no país por meio de um processo de comunicação e interação 
entre hemocentros, gestores(as) municipais e doadores(as).

Resultados já alcançados: 
 • lançamento de um portal para o projeto;
 • lançamento de um aplicativo do projeto para uso no celular;
 • parceria com a Secretária de Saúde de Goiás para a implementação 

de uma proposta-piloto.
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www.iuc.eu/lac-pt 

A CNM atua no atendimento e na assistência aos Municípios 
latino-americanos e europeus que cooperam com os integran-
tes do projeto promovido pela União Europeia.

Resultados alcançados com a contribuição da CNM: 
 • seleção de cidades brasileiras que formaram pares e defi-

niram formas de abordar desenvolvimento urbano susten-
tável;

 • a CNM se consolidou como uma das coordenadoras nacio-
nais do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia, 
cujo objetivo é agregar governos locais de todo o mundo 
em prol da luta contra as mudanças climáticas.

www.urbem.cnm.org.br 

Software de gestão governamental gratuito que tem por objetivo a desbu-
rocratização e a compartimentação de informações públicas de forma au-
tomatizada. Inicialmente desenvolvida pela CNM, a tecnologia conta com 
o apoio do Sebrae por meio do Projeto de Integração e Institucionalização 
da Lei Geral na Gestão Municipal. 

Resultados já alcançados:
 • em 2017, o Urbem teve o código fonte liberado aos 494 Municípios e 

às 82 empresas cadastrados, configurando uma das etapas de dispo-
nibilização do Novo Urbem;

 • foi apresentado durante reunião da Associação dos Membros dos Tri-
bunais de Contas do Brasil (Atricon). 

A parceria entre a CNM e a Universidade de Harvard nos Estados Unidos tem como objeti-
vo compreender e contribuir para a melhoria de políticas públicas em nível local no Brasil.

Resultados já alcançados:
 • em 2017, foi realizado treinamento sobre Educação na Primeira Infância por meio de 

pesquisa interativa com 144 gestores durante a XX Marcha a Brasília e com 640 gesto-
res durante 12 seminários Diálogos Municipalistas realizados em todo o país.
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PROMOÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

Observatórios

Disponibiliza informações sobre a implementação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos
www.lixoes.cnm.org.br 
Para alertar autoridades, parlamentares e gestores sobre a situação dos 
Municípios brasileiros em relação às obrigações da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), o Observatório dos Lixões realizou um diag-
nóstico com a participação de 4.224 Municípios. 

Disponibiliza informações sobre a circulação e o consumo de drogas 
no Brasil
www.crack.cnm.org.br
Os dados do Observatório do Crack voltaram a ganhar destaque na 
mídia nacional, apontando que a droga é um problema grave em uma 
de cada cinco cidades do país. O observatório também participou de 
debates no Distrito Federal e em São Paulo sobre a descriminalização 
do uso de drogas.
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Identifica e dissemina informações sobre a Política Nacional de De-
fesa Civil nos Municípios 
www.desastres.cnm.org.br 
A partir dos dados do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(Sindpec), o Observatório dos Desastres levantou mais de 1.505 de-
cretações de situação de anormalidade em todo o Brasil no ano de 
2016. Os dados foram atualizados e disponibilizados gratuitamente 
no hotsite do observatório. 

VEM AÍ!
Observatório dos Consórcios
Fortalece as redes e os atores do movimen-
to municipalista sobre o tema consórcios
www.consorcios.cnm.org.br 
Em 2017 a CNM desenvolveu um banco 
de dados de identificação dos consórcios 
e disponibilizou conteúdos técnicos e in-
formativos. As diversas ações realizadas 
pelo projeto Consórcios Públicos Intermunicipais motivaram a cria-
ção de uma ferramenta permanente: o Observatório dos Consórcios. 
A semente plantada em 2017 começa a ser desenvolvida em 2018. 

Núcleos Técnicos
Os núcleos técnicos da CNM trabalham diariamente com os princi-
pais temas de interesse municipalista para disponibilizar aos gestores 
as informações em diferentes formatos. São notas técnicas, publica-
ções, notícias, orientações, alertas, estudos, eventos, Bate-Papo com 
a CNM e Roda de Conhecimento.

Realizam também atividades que colaboram para o alcance das con-
quistas municipalistas, como articulação no Congresso, participação 
em conselhos, parcerias e grupos de trabalho. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 

Assistência Social

 • Criança Feliz – Elaboração de estudo sobre os impactos finan-
ceiros do Criança Feliz. O documento foi entregue à primeira-da-
ma, Marcela Temer, e ao ministro do Desenvolvimento Social e 
Agrário, Osmar Terra. 

 • Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil no 
Suas – Divulgação de nota técnica que orienta sobre parâmetros 

Legenda:
 Reunião / Evento

 Publicação

 Estudo

 Nota Técnica / Orientação
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para a celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas). 

 • XI Conferência Nacional de Assistência Social 2017 – Orienta-
ção para gestores, usuários, controle social, sociedade civil e en-
tidades participarem da conferência. O evento, realizado em de-
zembro, estabeleceu o período de 10 de abril a 31 de junho de 
2018 para realização das conferências municipais locais. 

Notícia mais acessada: Governo reduz orçamento da Assistência 
Social para criar Programa Criança Feliz
SHARE-SQUARE http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/governo-reduz-orca-
mento-da-assistencia-social-para-criar-programa-crianca-feliz 

Educação

 • Piso do magistério – No estudo lançado sobre o reajuste do pi-
so do magistério, a CNM alertou que o aumento do piso causará 
impacto de R$ 4,5 bilhões aos cofres municipais.  

 • Receita anual do Fundeb – Produção de nota técnica tratan-
do dos valores da receita anual do Fundo, além dos aspectos 
legais para utilização dos repasses e da complementação da 
União. 

 • Fundeb – A CNM participou de audiência pública da Comis-
são Especial que discutiu a PEC 15/2015, na Câmara dos De-
putados, que torna o Fundeb instrumento permanente de finan-
ciamento da educação básica pública. A entidade criou grupo 
de trabalho  para acompanhamento da PEC 15/2015 a fim de  
identificar princípios que orientem a proposta de um novo mo-
delo de financiamento para a educação brasileira. 

Notícia mais acessada: Reajuste do piso nacional do magistério em 
2017 deve ser de 7,64%
SHARE-SQUARE http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/reajuste-do-piso-
nacional-do-magisterio-em-2017-deve-ser-de-764 

Saúde

 • Política Nacional de Atenção Básica (Pnab) – A CNM divulgou 
duas notas técnicas sobre a Política Nacional de Atenção Bási-
ca. 

 • Judicialização – Atuou na busca de soluções e fortaleceu a par-
ceria com o CNJ nos diversos Estados, estabelecendo estratégias 
de redução da judicialização. 

 • Conselhos de Saúde – reforçou a parceria com o Conselho Na-
cional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e partici-
pou das reuniões da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) com a 
representatividade de um(a) prefeito(a). 

Notícia mais acessada: Ministério sinaliza mudanças nos procedimen-
tos do SUS realizados por farmacêuticos
SHARE-SQUARE http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/ministerio-sinaliza-
mudancas-nos-procedimentos-do-sus-realizados-por-farmaceuticos 

Cultura

 • Financiamento à cultura – Realizou levantamento de dados e con-
teúdos sobre fontes federais e estaduais de financiamento, que foram 
consolidados por meio da cartilha Planejamento e Financiamento 
para a Gestão Pública Municipal de Cultura. 
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 • Lei Rouanet – Publicou nota técnica sobre como os Municípios 
podem realizar projetos culturais por meio do mecanismo de in-
centivo fiscal, apresentando também uma alternativa para aque-
les que não podem ser proponentes de projeto cultural desta 
forma. 

 • Execução orçamentária do MinC – Fez levantamento de dados e 
informações a respeito da execução orçamentária do MinC (2011 
– 2017), que foram consolidados em um estudo técnico. 

Notícia mais acessada: Abertas inscrições para curso de formação 
de gestores em Cultura aos Municípios do Espírito Santo
SHARE-SQUARE http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/abertas-inscricoes-
para-curso-de-formacao-de-gestores-em-cultura-aos-municipios-do-
espirito-santo

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 
Contabilidade Pública

 • Tratamento contábil dos recursos do Fundeb – Elaborou a No-
ta Técnica 27/2017, que apresenta o tratamento contábil do ajuste 
anual da distribuição dos recursos do Fundeb. 

 
 • Manual para Instrução de Pleitos – A CNM realizou diversas 

orientações técnicas para os gestores municipais acerca do Ma-
nual para Instrução de Pleitos lançado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). 

 

 • Nova contabilidade municipal – Desenvolveu a cartilha Lições 
Práticas de Contabilidade, que orienta e dá dicas sobre as mudan-
ças na contabilidade municipal, trazendo lições práticas de como 
implementá-las. 

Notícia mais acessada: Novos gestores devem implantar procedi-
mentos contábeis patrimoniais em 2017
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/novos-gestores-devem-
implantar-procedimentos-contabeis-patrimoniais-em-2017 

 
Finanças

 • Simples Nacional – Publicou nota técnica sobre as mudanças no 
Simples Nacional e realizou uma edição da Roda de Conhecimen-
to para explicar as principais dúvidas sobre o assunto. 

 • ISS – Foram feitas orientações sobre a necessidade de atualiza-
ção das leis municipais que tratavam do ISS durante os Diálogos 
Municipalistas. 

 • Imposto Territorial Rural (ITR) – A CNM elaborou nota técnica 
sobre Instrução Normativa 1.562/2015 – Valor da Terra Nua (VTN). 
Divulgou ainda 26 notícias com orientações acerca da Instrução 
Normativa 1.640/2016 no Portal CNM. 

Notícia mais acessada: Confederação solicita ao Banco do Brasil 
agilidade na liberação do acesso às contas dos novos gestores
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/confederacao-solicita-ao-
banco-do-brasil-agilidade-na-liberacao-do-acesso-as-contas-dos-
novos-gestores 
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Previdência

 • Dívida previdenciária – a CNM conseguiu aprovar um parcela-
mento das dívidas previdenciárias dos Municípios tanto junto a 
União quanto em relação aos fundos próprios de previdência em 
condições muito favorecidas, com descontos significativos de 
multas e juros, gerando uma economia potencial para os Municí-
pios da ordem de mais de R$ 30 bilhões.

 • Encontro de Contas – a CNM conseguiu aprovar uma emen-
da na lei de parcelamento das dívidas previdenciárias que prevê 
um encontro de contas entre os débitos que os Municípios pos-
suem com a previdência e os débitos que a União possui jun-
to aos Municípios como forma de reduzir mais ainda os débitos 
previdenciários municipais em um montante que pode chegar a 
R$ 20 bilhões. Também foi conquistada a inclusão da CNM co-
mo membro do Comitê de análise do encontro de contas.

 • Reforma da previdência – durante o ano de 2017 houve gran-
de movimentação para aprovação de uma Reforma do Sistema 
Previdenciário brasileiro, que gera ‘déficits crescentes nas con-
tas públicas do país. A CNM elaborou emendas a todas as pro-
postas de reforma elaboradas, de forma a garantir que as contas 
públicas municipais também fossem amplamente beneficiadas 
por uma eventual aprovação da emenda constitucional.

 
Notícia mais acessada: Meirelles alerta que sem reforma na previ-
dência governo terá que cortar mais R$ 50 bi em 2018
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/meirelles-alerta-que-
sem-reforma-na-previdencia-governo-tera-que-cortar-mais-r-50-bi-
em-2018 
 

Turismo

 • Mapa do Turismo Brasileiro – Mobilizou e orientou por meio de no-
ta técnica os gestores municipais para incluírem informações e do-
cumentos nas atualizações do Mapa do Turismo Brasileiro de re-
giões e Municípios. 

 • Cidades históricas – A Entidade realizou, com parceiros, a 3ª e a 4ª 
edições do Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e 
Patrimônio Mundial, em que foram apresentadas e discutidas boas 
práticas para alavancar o turismo nos Municípios brasileiros. 

 • Plano Nacional do Turismo – Participou como membro do Conse-
lho Nacional de Turismo, de câmaras temáticas que reuniram as li-
deranças do turismo nacional para construção do novo Plano Na-
cional de Turismo e da Política Nacional de Qualificação Profissional 
para o Turismo. 

Notícia mais acessada: Siconv: Municípios já podem inscrever projetos 
para realização de eventos
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/siconv-municipios-ja-podem-
inscrever-projetos-para-realizacao-de-eventos 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
 
Defesa Civil

 • Gestão de riscos – A CNM desenvolveu o diagnóstico e o mapa de 
todos os desastres recorrentes, separados por região do Brasil. Esses 
dados servem de base para elaboração de planos de contingência e 
gestão de riscos em cada Município. 
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 • Prevenção de desastres – Para detalhar como os Municípios podem 
estar preparados para construir uma estrutura local de proteção e 
defesa civil, foram realizadas edições do Bate-Papo com a CNM e 
da Roda de Conhecimento. 

 • Seca – Em reunião com o Ministério da Integração Nacional, a CNM 
solicitou o apoio da pasta na construção de uma governança para 
discutir um plano de ação integrado que possa resolver problemas 
relacionados à estiagem nos Municípios. 

Notícia mais acessada: Municípios nordestinos passam pela pior se-
ca dos últimos cem anos; CNM aponta impactos
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipios-nordestinos-pas-
sam-pela-pior-seca-dos-ultimos-cem-anos-cnm-aponta-impactos 

 
Desenvolvimento Rural

 • SIM – Estimulou os gestores municipais, por meio de orientações 
técnicas, a estruturarem seus Serviços de Inspeção Municipal (SIM), 
uma vez que promovem a segurança alimentar e contribuem para 
confiabilidade na produção brasileira. 

 • Plano Municipal de Desenvolvimento Rural – Orientação para a 
elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e o preen-
chimento do relatório de utilização das máquinas do Programa de 
Aceleração de Crescimento 2 (PAC 2). 

 • Recursos para defesa agropecuária – Participou de audiência 
pública no Senado Federal para definição de critérios específicos 
para o repasse de recursos da União à defesa agropecuária. Fo-

ram realizadas sugestões ao PL 379/2016, que estabelece per-
centuais fixos para os repasses dos Entes às ações de inspeção e 
controle da saúde de animais e vegetais.  

Notícia mais acessada: Conquista municipalista: portaria define apoio 
financeiro aos Municípios possuem SIM
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/conquista-municipalista-
portaria-define-apoio-financeiro-aos-municipios-possuem-sim 

Meio Ambiente e Saneamento

 • Financiamento ambiental – Lançou a cartilha Financiamento da 
Gestão Ambiental Municipal. 

 • Pesquisa sobre gestão de resíduos sólidos – Consolidou infor-
mações municipais que evidenciam diagnóstico de como a crise 
financeira afetou serviços como a disposição final de rejeitos em 
aterros sanitários, a coleta seletiva e a compostagem. 

 • Grupo de Trabalho de Revisão do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos – Acompanhou as reuniões e alertou que o processo é na 
verdade a elaboração de novo plano. A atuação da CNM é para 
dar voz aos Municípios e evitar novas obrigações para os gestores 
no que diz respeito à gestão de resíduos sólidos. 

Notícia mais acessada: MMA lançará Sistema Nacional de Gestão do 
Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/conquista-municipalista-
portaria-define-apoio-financeiro-aos-municipios-possuem-sim 
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Planejamento Territorial e Habitação

 • Agenda Habitat III – A Confederação promoveu um debate regional 
com as associações de governos locais da América Latina, em par-
ceria com a Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e 
Associações de Governos Locais (Flacma). 

 • Nova Agenda Urbana – Contribuiu com a Comissão Econômica para 
a América Latina (Cepal) para a elaboração do Plano Regional para 
América Latina de implementação da Nova Agenda Urbana. 

 
 • Regularização Fundiária – Promoveu o primeiro seminário nacional 

sobre a temática Regularização Fundiária e Urbana para esclarecer 
prefeitos e gestores sobre a nova Lei 13.465/2017. 

Notícias mais acessada: CNM divulga nota técnica sobre portaria que 
transfere gestão de praias a Municípios
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/cnm-divulga-nota-tecnica-so-
bre-portaria-que-transfere-gestao-de-praias-a-municipios

Trânsito e Mobilidade Urbana

 • Programa Euroclima+ – Como representante dos Municípios, a CNM 
participou do workshop de lançamento do Programa Euroclima+ para 
o setor de mobilidade urbana. O evento foi realizado em agosto e se-
tembro, em Lima, no Peru. 

 • Bicicleta nos planos – A CNM apoiou a Oficina de Formação pela 
Bicicleta nas cinco regiões do país, realizadas pelas organizações 
Bike Anjo e União de Ciclistas do Brasil. As oficinas geram conhe-

cimento e experiências de planejamento, implantação e mo-
nitoramento de políticas de bicicleta com outras políticas ur-
banas. 

 • Fiscalização de trânsito – Para orientar os gestores sobre a uti-
lização de câmeras de segurança na fiscalização do trânsito, a 
CNM lançou uma nota técnica. O documento também aborda 
o favorecimento da utilização das câmeras no auxílio a diversos 
trabalhos no Município. 

Notícia mais acessada: Projeto inclui representantes dos Municípios 
na composição do Conselho Nacional de Trânsito
SHARE-SQUARE www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/projeto-inclui-representan-
tes-dos-municipios-na-composicao-do-conselho-nacional-de-transito 

Jurídico

 • Precatórios – Atuou na elaboração de folders, notas técni-
cas e campanhas com os gestores municipais pela aprovação 
do substitutivo da PEC que trata do regime de pagamento dos 
precatórios por parte dos governos municipais. 

 • Participação feminina nos partidos – Solicitação de habilita-
ção como amicus curiae em processo que discute a reserva 
obrigatória mínima de 30% de vagas para candidatas mulhe-
res nas eleições. 

 • eSocial – Atuou na elaboração de ofício solicitando prorroga-
ção de prazo para implementação do eSocial aos Entes públi-
cos. 
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Eventos

EVENTOS NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO

3º Encontro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial
Abril
Sede da Confederação, em Brasília
Promovido pela CNM em parceria com a Organização das Cidades Brasi-
leiras Patrimônio Mundial (OCBPM) e o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).
Teve o objetivo de definir uma agenda de desenvolvimento sustentável dos 
núcleos históricos, por meio da implantação de políticas voltadas a ações de 
preservação, de promoção e de valorização do patrimônio natural e cultural. 
 

Pesquisas realizadas em 2017:

 • 13º salário 2017
 • Acordos de Compras Governamentais Internacionais
 • Adoção do Pcasp e do PIPCP Municipal – 2017
 • Gestão Municipal Ambiental
 • Início de Mandato 2017
 • Municípios com obras de creches paralisadas e/ou 

inacabadas
 • Municípios com UPAs
 • Obras ProInfância (solicitar fotos)
 • Pesquisa Improbidade CNM
 • Prefeituras (Consórcios)
 • Programa Crack, É Possível Vencer
 • Programa Criança Feliz
 • Refis da Dívida – Municípios
 • Regulamentação do ISS
 • Serviço de Inspeção Municipal – SIM [2017]

Estudos Técnicos

Referência em conhecimento sobre gestão municipal, a 
CNM prima pelo entendimento das diferentes realidades dos Mu-
nicípios brasileiros. Para isso, além da análise e do cruzamento de 
dados oficiais e experiência dos técnicos, a entidade realiza pes-
quisas de forma periódica para embasar tecnicamente sua atua-
ção e articulação. 
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Seminário Liderança Municipal na Redução da Judicialização 
da Saúde
Outubro
Sede da Confederação, em Brasília
Debateu a implantação de comitês para reduzir a judicialização de de-
mandas da saúde. Também abordou algumas iniciativas e metodolo-
gias para avaliação das ações.

Seminário Agenda 2030: Estratégias para Localização dos ODS 
em Nível Municipal
Julho
Sede da Confederação, em Brasília 
Participaram representantes de 34 Municípios, pertencentes a 16 Es-
tados.
Ação da CNM para aproximar os gestores municipais brasileiros dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Realização de ofici-
nas e seminários para compartilhar informações e documentos sobre a 
Localização da Agenda. As ações do projeto também foram apresenta-
das em eventos na Bélgica, na Bolívia, na Espanha e em Cabo Verde.

Seminário Consórcios e Permissões – Instrumentos de Gestão 
Compartilhada
Novembro
Sede da Confederação, em Brasília
Apresentou e discutiu a aplicação de novas ferramentas de gestão que 
surgiram nos últimos anos e que poderão contribuir para tornar a gestão 
pública municipal mais moderna, econômica, ágil e eficaz. 
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Seminário Municípios e a Regularização Fundiária – Desafios, 
Perspectivas e Ferramentas
Novembro
Sede da Confederação, em Brasília
Para debater os avanços e desafios da promoção da regulariza-
ção fundiária no país na ótica municipal. O tema ganhou destaque 
após a reconversão da Medida Provisória 759/2016 na Lei Federal 
13.465/2017, que trouxe um novo marco legal nas ações de regu-
larização fundiária rural e urbana.

EVENTOS EXTERNOS

4º Encontro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio 
Mundial – Turismo em Desenvolvimento e o Patrimônio Natural
Novembro
Foz do Iguaçu, Paraná
Realizado pela CNM e pela Organização das Cidades Brasileiras 
Patrimônio Mundial, com o objetivo de dar continuidade às ações 
para construção do Plano Nacional de Gestão do Patrimônio Mun-
dial, desenvolvendo estratégias aplicadas ao patrimônio natural e 
seu aproveitamento sustentável pelo turismo.

Fórum de Vereadores
Outubro
Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF)
Com o tema “Vereadores, juntos em defesa dos Municípios”, foram discu-
tidos temas de interesse dos Poderes Legislativos locais no exercício do 
cumprimento das obrigações e boas práticas de uma gestão de qualidade. 
Além disso, os participantes trataram do papel indispensável exercido pe-
los legisladores locais no movimento municipalista brasileiro. 
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Diálogos Municipalistas
Percorreu 16 Estados e reuniu aproximadamente 3 mil 
gestores em todo o país, de agosto a dezembro. Teve 
como objetivo levar conhecimento técnico aos gesto-
res e compreender as suas principais demandas de 
acordo com a realidade de cada região. 

LOCALIZAÇÃO E TEMA DE CADA EVENTO

Local Datas Tema
Goiás/GO 1 e 2/8 Ações Sociais Municipalistas

Campo Grande/MS 3 e 4/8 Desenvolvimento Territorial: Nova Agenda 
Urbana

Belém/PA 10 e 11/8 Educação: Gestão e Financiamento
Teresina/PI 14 e 15/8 Saúde: Financiamento e Políticas Públicas

São Luís/MA 16 e 17/8 Finanças: Estratégias para Incrementos de 
Receitas

Canela/RS 24 e 25/8 Articulação Política do Movimento Municipalista

São José/SC 30 e 31/8 Arrecadação Municipal: Financiamento e 
Transferências Governamentais

Manaus/AM 12 e 13/9 Meio Ambiente e Saneamento Básico: Desafios 
Locais

Ouro Preto/MG 27 e 28/9 MuniCiência: Por Uma Gestão Inovadora

Maragogi/AL 2 e 3/10 Turismo e Cultura: Ações para o 
Desenvolvimento Local

Fortaleza/CE 23 e 24/10 Convívio com o Semiárido e as Mudanças 
Climáticas

Salvador/BA 25 e 26/10 Consórcios Públicos Municipais: Pelo 
Desenvolvimento Regional

Vitória/ES 6 e 7 de/11 Cooperação Federativa: os Convênios Federais

Natal/RN 8 e 9/11 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Do 
local ao Global

Foz do Iguaçu/PR 27 a 30/11 Turismo como Desenvolvimento Econômico e 
Patrimônio Natural

São Paulo/SP 5 e 6/12 Modernização de Gestão Municipal
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Biblioteca CNM

Acervo on-line

2 milhões de do-
wnloads

+ de 900 publi-
cações

Biblioteca CNM: referência mundial sobre Gestão Municipal
www.cnm.org.br/biblioteca 

A CNM lançou, em 2017, 118 publicações na biblioteca virtual, 
disponível no Portal CNM, para orientar os gestores municipais 
acerca de diversos assuntos. Foram mais de 360 mil downloads 
de livros, boletins, estudos, notas técnicas, revistas e outros 
materiais.

Publicações em 2017

Acervo on-line

48
estudos técnicos


35

notas técnicas
21

livros e cartilhas
12

boletins

2 milhões
de downloads

+ de 900
publicações

2
revistas
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Publicações mais acessadas

1º
Boletim: Definida a Pauta 

Prioritária para Estratégias 
de Ação no Congresso 

Nacional em 2017 
4.099 downloads 

2°
Boletim: Conselho Político 

Ampliado debate Pauta 
Prioritária

1.661 downloads

3°
Boletim: FPM de 2016 foi 
salvo pelos recursos da 

repatriação
1.593 downloads

4°
Guia para Integração 

dos ODS nos Municípios 
Brasileiros

1.492 downloads

5°
Municípios e o convívio 

com a seca
1.399 downloads

6°
Prevenção ao Uso de 
Drogas: Conceitos e 

Possibilidades
1.303 downloads

7°
Pauta Municipalista 

– XX Marcha
1.165 downloads 

8°
Boletim: Vitória 
Municipalista – 

Parlamentares derrubam 
veto do ISS

1.151 downloads

9°
Boletim: Movimento Muni-
cipalista se une por Auxílio 
Financeiro e Pautas Priori-
tárias (novembro de 2017) – 

1.140 downloads

10°
Força do Municipalismo

1.108 downloads
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Estudos e notas técnicas mais acessados de 2017 
 

1°
NT 18/2017 – Conferências 
de Assistência Social 2017 
“Garantia dos Direitos no 
Fortalecimento do Suas”: 

Etapa municipal 
12.742 downloads

2°
NT 30/2017 – A proposta da 
CIT de mudança na Política 

Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) 

6.305 downloads

3°
NT 03/2017 – Informações 
sobre valores do Fundeb 
para o exercício de 2017 

3.698 downloads

4°
Estudo: FEX 2017
3.252 downloads

5°
NT 19/2017 – Recursos para 
os Fundos Municipais da In-
fância e Adolescência (FIA) 

2.982 downloads

6°
NT 06/2017 – Valor do Piso 

Salarial do Magistério 
Público para 2017
2.902 downloads

7°
NT nº 11/2017 – 

Esclarecimentos sobre a 
utilização dos recursos 

do salário-educação
2.025 downloads

8°
FPM: 1º repasse de 
dezembro de 2017
2.019 downloads

9°
Estudo: FPM – 3º repasse 

de dezembro de 2017
2.016 downloads

10°
Estudo: Perdas e Ganhos 
dos Coeficientes do FPM

2.005 downloads
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Bloco 3 
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
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ESPAÇO DO 
CONTRIBUINTE

Os Municípios contribuintes contam com um espaço diferenciado no Por-
tal CNM. O prefeito e sua equipe têm acesso a ferramentas que trazem o 
diagnóstico do Município, insumos indispensáveis ao planejamento, acom-
panhamento da gestão municipal, oportunidades e valores de recursos. 

Em 2017, o layout da ferramenta foi redesenhado com foco na nave-
gabilidade, facilidade do uso e acesso por dispositivos móveis, e o 
gestor agora pode gerar um número ilimitado de senhas para os técni-
cos da prefeitura. 

DIAGNÓSTICO

IDMS (Índice de Desenvolvimento 
Municipal Sustentável)

 • Impressão do relatório do Município, 
consolidando todas as variáveis e o in-
dicador geral. Exportação dos dados 
para outros formatos (.xls e .csv).

Panorama

 • Traça um diagnóstico do Municí-
pio, considerando os principais in-
dicadores da gestão municipal nas 
mais diversas áreas, como saúde, 
educação, finanças, turismo e de-
senvolvimento rural. 

 • Centraliza em um único local as in-
formações de diferentes bases de dados.

PLANEJAMENTO 

Mandala ODS

 • Detalha a metodologia para avaliar 
os indicadores. 

 • Impressão do relatório completo do 
Município.Integração com os Obje-
tivos do Milênio.
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RECURSOS

Transferências Constitucionais

 • Últimas transferências em uma 
única tela.Visualização das 
transferências pelo Painel Na-
cional e pelo Painel dos Esta-
dos.Disponibilização das trans-
ferências: Salário-Educação; IP-
VA; ICMS (Desoneração das Exportações); e FEP, ANP, PEA e ITA 
(Royalties).Comparativo anual e variação mês a mês ao longo dos 
anos em gráficos.

Siconv

 • Plataforma on-line de acompanhamento 
das transferências da União operaciona-
lizadas pela Rede Siconv.

 • Facilita o gerenciamento de seus instru-
mentos de repasse.

 • Possibilita o acesso aos dados detalha-
dos de cada convênio e contrato de re-
passe, de forma simples, interativa e em 
tempo real.

OPORTUNIDADES

Plataforma Êxitos (Oportunidade de 
Captação de Recursos)

 • Cadastro, detalhamento e inclusão 
de modelos para mais de 3 mil no-
vas oportunidades de captação de 
recursos.Disponibilização do módulo 
“Programas” com descrição, regras financeiras, anexos e modelos.

 
Outras informações e conteúdos

 • Agenda de eventos, reuniões e mobilizações.
 • Publicações exclusivas para os gestores municipais.
 • Apresentações e vídeos dos eventos realizados pela CNM.
 • Publicações do Diário Oficial da União.Modelos de ações judiciais.

Diagnósticos e indicadores.

FEX

FPM

ITR
PORTAL DAS

TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS

FUNDEB

LEI KANDIR

CIDE

AFM

Ainda não possui 
acesso ao espaço 
do contribuinte? Entre 
em contato com a 
CNM e saiba mais.
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Municípios 
contribuintes
Em 2017 a CNM atingiu a marca histórica de 
5 mil Municípios filiados. 

O reconhecimento nacional e internacional é 
resultado de um trabalho transparente, com 
independência financeira e política.

 

41 141
334

718

1.208 1.337

1.920 2.017
2.219 2.347

3.163

4.005 4.081 4.113
4.496 4.558 4.645 4.702

5.045

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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MOVIMENTO 
MUNICIPALISTA

Atuação conjunta com entidades estaduais e microrregio-
nais de Municípios

A CNM valoriza muito o trabalho feito em conjunto com entidades esta-
duais, federações e associações microrregionais. A cooperação dessas 
entidades garante uma maior coordenação para o movimento munici-
palista, fortalece a pauta política dos Municípios e aproxima as autori-
dades locais dos processos decisórios estaduais e nacional.

Presença da CNM em 2017

Em 2017, a CNM 
visitou 261 Municípios 
e participou de 146 
eventos municipalistas 
em todo o país.
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Rede Municipalista

A FO
RÇA D

O MUNICIPALISMO

ENTIDADES MICRORREGIONAIS DE MUNICÍPIOS

ENTIDADES ESTADUAIS DE MUNICÍPIOS

CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS

MUNICÍPIOS

Rede

www.rede.cnm.org.br 

Com essa ação, a CNM pretende disseminar os princi-
pais temas da pauta prioritária e fortalecer ainda mais 
o movimento. A Rede Municipalista encerrou o ano de 
2017 com mais de 4 mil agentes municipalistas cadas-
trados, consolidando-se como uma grande força em 
prol dos interesses dos Municípios.
 
Ao longo do ano, foram realizados 18 cursos de forma-
ção, além do II Encontro de Agentes Municipalistas, que 
ocorreu durante a XX Marcha e contou com palestras 
sobre o funcionamento da Rede Municipalista, apresen-
tação de pauta prioritária, expectativas, metas e ferra-
mentas disponíveis.
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Capacitações on-line e troca de conhecimentos 

A CNM conta com duas atividades on-line, gratuitas e com foco 
na capacitação de prefeitos(as), agentes municipalistas, secretá-
rios(as), vereadores(as) e demais interessados em temas da gestão 
Municipal. 

com acom a

Sextas-feiras, 10h, Facebook e YouTube da Confederação

Conversa de uma hora com técnicos da CNM e/ou convidados ex-
ternos sobre diferentes temas. Os participantes podem esclarecer, 
ao vivo, suas dúvidas. Em 2017, foram mais de 50 transmissões, 
com uma média de 500 visualizações ao vivo por semana. 

Quintas-feiras, 10h, Facebook e YouTube da Confederação

Palestras on-line destinadas a orientar prefeitos, gestores e agen-
tes sobre os temas mais demandados pelas administrações locais. 
Gestores presentes na Confederação no dia da transmissão tam-
bém podem participar ao vivo da atividade, esclarecendo dúvidas. 
Em 2017, foram realizadas 54 rodas de conhecimento, com uma 
média de 300 visualizações ao vivo por semana.

Internacional
Movimento Municipalista na América Latina e no Mundo
 
Em 2017, a CNM contribuiu para a construção da agenda mu-
nicipalista em âmbito latino-americano e mundial. Para isso, 
conduziu e intermediou pesquisas comparadas, como os ma-
peamentos da atuação política das mulheres nas associa-
ções nacionais latino-americanas e das estruturas de con-
sórcios na região. Também produziu publicações, entre elas 
Municipalismo: a descentralização na América Latina e na Eu-
ropa. Participou de mais de 20 eventos internacionais, em 
13 países, compartilhando as experiências nacionais, entre os 
quais África do Sul, Argentina, Bélgica, China, Espanha, Esta-
dos Unidos e México. 

Além disso, a CNM liderou uma delegação de gestores mu-
nicipais brasileiros que participaram da XI Cumbre Hemis-
férica de Prefeitos, no México. Um total de 23 prefeitos(as) 
e presidentes de entidades estaduais, que intercambiaram 
boas práticas locais. Na ocasião, foi reconhecido o trabalho 
desenvolvido pela CNM durante os dois anos em que atuou 
como secretaria executiva da Flacma. Entre os legados dessa 
atuação, destacam-se a negociação de uma dívida de mais 
de USD 400 mil, a unificação do Movimento Municipalista La-
tino-Americano e a solidificação da imagem da Flacma como 
parceiro importante no cenário internacional. A Confederação 
também negociou uma série de projetos e parcerias interna-
cionais a serem implementados pela próxima gestão. 
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“Nosso reconhecimento para a CNM do Brasil, um organismo que por si 
é uma potência, mais de 5.560 prefeitos do Brasil são parte do fortaleci-
mento latino-americano. Queremos expressar nosso agradecimento por 
essa contribuição e por haver permitido que a Flacma chegasse a este 
marco e mostrarmos com uma institucionalidade franca, democrática, que 
se renova e vem com esperança com novos desafios”

IVÁN ARCIENEGA
Presidente da Flacma e prefeito de Sucre (Bolívia)
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

15
janeiro de 2018

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 publicaçõesIMAGEM 

INSTITUCIONAL

CNM na Mídia
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 na-
cional, 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 perante o governo federal, fo-
ram mencionadas nos jornais de janeiro a dezembro. Tendo co-
mo referência os valores nacionais de publicidade nas mídias, 
essa presença representa a economia de R$ 48.147.931,25.

       
Em 2017, a CNM foi mencionada 

em quase 8 mil publicações
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Portal

 

Acessos por área
Categoria Notícias Acessos

Assistência Social 80 102.342
Contabilidade Pública 42 79.399
Cultura 69 43.743
Defesa Civil 77 52.083
Desenvolvimento Rural 65 39.694
Educação 136 263.823
Finanças 112 174.115
Governo Eletrônico 3 1.109
Internacional 117 58.281
Jurídico 23 16.683
Meio Ambiente e Saneamento 60 33.611
Planej. Territorial e Habitação 91 54.961
Previdência 4 2.173
Saúde 225 215.121
Trânsito e Mobilidade 48 15.968

Redes Sociais
  

+ 27%
Facebook

facebook.com/PortalCNM: 28 mil seguidores 

       
+ 98%
Instagram

instagram.com/PortalCNm: 3 mil seguidores

 
+ 14%

Twitter
twitter.com/PortalCNM: 4,6 mil seguidores

      
+ 70%
Youtube

youtube.com/TVPortalCNM: 1 mil inscritos

www.cnm.org.br
1,5 milhão de acessos únicos

Notícias do Portal
2,3 milhões de acessos
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Campanhas
Em 2017, a CNM reestruturou a metodologia e a forma de divulgação 
de suas campanhas. Os temas passaram a ser difundidos simulta-
neamente nos diferentes canais de comunicação da entidade. Além 
de temáticas voltadas para a defesa dos Municípios para melhor arti-
culação no Congresso Nacional, a Confederação ampliou seu enga-
jamento em temas sociais de abrangência nacional, como, por exem-
plo, o combate à violência contra as mulheres, a dengue e a doação 
de sangue.

Viva Seu Município: o compro-
misso de todos começa aqui
A quarta edição convocou os 
gestores municipais para a rea-
lização de uma série de medi-
das para estabelecer o diálogo 
com a comunidade. Como su-
gestões, levar os gabinetes pa-
ra a rua, montar uma estrutura 
em uma praça ou local de fácil 
acesso e promover audiências 
públicas para apresentar a rea-
lidade financeira e os efeitos da 
crise, assim como as proposi-
ções para os próximos quatro 
anos.

16 Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres
Engajada na campanha mundial dos 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Vio-
lência contra as Mulheres, a CNM 
realizou um debate sobre o assédio 
moral e sexual contra mulheres no 
ambiente de trabalho. Coordenada 
pelo Movimento Mulheres Municipalistas – núcleo da entidade que 
trabalha as questões relativas a gênero –, a campanha convocou to-
das as prefeituras a aderir a essa mobilização e debater o tema em 
seus Municípios, principalmente dentro dos órgãos públicos. Denomi-
nada Somos Todos Responsáveis! #ChegaDeAssedioNoTrabalho, a 
campanha forneceu às prefeituras e a qualquer outro organismo inte-
ressado materiais gráficos e ideias de atividades a serem realizadas. 

Os Municípios pela Infância 
e Adolescência
Consciente de que o dever 
de zelar pelo desenvolvimen-
to das crianças e dos adoles-
centes não é exclusividade do 
Estado, mas sim de toda a so-
ciedade, a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM), 
junto com entidades apoiadoras, promove a campanha nacional, on-
-line e permanente Os Municípios pela Infância e Adolescência. A 
campanha tem o propósito de sensibilizar e mobilizar Municípios para 
a captação de recursos para complementar receitas dos Fundos Mu-
nicipais dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Acesse: www.
fia.cnm.org.br
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Municípios contra o mosquito 
Aedes Aegypti
Considerando que o mosquito Ae-
des Aegypti é causador de mui-
tas doenças, a CNM desenvolveu 
e mantém atualizado o site www.
aedes.cnm.org.br, no qual aborda 
todas as informações importan-
tes referentes às doenças transmi-
tidas pelo mosquito. Além disso, 
dispõe de materiais de apoio pa-
ra impressão pelos Municípios e 
orientações aos gestores de como 
realizar ações preventivas e de 
promoção da saúde localmente. 

Outras campanhas:

 • Por que defender a reforma da Previdência?
 • Derrubada do veto ao Encontro de Contas
 • Vereadores, juntos em defesa dos Municípios
 • Prêmio MuniCiência
 • Outubro Rosa
 • Novembro Azul

Sintomas das doenças
transmitidas pelo Aedes 

Aplique aqui a marca/brasão 
do seu município e/ou

informações locais de combate

Dengue

• Febre alta com início súbito
• Dor de cabeça
• Dor atrás dos olhos, que pio-

ra com o movimento deles
• Perda do paladar e apetite
• Náuseas e vômitos
• Tonturas

•  Extremo cansaço
• Manchas e erupções na pele 

semelhantes ao sarampo, 
principalmente no tórax e 
membros superiores.

• Moleza e dor no corpo
• Muitas dores nos ossos e arti-

culações

Chikungunya
• Febre acima de 39 graus com 

início repentino
• Dores intensas nas articula-

ções de pés e mãos – dedos, 
tornozelos e pulsos

• Dor de cabeça
• Dores musculares
• Manchas vermelhas na pele

Zika

• Febre intermitente
• Vermelhidão nos olhos
• Dores nas articulações
• Dores musculares
• Dor de cabeça

• Dor de garganta
• Tosse
• Náuseas e vômitos.
• Manchas vermelhas no corpo

aedes.cnm.org.br

EVITE A AUTOMEDICAÇÃO, PROCURE 
UMA UNIDADE DE SAÚDE!
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Bloco 4 
ATUAÇÃO INTERNA
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A CASA DOS 
MUNICÍPIOS

Novo Estúdio de TV

Símbolo de autonomia, independência financeira e sustentabilidade, 
a sede da CNM, em Brasília, foi inaugurada oficialmente 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 de secretários municipais, além de parlamentares e de outras 
autoridades dos governos federal, estadual e municipal.

+          
Mais de 1.000 prefeitos

compareceram a CNM em busca de orientações técnicas e políticas

+    
Mais de 400 vereadores

foram recebidos nas instalações da Confederação
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Nova Biblioteca Municipalista Museu do Municipalismo

Lounge Municipalista Centro de Eventos
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PROCESSOS 
INTERNOS

Com a mudança para a nova sede, a CNM investiu e trabalhou 
para a melhoria dos processos internos da entidade, em especial:

a) recepção e atendimento aos prefeitos, gestores municipais e 
vereadores no Lounge Municipalista;

b) realização de eventos com mais conforto, qualidade e 
tecnologia;

c) ampliação da rádio e TV CNM, e criação de programas 
semanais como o Bate-Papo com a CNM e a Roda de 
Conhecimento;

d) construção e disponibilização de cursos à distância;

e) manutenção da infraestrutura com foco na sustentabilidade, 
princípio previsto na concepção do prédio da nova sede.
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PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS

A CNM acredita que investir na satisfação 
dos funcionários é uma forma de garantir 
uma equipe qualificada e coesa com os 
princípios da entidade. Por isso, semes-
tralmente realiza avaliações de desempe-
nho, promove ações com foco na saúde e 
bem-estar do trabalhador, como um pro-
grama de ginástica laboral e campanhas 
internas preventivas, a exemplo da que 
debateu o assédio moral no ambiente de 
trabalho. 

Além disso, os ambientes de trabalho da 
nova sede foram projetados pensando na 
ergonomia. Três meses após de real utili-
zação, foram reavaliados, com implemen-
tação de ajustes necessários. 
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Novos Talentos 
Os processos seletivos da CNM são realizados de forma 
transparente. As vagas são divulgadas em veículos de 
grande circulação e no portal da entidade. Em 2017, 
mais de 2.500 pessoas participaram das seleções.

Equipe CNM
Para melhor atender aos interesses dos Municípios brasileiros, a CNM se preo-
cupa em manter uma equipe de profissionais qualificados, para garantir a exe-
cução plena de todos os processos da entidade e alcançar os resultados es-
perados de cada área. Diante dos desafios de 2017, perguntamos aos nossos 
colaboradores qual a realização de maior orgulho para eles. 

“Meu orgulho desse ano foi, sem dúvida, o trabalho em equipe duran-
te a XX Marcha a Brasília, que resultou em uma série de conquistas 
para os Municípios brasileiros.”

Gustavo Cezário 
Diretoria Executiva

“Eu me orgulho de ter contribuído com os desbloqueios de mais de 
300 Municípios este ano.”

Sabrina Matos
Financeiro

“Eu me orgulho de ter sido convidado para fazer parte da gestão de 
contratos. E, junto com o colega Maicon, trabalhar na organização e 
dar celeridade aos processos internos da área.”

Eliton Honorato
Gestão de Contratos
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“Eu me orgulho de contribuir com os processos internos da 
área de RH.”

Alice Regina Silva
RH

“Eu me orgulho de ter feito parte da coordenação da XX Mar-
cha a Brasília.”

Maiara Siqueira
Gestão 

“Eu me orgulho de ter realizado melhorias nos observatórios 
dos Desastres, Lixões e Observatório Político.”

Tácio Brito 
Desenvolvimento

“Eu me orgulho de ter feito parte da instalação e configura-
ção de toda infraestrutura da área de redes de computadores 
e telefonia da nova sede da CNM.”

João Pedro Silva
Informática 

“Eu me orgulho de ter organizado a logística de todos os 
eventos realizados pela CNM.”

Alexandra Ferreira
Operacional

“Eu me orgulho de ter contribuído pela modificação da lei do 
ISS e ter iniciado o projeto com vereadores.”

Kim Damasceno
Jurídico

“Eu me orgulho de fazer parte de uma comunicação que 
acredita na força e no poder das redes sociais.”

Marco Melo
Comunicação

“Eu me orgulho de ter atuado pela derrubada do veto do 
ISS.”

Ricardo Roquete
Articulação Parlamentar

“Eu me orgulho de, junto com meus colegas, ter feito 62 no-
vas filiações no primeiro semestre.”

Roberto Meneghini
Articulação Institucional 

“Eu me orgulho de ter ajudado os participantes da Marcha a 
trocarem experiências com representantes de 13 países.”

Isabela dos Santos
Articulação Internacional
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“Me orgulho de ter participado da ação que conquistou o par-
celamento da dívida previdenciária dos Municípios.”

Tairo Arrial
Grandes Temas

“Eu me orgulho de, juntamente com o Elias, ter implantado a 
área do pré- atendimento na sede da Confederação.” 

Thiago Carvalho
Atendimento Institucional

“Eu me orgulho de alimentar a base de dados no site das 
Transferências.”

Jhonatan Pires
Central de Dados

“Eu me orgulho de representar a CNM nas orientações técni-
cas de gestão do IPTU, gestão das praias e Cartão Reforma.”

Karla França
Núcleo de Desenvolvimento Territorial

“Eu me orgulho de ter elaborado a cartilha de Planejamento e 
Financiamento para a Gestão Pública Municipal de Cultura.” 

Ana Clarissa
Núcleo Desenvolvimento Social

“Eu me orgulho da aprovação da medida provisória 778, da 
portaria 333 de parcelamento de débitos dos Municípios da 
Previdência Social.”

Fernando Benício 
Núcleo Desenvolvimento Econômico

“Eu me de fazer parte do primeiro movimento feminino muni-
cipalista apartidário brasileiro.”

Thais Mendes
Projetos
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TRANSPARÊNCIA E 
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

Municipalismo forte 
se faz com autonomia 
financeira 

Demonstração 
do Resultado 
do Exercício

Receita de Contribuições R$ 45.203.766,92
Receitas Patrimoniais R$ 7.081.632,30
Receitas de Convênios R$ 3.608.959,16
Receitas de Eventos R$ 888.524,29
RECEITA LÍQUIDA R$ 56.782.882,67
Despesas com Pessoal -R$ 10.168.134,81
Despesas com Terceirizados -R$ 18.413.298,57
Despesas com Convênios -R$ 522.000,00
Despesas Administrativas -R$ 9.598.451,99
Despesas Tributárias -R$ 24.608,67
DESPESAS TOTAIS -R$ 38.726.494,04
Receitas Financeiras R$ 1.486.180,97
Despesas Financeiras -R$ 124.254,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSS R$ 19.418.314,85
Provisão de Imposto de Renda -R$ 2.041.622,15
Provisão de Contribuição Social -R$ 743.623,97
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT) R$ 16.633.068,73

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
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* Depoimentos concedidos para a equipe de call center da CNM em 2017

Gostaria de agradecer à CNM por todo o apoio que 
sempre dá aos Municípios e pela luta constante pela 
autonomia dos mesmos. Além disso, elogiar o bom 
trabalho do presidente Paulo Ziulkoski e sua boa vi-
são das dificuldades, buscando sempre melhorias 
no movimento municipalista.”

CANDIDO HÉLIO
Secretário de Finanças de Herval d’Oeste/SC

A CNM é como uma segunda casa para mim. Só te-
nho a agradecer por tudo que a CNM vem fazendo 
pelo Município.”

GEOVANA GESSNER
Prefeita de Trombudo Central/SC

Gostaria de agradecer o apoio e a parceria da CNM. 
O trabalho é bem eficiente, sempre buscando o me-
lhor para os Municípios.”

ELIZANGELA APARECIDA FERNANDES
Chefe de Gabinete de Cabrália Paulista/SP

Gostaria de agradecer à CNM por todas as conquis-
tas que tiveram para os Municípios. Se não fosse pe-
la entidade, os Municípios estariam em uma situação 
muito mais crítica em meio à crise.”

JOSÉ DA SILVA FALEIRO
Prefeito de Silvânia/GO

‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘
Gostaria de agradecer à CNM pelo empenho, acre-
dito que a entidade está fazendo um bom trabalho. 
A CNM é quem dá esperança para todos os Muni-
cípios.”

EDNALDO VIEIRA BARROS
Prefeito de Canindé de São Francisco/SE

‘‘
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Ao longo dos últimos 12 meses, a CNM recebeu inúmeras visitas de prefeitos, prefeitas e demais gestores municipais.

Visitas
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RÇA DO MUNICIPALISMO

www.cnm.org.br

@portalcnm

/PortalCNM /TVPortalCNM

/PortalCNM �ickr.com/PortalCNM
Visite nossa galeria de imagens:

app.cnm.org.br
Instale nosso app:
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