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A CNM em 2018

O ano de 2018 foi marcado politicamente no Brasil pelas eleições gerais. Na contramão do que é esperado para um ano eleitoral - quando
os interlocutores com os governos estaduais, federal e o Congresso
Nacional sentem o país “parar” - a CNM não parou. Pelo contrário, com
apoio dos prefeitos de todo o país, conseguiu empreender uma série
de agendas que fizeram a pauta municipalista avançar nesse período.
A intensa agenda resultou em mudanças significativas, marcantes mobilizações e importantes conquistas.
A começar pelo primeiro semestre, quando assumiu a nova diretoria da
Confederação para o triênio 2018-2021. Após 21 anos de gestão, Paulo
Ziulkoski, passou a presidência da CNM para ex-prefeito de Saldanha
Marinho Glademir Aroldi.
A trajetória de lutas e conquistas de Paulo Ziulkoski foram a base para a
continuidade do trabalho realizado. Isso fica evidente nas diversas conquistas para os Municípios alcançadas nos primeiros seis meses. Como
é o caso da sanção da Lei que amplia o prazo para Estados e Municípios aprovarem os Plano de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, e
do Decreto que garante a flexibilização do uso das UPAS e UBS, sem
utilidade, para outras finalidades. Ambas conquistas anunciadas na XXI
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

“A nossa luta é por aquilo que a gente tem direito. Direito constitucional. Direito estabelecido pela legislação, votado pelo Congresso Nacional. E é atrás disso que nós vamos”.
Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir
Aroldi, durante a XXI Marcha a Brasília.
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Além da Marcha, outras duas importantes Mobilizações trouxeram os
prefeitos e as prefeitas para Brasília em 2018 e garantiram avanços relevantes para a pauta municipalista. A última mobilização do ano, realizada em novembro, destaca-se por ter sido a primeira vez que um
presidente da República foi recebido na Casa dos Municípios. O saldo
desse ato, que contou com mais de mil gestores, foi bastante positivo.

Com o governo federal, um pleito histórico dos Municípios foi anunciado por Michel Temer no primeiro dia de mobilização: a publicação de
decreto regulamentando o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária
Municipal (CRDPM) para o Encontro de Contas de débitos e créditos
dos Municípios e da União. A normativa regulamenta o art. 11 da Lei
13.485/2017 e representa uma luta de mais de 15 anos do movimento.
No Legislativo, após forte articulação para conseguir obter quórum, foi
aprovada a instalação da comissão especial da Câmara que vai analisar
a Proposta de Emenda à Constituição 391/2017, que disciplina a distribuição de recursos da União com 1% do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) no primeiro decêndio de setembro.
O cotidiano de ação da Confederação Nacional de Municípios (CNM)
não é composto apenas por negociações e pleitos com os demais Entes da Federação ou com os poderes Executivo e Legislativo. Parte das
reivindicações do movimento municipalista depende de demandas judiciais que percorrem as cortes pelo país e muitas vezes terminam no
Supremo Tribunal Federal (STF).
A CNM mantém uma relação respeitosa e produtiva com os ministros
da mais alta corte do país e luta pela reparação da injusta decisão que
impede que os Municípios possam apresentar diretamente às suas demandas no STF, equiparando-se aos demais Entes que já usufruem desse direito. Por isso, por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e por uma ação que tramita junto ao próprio STF, a entidade
advoga a possibilidade de entrar com Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

Mesmo assim, a inexistência de legitimidade constitucional não impediu, até aqui, a CNM de lutar na corte suprema em questões de interesse dos Municípios. Na condição de amicus curiae, defende os pleitos
municipais nos processos que redesenham a ordem jurídica do país,
sobretudo aqueles que incidem sobre receitas e responsabilidades das
cidades. Como por exemplo as ações referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ao Imposto Sobre Serviços (ISS) e ao Imposto de Renda retido na fonte de terceiros (IRRF).
Diante dessas ações e conquistas, 2018 se encerra com um balanço positivo para os Municípios brasileiros. Nas próximas páginas você confere
um resumo de todo o trabalho realizado ao longo do ano.
Boa leitura!

Glademir Aroldi
Presidente da CNM
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BLOCO 1

ATUAÇÃO
POLÍTICA
RESULTADOS 2018
6

Mais de R$ 650
bilhões em
conquistas para
os Municípios
brasileiros
Reconhecida pelos três Poderes da República como porta-voz
dos Municípios, a CNM pauta a agenda política nacional com
os assuntos de interesse dos governos locais. Por meio de
um intenso monitoramento das pautas e das articulações, influencia os rumos das políticas, das leis e das decisões judiciais
em favor dos Municípios. O resultado dessa atuação pode ser
mensurado por meio das conquistas. Elas contabilizam mais
de R$ 650 bilhões para os Municípios brasileiros.
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Conquistas municipalistas
Alteração da Alíquota de Cofins que incidiria sobre o IR (1999 a junho/2017)

18.242.536.350,05

Fim da compensação da Cofins no IPI (2004 a 2017)

15.140.566.204,23

Paes (crédito FPM dezembro 2005)
Iluminação Pública (2003 a 2017)

55.449.295.903,95

Repasse do Salário-Educação (2004 a julho/2017)

85.681.920.796,79

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (2004 a julho/2017)
ISS – Imposto sobre Serviço (2004 a 2017)
Transporte Escolar (2004 a julho/2017)
Merenda Escolar (2006 a julho/2017)
ITR – Imposto Territorial Rural – Municipalização (2008 a julho/2017)
1% FPM (dezembro 2007 a dezembro/2017)
AFM – Apoio Financeiro aos Municípios (2009, 2013, 2015 e 2017)
FEX – Fundo de Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (2004 a 2017)

252.960.151.135,28
7.622.533.443,05
37.105.259.922,13
2.890.772.872,51
41.143.844.321,16
9.899.343.156,91
10.987.936.807,98
8.410.157.923,41

PAB – Piso de Atenção Básica (2017)

3.240.981.460,58

FPM 1% de julho – Emenda Constitucional 84/2015 (2015 a 2017)

8.169.914.951,18
11.995.992.570,03

Super Simples (2015 a 2017)

4.803.565.486,67

PAC – Máquinas (2013)

5.883.869.424,77

Derrubada do Veto do Encontro de Contras (2017)

36.292.084.589,86

Parcelamento da Dívida Previdenciária (2017)

26.903.343.909,41

TOTAL
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8.990.682.914,40

Repasses Extra do FPM (2009 a 2017)

Repatriação 2017
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936.678.112,64

652.751.432.256,96

Conquistas e avanços
TEMA

DESCRIÇÃO

ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E INCENTIVOS FINANCEIROS FEDERAIS
Programas
Federais

Atualização de valores conquistados (merenda, criança feliz) e criação de grupo de trabalho para definição
de modelo de programas federais.

Executivo

Internet Banda
Larga

Antiga demanda do movimento municipalista, o lançamento oficial do programa Internet para Todos se
propôs a prover acesso à banda larga em localidades sem conexão.

Executivo

Transporte
Escolar

Garante o aumento de 20% do valor per capita do transporte escolar no Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (Pnate).

Executivo

Saneamento

Altera o marco legal do saneamento e impacta diretamente os Entes locais ao: atribuir à Agência Nacional
de Águas (ANA) competência para editar normas nacionais; alterar as atribuições do cargo de especialista
em Recursos Hídricos e as condições estruturais do saneamento básico no país.

Legislativo

Plano Municipal
de Mobilidade

Publicada a Lei que institui Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito após a articulação
da Entidade.

Legislativo

Avaliação de Políticas Tributárias

Prevê a criação do Conselho de Avaliação de Políticas Tributárias, com participação da CNM como membro
representante dos Municípios.

Legislativo

Cursos de Treinamento e Malhas Fiscais do ITR. Treinamento será disponibilizado em agosto para os Municípios conveniados, com a liberação da malha fiscal para que possam realizar a fiscalização.

Executivo

APOIO TÉCNICO
ITR

PROPOSIÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DO PACTO FEDERATIVO
Licitações

Resultado obtido na XXI Marcha, o decreto presidencial garante a atualização dos valores dos limites para
as compras públicas que estavam congelados há mais de 20 anos.

Executivo

Consórcios

Após 10 anos de espera por uma regulamentação, a CNM conseguiu aprovar no Congresso o Projeto que
vai beneficiar os consórcios e, consequentemente, os Municípios e a população do Brasil inteiro.

Legislativo
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TEMA

DESCRIÇÃO

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Dívida
previdenciária

Dívida previdenciária (RGPS e RPPS) R$ 26,9 bilhões e parcelamento.

Executivo

PROPOSIÇÕES COM IMPACTOS FINANCEIROS POSITIVOS
Recursos Hídricos

Com a aprovação do texto, a parte dos recursos destinada aos Municípios cresce 20% e traz um ganho de
mais de R$ 151 milhões aos cofres municipais.

Legislativo

1% do FPM

O texto prevê um acréscimo de 1% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no primeiro decêndio
de setembro de cada ano, semelhante ao que já ocorre em julho e dezembro.

Legislativo

ISS de aplicativo

Define que o Imposto Sobre Serviço (ISS), de competência municipal, será devido no Município do embarque do tomador do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previamente contratado por intermédio de aplicativos.

Legislativo

ISS

O substitutivo prevê a redistribuição do tributo de forma mais justa entre os Entes municipais.

Legislativo

SUS

Aprovação da proposta que destina 30% da arrecadação com multas de trânsito para o Sistema Único de
Saúde (SUS), com atuação da CNM junto à senadora Marta Suplicy (PMDB-SP).

Legislativo

Fasec

Prevê a criação do Fundo de Atendimento às Situações de Emergência e de Calamidade Pública Decorrentes de Secas.

Legislativo

PPPs

Após a apresentação de emendas contendo pleitos do movimento municipalista, a Medida Provisória, que
previa a criação de um fundo para o desenvolvimento de projetos de concessão e Parcerias Público-Privadas (PPPs), foi convertida em lei.

Legislativo

Orçamento do
Sistema Único de
Assistência Social
– 2018

Atuou junto ao Congresso Nacional para articular o aumento nos recursos autorizados na LOA 2018 para
a manutenção dos serviços socioassistenciais do Suas.

Legislativo
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TEMA
Recursos para
Fundo Nacional de
Cultura

DESCRIÇÃO
Proposta com impactos nas áreas de cultura, esporte e segurança pública, assegura recursos para Fundo
Nacional de Cultura.

Legislativo

FPM

Câmara aprovou texto que mantém os coeficientes de distribuição do FPM de Municípios até que os dados
para seu cálculo sejam atualizados em novo censo, previsto para 2020.

Legislativo

Transporte público

Obriga a União a financiar o transporte público coletivo gratuito dos idosos.

Legislativo

IRRF

Luta antiga da CNM para garantir que as prefeituras possam ficar com as retenções de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) em operações de compra de bens e contratação de serviços.

Judiciário

ISS planos de
saúde

Como amicus curiae, a CNM atua na ADI 5.835 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 499 (ADPF). As ações questionam se a Lei Complementar 116/2003 ofende preceitos constitucionais ao
alterar a competência tributária para recolhimento do ISS dos serviços de planos de medicina de grupo ou
individual, convênios e outros planos de saúde.

Judiciário

ISS bancos

A Confederação tem acompanhado como amicus curiae o RE
651703, interposto pelo Hospital Marechal Cândido Rondon LTDA. A organização defende que a principal
atividade das empresas de seguro é “dar”, e não “fazer”, o que afastaria a incidência do ISS. Para os Entes
municipais, a atividade está elencada em Lei Complementar Federal e Lei do Município e, portanto, a entidade fazendária municipal tem respaldo legal para efetuar a cobrança do Imposto.

Judiciário

PRORROGAÇÃO DE PRAZOS
Planos de
desenvolvimento
urbano e de
mobilidade

Sancionada a Lei que amplia o prazo para Estados e Municípios aprovarem o Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI) até 2021 e o Plano de Mobilidade Urbana (PMU) para abril de 2019.

Executivo

RESULTADOS 2018
11

TEMA

DESCRIÇÃO

REPASSES/FINANCIAMENTOS

Royalties

A CNM vem articulando no Senado Federal a manutenção do regime de partilha e a aprovação dos critérios
de distribuição. Entre as diversas ações realizadas, está a promoção de um abaixo-assinado que já coletou
mais de 85 mil assinaturas. E, em reunião, o presidente do STF, Dias Toffoli, sinalizou que deve pautar no
primeiro semestre de 2019 a Ação que trata dos royalties.

Judiciário

Auxílio Financeiro
aos Municípios
(AFM)

Repasse do Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) por parte dos Ministérios.

Executivo

Financiamento da
saúde

Demanda da CNM, atendida pelo Ministério da Saúde. Regulamenta a Lei Complementar 141/2012, fazendo o ajuste dos blocos de financiamento. Com isso, ficam criados dois blocos de financiamento de saúde:
o de custeio e o de financiamento.

Executivo

TRIBUNAIS DE CONTAS
Creches

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) publicou resolução apresentando a possibilidade de os Municípios firmarem novos termos de compromisso para finalizar creches inacabadas.

Executivo

UPAs e UBS

Sancionado durante a XXI Marcha, o Decreto garante a flexibilização do uso das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), sem utilidade, para outras finalidades de saúde, sem
que os Municípios tenham que devolver os recursos recebidos.

Executivo

Fiscalização e
controle

Parceria entre a CNM e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para que as
demandas municipais avancem no Congresso Nacional e no Executivo.

Controle
Externo

Sanção da revisão da Lei que fortalece a previsibilidade e a segurança nos atos administrativos e judiciais a
favor dos gestores públicos, trazendo o conceito de erros grosseiros em casos de improbidade.

Executivo

VETOS
Revisão da LINDB

REPRESENTATIVIDADE
ADI e ADC
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Permite que entidade de representação municipal de âmbito nacional possam propor ADI e ADC no STF.

Legislativo

Posse da
nova diretoria

Eleito para o mandato 2018-2021, o ex-prefeito de Saldanha Marinho
Glademir Aroldi assumiu no dia 23 de maio, em Brasília, o comando da
CNM. No discurso de posse durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios, Aroldi destacou o papel de Ziulkoski na organização da
entidade e na defesa de uma pauta municipalista, assumindo o compromisso de dar continuidade ao perfil de atuação do presidente que
deixou a função.
Aroldi também lembrou a sua trajetória e a vivência pessoal na realidade municipalista. Nos anos de 2006 e 2007, Aroldi esteve no comando
da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Naquela época, ele conduziu uma mobilização para pressionar
o governo por mais recursos para o transporte escolar.
O novo presidente da Confederação conduz as ações do movimento
municipalista juntamente com líderes eleitos:
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Conselho Diretor

Glademir
Aroldi

Julvan
Lacerda

Presidente

1º Vice-Presidente

Saldanha
Marinho/RS

Secretários

Hudson Brito
1º Secretário
Santana do
Seridó/RN

Eures Ribeiro

Jairo Mariano

Bom Jesus da Lapa/BA

Pedro Afonso/TO

2º Vice-Presidente

3º Vice-Presidente

Moema/MG

Jair Aguiar
1º Tesoureiro
Manaquiri/AM

2º Secretário
Cumaru/PE

4º Vice-Presidente
Campos Verdes/GO

Tesoureiros

Eduardo
Tabosa

Haroldo
Naves

Conselho Fiscal

João
Gonçalves
2º Tesoureiro
Jaru/RO

Expedito José

Jonas Moura

Piquet Carneiro/CE

Água Branca/PI

Titular

Titular

Christiano
Cavalcante

Pedro
Henrique

Marilete
Vitorino

Cleomar
Tema

Ilha das Flores/SE

Alto Alegre/RR

Taraucá/AC

Tuntum/MA

Titular

1º Suplente

2º Suplente

3º Suplente

Conselho de Representantes Regionais

Francisco
Silva
Titular da
região Norte
Santarém/PA
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Wagne
Machado

Suplente da
região Norte
Piçarra/PA

Alcides
Mantovani
Região Sul
Zortéa/SC

Daniela de
Cássia

Titular da região
Sudeste
Monteiro Lobato/SP

Luciano
Miranda

Suplente da
região Sudeste
Ibatiba/ES

Rosiana
Beltrão

Titular da região
Nordeste
Feliz Deserto/AL

Roberto
Bandeira

Suplente da
região Nordeste
Bom Jesus/PB

Rafael
Machado

Titular da região
Centro-Oeste
Campo Novo do
Parecis/MT

Pedro Caravina
Suplente da região
Centro-Oeste
Bataguassu/MS

Conselho Político CNM – Gestão 2018-2021

Maria do
Socorro Neri
M. de Souza

Hugo Caju
Presidente
da AMA/AL

Presidente da
AMAC/AC

Associação
dos Municípios
Alagoanos

Neurilan
Fraga

Pedro
Caravina

Associação dos
Municípios do Acre

Presidente da
AMM/MT
Associação
Matogrossense
dos Municípios

Presidente da
ASSOMASUL/MS

Associação dos
Municípios de Mato
Grosso do Sul

Antonio
Cettolin

Presidente da
FAMURS/RS

Federação das
Associações de
Municípios do Rio
Grande do Sul

Ofirney
Sadala

Presidente da
AMEAP/AP

Andreson
Adriano

Presidente da
AAM/AM

Associação dos
Municípios do
Estado do Amapá

Associação
Amazonense de
Municípios

Julvan
Lacerda

Francisco
Nélio

Presidente da
AMM/MG

Associação Mineira
de Municípios

Cláudiomiro
Alves dos
Santos
Presidente da
AROM/RO
Associação
Rondoniense de
Municípios

Presidente da
FAMEP/PA

Federação das
Associações dos
Municípios do
Estado do Pará

Pedro
Henrique
Presidente
da AMR/RR

Associação dos
Municípios de
Roraima

Eures Ribeiro
Presidente
da UPB/BA

Francisco
Nilson Diniz

União dos
Municípios da Bahia

George José
P. Pereira
Coelho

Presidente da
APRECE/CE

Associação de
Municípios do Estado
do Espírito Santo

Frank Ariel

José Patriota

Associação
de Municípios
do Paraná

Associação
Municipalista de
Pernambuco

Federação das
Associações
de Municípios
da Paraíba

Presidente da
FECAM/SC
Federação
Catarinense de
Municípios

Presidente da
AMUNES/ES

Associação dos
Municípios do
Estado do Ceará

Presidente da
FAMUP/PB

Joares Carlos
Ponticelli

Guerino
Zanon

Presidente
da AMP/PR

Presidente da
AMUPE/PE

Carlos
Alberto
Cruz Filho

Christiano
Rogério Rego
Cavalcante

Associação Paulista
de Municípios

Federação dos
Municípios do
Estado do Sergipe

Presidente
da APM/SP

Presidente da
FAMES/SE

Paulo Sérgio

Haroldo
Naves

Presidente da
AGM/GO

Associação Goiana
de Municípios

Presidente da
FGM/GO

Federação Goiana
de Municípios

Jonas Moura
de Araújo
Presidente da
APPM/PI

Associação Piauiense
de Municípios

Jairo Mariano
Presidente da
ATM/TO
Associação
Tocantinense
de Municípios

Erlanio
Furtado Luna
Xavier
Presidente da
FAMEM/MA

Federação dos
Municípios do
Estado do Maranhão

Luiz Neves

José
Leonardo

Presidente da
AEMERJ/RJ

Associação Estadual
de Municípios do
Rio de Janeiro

Federação dos
Municípios do Rio
Grande do Norte

Dalva
Christofoletti

Tânia
Ziulkoski

Movimento
de Mulheres
Municipalistas

Movimento
de Mulheres
Municipalistas

Fundadora
do MMM

Presidente da
FEMURN/RN

Fundadora
do MMM
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XXI Marcha
a Brasília

A 21a edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios reuniu, entre os dias 21 e 24 de maio, mais de sete mil municipalistas de todo o
Brasil. Com o tema “Compromissos com o Brasil”, o evento possibilitou
que os gestores municipais levassem ao presidente da República, Michel Temer, aos ministros de Estado, aos deputados e aos senadores
as principais reivindicações e os desafios das administrações locais.

Representatividade
úú Presidente da República.
úú 5 ministros de Estado.
úú Presidentes da Câmara e do Senado.
úú 11 senadores e 43 deputados.
úú 7 pré-candidatos à Presidência.
úú Mais de 7 mil participantes.

RESULTADOS 2018
16

Fatos marcantes
úú Presidenciáveis: os pré-candidatos à Presidência da República

responderam a perguntas sobre a relação com o movimento
municipalista, carga tributária e transferências, saúde e assistência social, educação e saneamento.
úú Assinatura da carta de compromisso. Ao final das apresentações, os pré-candidatos assinaram um documento comprometendo-se com 10 pontos fundamentais.
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Presidenciáveis presentes na XXI Marcha
úú Alvaro Dias (Podemos)
úú Ciro Gomes (PDT)
úú Marina Silva (Rede)
úú Jair Bolsonaro (PSL)
úú Afif Domingos (PSD)
úú Geraldo Alckmin (PSDB)
úú Henrique Meirelles (MDB)
úú Leitura da carta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
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Conquistas e avanços
Entre as pautas de reivindicações apresentadas, o evento conseguiu
garantir o avanço nos seguintes temas:
úú planos de desenvolvimento urbano e de mobilidade (ampliação do prazo);
úú UPAs e UBS fechadas (poderão ser utilizadas para outras finalidades de saúde);
úú nova Lei de Licitações (garantia de pauta no Plenário da Câmara ainda em 2018);
úú ISS (avançou no Congresso após o acordo feito durante o painel “Pauta Prioritária).

Homenagem às mulheres
No palco principal, as
mulheres ganharam voz
e receberam uma homenagem na abertura oficial do evento. De forma
emocionante, um vídeo
com imagens de lideranças femininas na política
nacional foi apresentado
enquanto o hino nacional
era entoado também por
uma mulher. Além disso, foi comemorado o 1º ano da fundação do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM).

Nova Gestão da CNM
Com muitas homenagens que reafirmaram as lutas e as conquistas
do movimento municipalista, Paulo Ziulkoski, após 21 anos de gestão,
passou a presidência da Confederação Nacional de Municípios ao seu
vice-presidente, Glademir Aroldi.

Arenas Temáticas
As dez (10) arenas temáticas do evento trouxeram assuntos variados
do cotidiano da gestão e reuniram participantes que buscaram atualizações, discutiram dificuldades. Também deram contribuições para
compor os compromissos com o Brasil. Os resultados das arenas foram apresentados no palco principal por representantes escolhidos
durante os debates.
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Mobilizações
municipalistas

Gestores em Brasília pela aprovação de
pautas prioritárias
Centenas de gestores municipais se reuniram na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM) no dia 7 de agosto para lutar pela
aprovação de pautas que beneficiam as administrações locais. Liderada
pelo presidente da entidade, Glademir Aroldi, a mobilização reforçou
que matérias como Lei Kandir, Impostos Sobre Serviços (ISS) e Licitações devem ser aprovadas.
Fatos marcantes
úú Temer recebe comitiva municipalista e Aroldi reforça deman-

das prioritárias.
úú Presidente da Câmara firma compromisso com ISS e Licita-

ções.
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Avanços da Pauta Municipalista
A última mobilização municipalista de 2018 resultou em importantes
conquistas aos Entes locais. Ela foi promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e pelas entidades municipalistas estaduais
e microrregionais.
Fatos marcantes
úú reuniu cerca de mil participantes.
úú os gestores receberam pela primeira vez um presidente da

República na Casa dos Municípios.
úú As pautas do movimento também ganharam força junto a autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
úú 18.806 acessos a notícias.
úú 1.958 visualizações na transmissão ao vivo.
úú O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de

Conquistas e avanços
úú Executivo: publicação de decreto regulamentando o Comitê

de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal (CRDPM) para
o Encontro de Contas de débitos e créditos dos Municípios e
da União.
úú Executivo: lançamento de novo edital de reposição do Programa Mais Médicos a fim de reduzir os impactos à população e
aos Municípios atendidos pelo Programa.
úú Executivo: publicação de portaria que regulamenta o decreto
presidencial 9.380, assinado em maio deste ano, que flexibiliza
o uso de estruturas físicas do Sistema Único de Saúde (SUS)
com obras concluídas, mas sem funcionamento.

Mobilidade Urbana (Semob), assinou termo de cooperação
com a CNM para auxiliar os gestores locais a elaborarem os
planos de mobilidade urbana.
úú Legislativo: aprovado Projeto de Lei Complementar (PLP)
549/2018, que mantém os coeficientes de distribuição do FPM
de 2018 de 135 Municípios até que os dados para seu cálculo sejam atualizados com base em novo censo demográfico,
previsto para ocorrer em 2020.
úú Legislativo: Aprovados os pareceres dos Projetos de Lei (PLs)
7.586/2014 e 4.314/2016, que tratam, respectivamente, das
feiras livres e da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos
de Origem Animal (Riispoa).
úú Legislativo: Aprovado projeto que trata da extinção de terrenos de marinha em área urbana.
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úú JANEIRO

Retrospectiva
2018

Reunião entre o então presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, e o ministro-chefe da secretaria de governo, Carlos Marun, para discutir a pauta
municipalista, principalmente o compromisso do governo em viabilizar
o Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM).

A CNM participou da primeira reunião do Grupo de Trabalho de Disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O encontro teve como objetivo discutir as diretrizes para a construção do
plano de comunicação e mobilização da Comissão Nacional dos ODS.
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úú FEVEREIRO

úú MARÇO

Reunião do Conselho Político com a presença do presidente do FNDE,
Silvio Pinheiro, que anunciou a liberação de R$ 100 milhões para os Entes concluírem obras inacabadas.

CNM se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), para debater a pauta prioritária municipalista.

Parlamentares da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios
brasileiros receberam prefeitos e líderes da CNM para um café da manhã na Câmara dos Deputados. Em discussão, pontos importantes da
pauta municipalista e que estão em tramitação no Congresso Nacional.

O então presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, foi convidado a participar
da 5ª Conferência Internacional de Autoridades Locais e Regionais, realizada no 8º Fórum Mundial da Água.
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úú ABRIL

úú MAIO

Paulo Ziulkoski se reuniu com o presidente da República, Michel Temer,
e o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele reiterou a necessidade do apoio do governo federal para atender a itens da pauta
prioritária municipalista.

CNM realiza a XXI Marcha com a participação de mais de sete mil participantes e firma, em uma carta, os compromissos com o Brasil que
perpassam os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

CNM participa de audiência pública sobre MP que altera Estatuto da
Metrópole e da Mobilidade urbana
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Líderes municipalistas participaram de audiência com o ministro do
Meio Ambiente, Edson Duarte. Na oportunidade, o presidente da CNM
pediu apoio do governo para estender prazo referente à destinação
dos resíduos sólidos por parte dos Municípios.

úú JUNHO

úú JULHO

A convite do presidente da República, Michel Temer, o novo presidente
da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, esteve no Palácio do Planalto para dialogar acerca da pauta prioritária aos
Municípios no Executivo.

Reunião do Conselho Político da CNM foi o momento para representantes dos 26 Estados avaliarem a atuação do movimento municipalista no primeiro semestre e definirem as prioridades para o segundo.

CNM firma parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricom) e alinha pauta municipalista em encontro na
Paraíba.

CNM participa de reunião da Comissão Nacional para os ODS com o
Sistema ONU.
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úú AGOSTO

úú SETEMBRO

Reunião com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para
assinar um termo de compromisso entre as duas instituições para melhorar o cadastro de endereços com o propósito de aprimorar a base
de informações para a realização do Censo Demográfico de 2020.

CNM recebeu o Prêmio Marco Maciel: Ética e Transparência entre o Público e Privado, na categoria Relações Institucionais e Governança (RIG)
na Sociedade Civil Organizada. A premiação foi promovida pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig).

O presidente da CNM, Glademir Aroldi, esteve com assessores técnicos da Casa Civil para tratar de reivindicações das áreas de Previdência,
Meio Ambiente e Precatórios.

Realização do II Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria
no Serviço Público pela CNM foi a oportunidade de estreitar esses laços
institucionais e buscar uma pauta em comum.
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úú OUTUBRO

úú NOVEMBRO

Para garantir que os pleitos sejam julgados pelos ministros com celeridade, após a troca da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF),
o presidente da CNM, Glademir Aroldi, esteve no gabinete do presidente Dias Toffoli.

O presidente da República, Michel Temer, acompanhado de oito ministros de Estado, foi recebido pelo movimento municipalista nacional, na
sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Realização de capacitação técnica do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) sobre Ferramentas Digitais para gestores municipais
e para técnicos da Confederação.

CNM e Atricon assinam acordo de cooperação técnica para preparar o
gestor local e a equipe técnica de forma a garantir um melhor trânsito
de informações contábeis e gerenciais entre os Tribunais de Contas e
os Entes federativos.
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úú DEZEMBRO

Em uma agenda intensa, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, esteve com os governadores eleitos e reeleitos do Nordeste. As reuniões
ocorreram no Palácio do Planalto e no Ministério da Fazenda para tratar de pleitos em comum.

Buscar soluções inovadoras para os Municípios brasileiros foi o objetivo
de uma reunião entre a CNM e a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI). Os presidentes das duas entidades debateram sobre
alternativas que podem ser aplicadas nos Municípios.
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Poderosa ferramenta de acompanhamento das votações de interesse
municipalista no Congresso Nacional, o Observatório Político chega ao
seu quarto ano.
> Entre os principais destaques de 2018 estão o Prêmio Parlamentar Municipalista e a integração com o aplicativo da CNM.
O ano de 2018 foi marcado pelo encerramento de mais uma legislatura no parlamento brasileiro.

Observatório
Político
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Ranking dos parlamentares
A CNM acompanha as pautas municipalistas e também o envolvimento dos parlamentares com o tema. Para mensurar esse trabalho, conta
com um ranking de deputados e senadores. Confira:
DEPUTADOS							
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SENADORES

Melhor pontuação por Estado
Estado

Deputado

Senador

Estado

Deputado

Senador

AC

Leo de Brito (PT/AC)

Jorge Viana (PT/AC)

PA

Lúcio Vale (PR/PA)

Flexa Ribeiro (PSDB/PA)

AL

Pedro Vilela (PSDB/AL)

Benedito De Lira (PP/AL)

PB

Luiz Couto (PT/PB)

Raimundo Lira (PSD/PB)

AM

Conceição Sampaio
(PSDB/AM)

Omar Aziz
(PSD/AM)

PE

Tadeu Alencar (PSB/PE)

Humberto Costa (PT/PE)

PI

Júlio Cesar (PSD/PI)

Elmano Férrer (PODE/PI)

AP

Professora Marcivania
(PCdoB/AP)

Randolfe Rodrigues
(REDE/AP)

PR

Rubens Bueno (PPS/PR)

Gleisi Hoffmann (PT/PR)

Félix Mendonça Júnior
(PDT/BA)

Lídice Da Mata
(PSB/BA)

RJ

Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

Lindbergh Farias (PT/RJ)

BA

RN

Rafael Motta (PSB/RN)

José Agripino (DEM/RN)

CE

Leônidas Cristino (PDT/CE)

José Pimentel (PT/CE)

RO

Luiz Cláudio (PR/RO)

Ivo Cassol (PP/RO)

DF

Erika Kokay (PT/DF)

Hélio José (PROS/DF)

RR

Maria Helena (MDB/RR)

Telmário Mota (PTB/RR)

ES

Helder Salomão (PT/ES)

Ricardo Ferraço (PSDB/ES)

RS

Alceu Moreira (MDB/RS)

Lasier Martins (PSD/RS)

GO

Pedro Chaves (MDB/GO)

Lúcia Vânia (PSB/GO)

SC

Jorginho Mello (PR/SC)

Dalirio Beber (PSDB/SC)

MA

Hildo Rocha (MDB/MA)

Edison Lobão (MDB/MA)

SE

Jony Marcos (PRB/SE)

Eduardo Amorim (PSDB/SE)

MG

Subtenente Gonzaga
(PDT/MG)

Aécio Neves
(PSDB/MG)

SP

Herculano Passos
(MDB/SP)

Marta Suplicy
(MDB/SP)

MS

Dagoberto Nogueira
(PDT/MS)

Simone Tebet
(MDB/MS)

TO

Carlos Henrique Gaguim
(DEM/TO)

Vicentinho Alves
(PR/TO)

MT

Ezequiel Fonseca (PP/MT)

José Medeiros (PODE/MT)
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BLOCO 2

ATUAÇÃO
TÉCNICA
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O projeto se propõe a contribuir para o fortalecimento de capacidades
locais de implementação de políticas públicas. Em 2018 o projeto teve
avanços importantes:
úú início do desenvolvimento da plataforma que trará, em um

Projetos

ambiente on-line, a interação entre diversos atores para o fortalecimento do desenvolvimento local, por meio do compartilhamento de boas práticas e conhecimento;
úú acordo de cooperação técnica com a Enap, instituição de referência nacional em gestão pública, que agora ganha ênfase
para temas municipalistas;
úú Prêmio MuniCiência: foi realizada a segunda rodada do prêmio
– com mais de 252 iniciativas inscritas –, que teve seus vencedores premiados na XXI Marcha.
Programa Santa Clara tem Valor
Com 2.778 votos, o primeiro colocado no
MuniCiência foi resultado de parceria com a
comunidade. O Programa “Santa Clara tem
Valor”, do Município de Santa Clara do Sul
(RS), trouxe aumento na arrecadação através do aperfeiçoamento e da qualificação das atividades econômicas
do Município. Com o projeto, a prefeitura modernizou a Gestão Pública,
integrando todos os segmentos econômicos da cidade.
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Programa de Protagonismo Juvenil (PPJ)
Uma diferença pequena de votos separou o
primeiro do segundo colocado. Com 2.741
votos, o Programa de Protagonismo Juvenil (PPJ), do Município de Guarjão (PE), conquistou o segundo lugar. A iniciativa busca
engajar os jovens em atividades culturais,
educacionais e de cidadania no Município, através de um programa
com componentes curriculares interdependentes e complementares.

Projeto Arte na Parada
Em quinto lugar está o Projeto Arte na Parada, do Município de Rio Grande (RS). A iniciativa surgiu como motivação da preservação da fauna e da flora através da cultura e
da arte na parada. Além de trazer inovação
para o Município com arte feita pela sociedade, a prefeitura conta com a parceria da comunidade no cuidado e
na identificação da arte.

Programa Presente Professor
Em terceiro lugar, a iniciativa do Município
de São Bento do Uma (PE) recebeu 1.781
votos. Através do Programa “Estou presente, professor”, o Município conseguiu melhorar o rendimento dos alunos, reduzir a
reprovação, a distorção idade/série, reduzir
os índices de evasão escolar, além de melhorar os indicadores educacionais e de alfabetização.

No âmbito do Projeto UniverCidades, a CNM realizou uma missão técnica
com prefeitos e gestores vencedores do Prêmio MuniCiência 2017-2018
a Municípios da Rede de Autarquias Participativas de Portugal (RAP).

Projeto Sistema Alternativo de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z)
O Projeto Sistema Alternativo de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z), do Município de Abaetetuba (PA), ficou
em quarto lugar. O projeto foi implementado com o objetivo de buscar uma alternativa viável para levar água de
boa qualidade para o consumo da população, especialmente as de difícil acesso.
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A missão viabilizou o intercâmbio de experiências inovadoras e exitosas
que tenham contribuído para a melhoria da gestão pública nos Municípios brasileiros e portugueses.
Saiba mais sobre o Projeto:

Na fase final do projeto realizado em parceria com a União Europeia, a
Confederação trabalhou para disseminar os resultados que alcançou.
úú Articulações com Municípios brasileiros para apresentação

metodológica do Reinserir.
úú Reunião Regional com os Grupos de Trabalho em Picuí/PB.
úú Reunião com os prefeitos do Projeto Reinserir durante a XXI
Marcha.
úú Lançamento do Guia de Reaplicação e divulgação do vídeo final do projeto;
úú Encontro com Legislativo e Judiciário municipal – visitas às Comarcas: Picuí/PB; Acari/RN; Barra de Santa Rosa/PB; Soledade/PB.

Realização de Oficinas com os temas:
úú saúde mental e dependência química;
úú processo de acolhimento nos equipamentos da rede.
úú 1a Atividade ODS (Introdução ao tema – apresentação da Man-

dala, agenda, localização e implementação dos ODS e EAD).
Confira os resultados e o depoimento de reinseridos nos Municípios em vídeo:

Saiba mais sobre o Projeto:
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Em parceria com GIZ – Agência Alemã de Cooperação Internacional, o
projeto atuou na divulgação do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e
Energia.
Dentre os principais resultados estão:
úú realização de convocatórias de cidades do Chile e do Peru para

início da cooperação entre cidades;
úú realização da primeira visita técnica de região brasileira;
úú onze das quatorze cidades do Brasil, da Argentina e da Colômbia iniciaram suas visitas de cooperação técnica internacional.
Dentre elas, Araripina (PE) recebeu delegação de Santo Tirso
(Portugal), e Vitória (ES) recebeu delegação de Sevilla (Espanha).

Missão de Vitória (Brasil) em Sevilla (Espanha)
¢¢ Setembro/2018
°°Temas de cooperação: Cidades verdes e tecnológicas.

Missão de Almada (Portugal) em Belo Horizonte/MG
¢¢ Novembro/2018
°°Temas de cooperação: Cidades inteligentes e mudanças cli-

máticas.
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Implementação de Banco de Boas Práticas para América Latina:
úú atualização do website com boas práticas de Peru e Chile (em

desenvolvimento);
úú elaboração de Guia de Boas Práticas para Desenvolvimento
Sustentável do Brasil (em desenvolvimento).
Apoio à implementação do Pacto Global de Cidades para o Clima e a Energia:
úú elaboração de base de dados de cidades signatárias em 17

Missão de Alba Iulia (Romênia) em Benedito Novo/SC
¢¢ Novembro/2018
°°Temas de cooperação: turismo inteligente e associativismo

entre Municípios.
Novo Plano de Comunicação => Aumento de produção gerando
crescimento de 105,25% em engajamento.

países da América Latina;
úú coordenação com organizações implementadoras em 9 países da América Latina;
úú orientação sobre etapas de implementação;
úú atualização das cidades e de seus avanços no website;
Saiba mais sobre o Projeto:

Difusão de informação via redes sociais:
úú 15 missões técnicas de cooperação (7 entre cidades e 8 en-

tre regiões);
úú 5 eventos (Brasil, Bélgica, Costa Rica e Peru).

RESULTADOS 2018
37

Em sua segunda fase, o projeto traz ferramentas para fortalecer os
Municípios nos temas dos ODS. Dentre os principais resultados estão:
úú lançamento do curso EAD sobre ODS, que teve sua primeira

turma fechada com 40 alunos em julho de 2018;
úú realização da oficina de capacitação presencial em Belém/PA;
úú atualização da ferramenta Mandala ODS. Com isso, os gesto-

res podem incluir metas no simulador para que possam fazer
uma melhor análise da situação do Município.
Saiba mais sobre o projeto:
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Acesse a Mandala ODS:

Núcleos
técnicos

Os núcleos técnicos da CNM trabalham diariamente com os principais
temas de interesse municipalista. Disponibilizam aos gestores as informações em diferentes formatos. São notas técnicas, publicações, notícias, orientações, alertas, estudos, eventos, Bate-Papo com a CNM e
Roda de Conhecimento.
Realizam também atividades que colaboram para o alcance das conquistas municipalistas, como articulação no Congresso, participação em
conselhos, parcerias e grupos de trabalho.
Confira um resumo das principais ações das áreas técnicas da CNM em
2018. Para conferir a atuação completa, basta ler o QR Code de cada item.
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Núcleo de Desenvolvimento Social

Assistência Social

Orientações/acompanhamentos
úú CNM orienta gestores para criação e

arrecadação do FIA.
úú CNM esclarece sobre recursos do
AFM para Assistência Social.
úú CNM cobra esclarecimentos do Ministério do Desenvolvimento Social sobre recursos do AFM

Reuniões/Eventos
Reunião com representantes do Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) para alertar e buscar soluções acerca da perda de recursos
em todos os serviços relacionados à Assistência Social nos Municípios.
Reunião com representantes da Secretaria
Nacional de Promoção de Desenvolvimento
Humano do Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS) para debater uma proposta de
minuta de lei que regulamenta o Programa
Criança Feliz.
Reunião com a secretária Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, Ely
Harasawa, e o seu assessor, Maurício Azeredo, que apresentaram o escopo do Projeto de Lei (PL) que será encaminhado ao
Congresso Nacional para estabelecer as diretrizes da iniciativa.
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Publicações

Bate-papo com a CNM e Roda de conhecimento

Núcleo de Desenvolvimento Social

Educação
Reuniões
O ministro do Tribunal de Contas da União
(TCU), Walton Alencar Rodrigues, recebeu
comitiva da CNM para tratar de pleitos dos
Entes municipais brasileiros relacionados ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef).

Mais atividades
CNM fortalece a campanha Os Municípios pela Infância e Adolescência para
incentivar a criação, a regularização e o cadastramento dos FIA.

Representantes do FNDE – responsável pela
transferência da complementação da União
nas contas-correntes de Estados e Municípios beneficiários – estiveram na sede da
CNM para inteirar-se da problemática, prestar esclarecimentos e buscar uma atuação
conjunta para repasse pendente do Fundeb.
Dando continuidade ao debate das propostas em discussão sobre o novo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), a CNM realizou uma
reunião do Grupo de Trabalho (GT) sobre Financiamento da Educação Básica.
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Orientações

Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

Para atender às exigências da Portaria Conjunta 2/2018, a CNM divulgou a Nota Técnica 21/2018, esclarecendo o passo a passo para criação do CNPJ junto à Receita Federal do Brasil (RFB) e as informações a
serem enviadas ao conselho do fundo e ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
CNM esclarece gestores sobre normativa que transfere recursos para
educação infantil. A Portaria autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a realizar repasses de recursos já previstos
na Resolução 15/2013, que trata da transferência para manutenção de
novas matrículas em novos estabelecimentos públicos, construídos por
meio do ProInfância.
Publicações

Mais atividades
A CNM participou do seminário O que funciona em educação? Inovação e uso de evidências em políticas educacionais realizado pela
Escola Nacional de Administração Pública
(Enap), em Brasília. O evento, direcionado a
gestores municipais e estaduais, se propôs
a debater evidências e inovação na melhoria da educação brasileira.
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Núcleo de Desenvolvimento Social

Saúde

Orientações/acompanhamentos
úú Estudo da CNM mostra: em dez anos, Brasil perdeu mais de

Reuniões/Eventos
A implementação do primeiro comitê regional para discutir e estabelecer estratégias de
redução e qualificação da judicialização da
saúde foi acompanhado de perto pela equipe da Confederação Nacional de Municípios
(CNM), em Santa Maria (RS).

23 mil leitos hospitalares.
úú CNM orienta para identificação dos repasses federais da saúde.
úú CNM esclarece gestores municipais sobre descredenciamento de equipes de Saúde.
Publicações

Um dos gargalos da administração municipal, a saúde, foi tema de uma audiência entre o presidente da Confederação Nacional
de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, e o
ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Na reunião do dia 16 de outubro, o líder municipalista apresentou à Pasta questões que têm
preocupado os gestores municipais.
CNM e Conasems alinham estratégias para
orientar Municípios sobre recursos da saúde. O presidente da Confederação, Glademir Aroldi, recebeu o presidente do Conselho, Mauro Junqueira, na sede da entidade
municipalista, em Brasília.
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Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

Núcleo de Desenvolvimento Social

Cultura
Reuniões/Eventos
Reunião com a Secretaria de Articulação e
Desenvolvimento Institucional do Ministério
da Cultura (SADI/MinC) para tratar das pautas municipalistas junto ao governo federal
e apresentação de emendas no Congresso
Nacional (PL 9.474/2018 e PL 1.321/2011).
Promover uma troca de experiências sobre ações e políticas públicas
voltadas para a juventude. Com esta pauta, o secretário Nacional da
Juventude da Presidência da República, Assis Filho, recebeu o prefeito
da República Dominicana, Odalis Vega, em seu gabinete, em Brasília.

Mais atividades
CNM integra Grupo de Trabalho para elaborar plano de ação sobre as UPAs. Integram também representantes do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; do Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
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CNM apresenta emendas ao projeto que cria o Fundo Nacional Pró-Leitura. A matéria, em tramitação na Câmara dos Deputados, pretende criar
o Fundo Nacional Pró-Leitura (FNPL), destinado à captação de recursos
para atender aos objetivos da Política Nacional do Livro.
Orientações
Dados da CNM mostram concentração da Lei Rouanet, quase 80% dos
recursos ficaram no Sudeste.

Elaboração da segunda edição da Nota Técnica que trata sobre o mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet, orientando como
os Municípios podem usufruir dele, oportunizando a realização de projetos culturais
no âmbito local.

Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

Confederação alerta para proposta que tramita no Congresso Nacional
e prevê uso de recursos da Cultura em segurança pública, lembrando
que, constitucionalmente, os Municípios não têm competência na área.
Publicações
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Mais atividades
CNM celebra o Dia Nacional da Cultura com a divulgação de boas práticas municipais.

Núcleo de Desenvolvimento Econômico

Contabilidade Pública
Reuniões / Eventos
Com a participação da CNM na discussão,
a Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
por meio da Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação (CCONF), promoveu o evento II Fórum
Siconfi – Matriz de Saldos Contáveis (MSC). O
encontro ocorreu na Escola de Administração Fazendária (Esaf) e teve objetivo de
debater a implantação da MSC e esclarecimentos quanto às regras (validações e informações complementares).
Com o tema Ética e Cassação do Exercício
Profissional: Segurança e Qualidade na
aplicação da Penalidade, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) realizou um
workshop para discutir a fiscalização do exercício da profissão. O evento ocorreu na sede
do órgão, em Brasília, e possibilitou o debate
entre conselheiros e demais presentes sobre o processo de aplicação de penalidades
em casos de desvio de conduta no exercício
da profissão contábil. A CNM esteve presente no debate.
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A equipe técnica de Contabilidade da Confederação Nacional de Municípios (CNM)
participou de reuniões de Grupos Técnicos
Contábeis (GT) da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN). A CNM tem acompanhado
as discussões e as deliberações, que ocorrem na Escola de Administração Fazendária
(Esaf), em Brasília.

Publicações

A CNM participou da 26ª reunião da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF). A Câmara,
promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), é responsável
por subsidiar a elaboração das normas gerais relativas à consolidação
das contas públicas, previstas no inc. 2º do art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 101/2000.
Orientações

Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

A área de Contabilidade da CNM orienta os gestores municipais sobre
o registro eletrônico do cadastro da dívida pública (CDP) municipal no
Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias
da União, dos Estados e dos Municípios (Sadipem).
Mais atividades
Realizou uma pesquisa sobre a Matriz de saldos contábeis, que foi
base para a divulgação de folder de orientação distribuído na XXI Marcha para apoiar os Municípios na implantação da matriz de saldos contábeis nos Municípios.

RESULTADOS 2018
47

Núcleo de Desenvolvimento Econômico

Finanças
Reuniões / Eventos
Para evitar a perda de arrecadação municipal e garantir a extensão de benefício a agricultores familiares, a Confederação Nacional
de Municípios (CNM) atuou em dois projetos
que tramitam atualmente na Comissão de
Finanças e Tributação (CFT), da Câmara dos
Deputados. Por meio das áreas técnicas e
da assessoria parlamentar, a entidade apresentou aos deputados seu posicionamento,
que embasou a decisão do colegiado.
Em razão da proximidade do fim do prazo estabelecido pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) para o Congresso Nacional aprovar uma proposta que compense adequadamente, de forma justa e regular, Entes federados brasileiros, que viram suas receitas prejudicadas desde a promulgação da Lei Kandir, a CNM buscou uma resposta dos ministérios
da Fazenda e do Planejamento sobre o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 511/2018.
Defender que as receitas do Imposto Sobre Serviços (ISS) sejam distribuídas entre
os Municípios de forma justa foi o que fez
a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) durante audiência pública na Câmara dos Deputados. A reunião propôs o deba-
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te acerca do Projeto de Lei Complementar 488/2018, que dispõe sobre
o recolhimento do ISS sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, bem como sobre a intermediação eletrônica a ele relacionados.
Orientações/acompanhamentos
Com o intuito de orientar os consórcios públicos a respeito das normas aprovadas no Congresso Nacional para a realização de operações
de crédito, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) elaborou a
Nota Técnica 22/2018.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) publicou uma Nota Técnica para orientar os Entes locais sobre o Decreto 9.407/2018. O texto
da normativa regulamenta a Compensação Financeira pela Exploração
Mineral (Cfem) reservada aos Municípios impactados pela atividade de
mineração e aos gravemente afetados pela Lei 13.540/2017.
No início de 2018, foi sancionada a Lei Complementar 161/2018, que
passa a permitir às cooperativas de crédito captarem recursos dos Municípios. Para orientar os Entes locais acerca dessa mudança, a área técnica de Finanças da Confederação Nacional de Municípios (CNM) elaborou a Nota Técnica 4/2018. A Lei é fruto de uma luta do movimento
municipalista.

Publicações

Mais atividades

Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

Com o objetivo de conscientizar, educar, incentivar e estimular o desenvolvimento do Município de forma que o contribuinte-cidadão exerça
seu papel e usufrua das políticas públicas locais, a CNM realizou uma
Campanha. Com o tema Educação Fiscal, a entidade promoveu por 15
dias uma ação de conscientização e inserção do contribuinte-cidadão
como agente fiscalizador.
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Previdência
Reuniões/Eventos
Técnicos da CNM estiveram com a coordenadora-geral de Estruturação de Informações Previdenciárias do Ministério da Previdência, Laura
Schwerz, para tratar do e-Social. O e-Social é um instrumento que unifica a prestação de informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.
A CNM conseguiu, novamente, assento no
Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência (Conaprev)
para representar os governos municipais
nas tomadas de decisões e nas discussões
do colegiado. Foram mais de três anos pleiteando nova vaga no conselho, e a conquista
foi obtida durante a 63ª Reunião Ordinária
do Conselho, em Vitória (ES).
Orientações
Na XXI Marcha a Brasília, com orientação da Confederação, cerca de 38
Municípios iniciaram o processo de Estudo de Viabilidade para Implantação do RPPS.
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A CNM realizou estudo sobre as retenções do FPM ocasionadas pela
dívida previdenciária municipal. A retenção do recurso funciona semelhante ao sistema de cheque-especial em um banco. A partir do momento que o recurso entra na conta, ele é automaticamente debitado.
Publicações

Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

Núcleo de Desenvolvimento Econômico

Turismo
Reuniões / Eventos
A Confederação realizou três eventos para
discutir o tema: Turismo em Unidades de
Conservação (16 e 17/8/2018, em Maragogi/
AL), Seminário Governança, Turismo e Cultura – Desafio do Brasil (18/9/2018 – Curitiba/PR) e o 5o Encontro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial (22 a
24/11/2018 – Manaus/AM).
Apresentar a pauta de trabalho desenvolvida pela CNM na área de Turismo da entidade foi o escopo da audiência com o ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, Eliseu Padilha. Na oportunidade,
foi apresentada a atuação da CNM em prol
das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial e os resultados do Seminário Internacional sobre Gestão de Sítios Culturais
do Patrimônio Mundial no Brasil.

A área técnica de Turismo da CNM participou de Seminário de Certificação Internacional – Certificação OMT.TedQual. O objetivo
do Seminário foi apresentar a proposta de
adesão do Brasil ao programa da Organização Mundial do Turismo (OMT), que certifica
a qualidade da formação em Turismo.
Orientações
Na XXI Marcha, o Turismo CNM elaborou ação em parceria com o MTur
para atendimento técnico aos 1.900 Municípios com pendências e realizou 427 atendimentos registrados durante o evento.
Proposta torna o Turismo direito fundamental do idoso. A CNM acompanha a tramitação da proposta e elenca algumas orientações para os Municípios turísticos que irão
receber os viajantes da terceira idade.
Projetos de Lei do Turismo que tramitam no Congresso Nacional e pautas do Executivo referentes ao mesmo tema são acompanhados corriqueiramente pela CNM. A entidade monitora essas proposições e examina minuciosamente as matérias.
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Publicações

Núcleo de Desenvolvimento Territorial

Defesa Civil
Reuniões/Eventos

Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

O ministro da Integração Nacional, Pádua
Andrade, participou de audiência pública no
Senado Federal para prestar esclarecimentos sobre as obras de transposição do Rio
São Francisco. A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) acompanhou a reunião
da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo (CDR).
A área de Defesa Civil da CNM participou de
uma arena conjunta na XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios para apresentar as principais dificuldades em relação às
políticas públicas no âmbito federal e cobrar da União algumas mudanças na legislação para sanar problemas vivenciados pelos Municípios.
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Orientações / Acompanhamentos
Municípios que sofrem com as estiagens no
Nordeste esperam, há anos, a criação de
um Fundo de Atendimento às Situações de
Emergência e de Calamidade Pública Decorrentes de Secas (Fasec). É o que propõe o
Projeto de Lei 8.894/2017, oriundo do PLS
791/2015 do Senado Federal, aprovado pela
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Cmads), da Câmara dos
Deputados. A CNM acompanha a discussão
da matéria desde 2015 e aguarda a aprovação no Legislativo.

Publicações

Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

Publicação de estudo sobre os danos e prejuízos causados por desastres no ano de 2017.
Elaborou nota técnica com orientações a todos gestores e agentes de
proteção e defesa civil nas ações de gestão de riscos, monitoramento,
prevenção, preparação e resposta aos desastres decorrentes do excesso de chuvas.
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Núcleo de Desenvolvimento Territorial

selho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável (Condraf). No debate, a CNM
solicitou ao presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
a publicação dos critérios e orientações aos
consórcios de Municípios para captação de
recursos financeiros. A intenção é fortalecer
as ações municipais de assistência técnica
e extensão rural.

Desenvolvimento Rural
Reunião / Evento
Reunião extraordinária do Comitê Gestor do
Fundo Garantia Safra contou com a participação da Confederação Nacional de Municípios (CNM). O 11o encontro do grupo de
trabalho foi convocado para balanço da execução do programa e apresentação do trabalho do grupo para avaliação da metodologia de verificação de perdas. A CNM levou
aos participantes do encontro a necessidade de melhorias no modelo atual.
Avaliar o Programa Garantia-Safra (GS) foi o
que motivou a realização de audiência pública interativa pela Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal. A
Confederação Nacional de Municípios (CNM)
foi convidada para falar das questões relativas aos Municípios no Programa.
A área técnica de Desenvolvimento Rural
da CNM participou da reunião do Comitê
Permanente de Ater e do Comitê Permanente do Fundo de Terras e do Reordenamento Agrário, ambos vinculados ao Con-
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Orientações / acompanhamentos
Elaborou pesquisa sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos
de Origem Animal (Sisbi-POA) nos Municípios de São Paulo. Segundo
o estudo, 24% dos Municípios possuem o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), responsáveis pela inspeção de mais de 600 estabelecimentos agroindustriais.
Publicações

Bate-papo com a CNM e Roda de conhecimento

Núcleo de Desenvolvimento Territorial

Meio ambiente
e Saneamento
Reuniões / Eventos
A Confederação Nacional de Municípios
(CNM), por meio da áreas técnicas de Meio
Ambiente e Saneamento, se reuniu com a
presidência do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Suely Araújo. O intuito da reunião foi apresentar e alinhar as pautas municipalistas e também a atuação conjunta das
duas instituições para a melhoria da gestão
municipal.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano
(CDU) da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública para debater a Medida Provisória (MP) 844, que trata do Marco Legal do Saneamento Básico brasileiro.
A CNM foi uma das convidadas a participar
do debate.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que nunca foi sancionado pela
União, está em debate novamente, e a CNM tem acompanhado de perto as discussões.
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Orientações/acompanhamentos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou matéria para
orientar sobre a responsabilidade e as possibilidades de atuação de
várias Secretarias do Município diante da gestão dos resíduos sólidos.
Publicações

Lançou o Dicionário Ambiental como uma ferramenta no site da CNM,
com a inserção de conceitos ambientais e suas relações com a realidade municipal. O material fez parte da Campanha Municípios Lixo Zero:
um desafio de todos e teve como objetivo aproximar os gestores dos
conceitos de meio ambiente contidos na legislação para que sua aplicação na gestão ambiental local seja mais fácil e prática.

Tema frequente no debate público, a coleta seletiva é uma obrigação
do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Diante do desafio de cumprir com a obrigatoriedade, trazida pelo Decreto 7.404/2010, a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) esclarece sobre os procedimentos para planejar e implantar o
sistema com procedimentos mínimos.
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Núcleo de Desenvolvimento Territorial

A CNM recebeu o II Seminário e Oficina – Política Metropolitana: governança, instrumentos e planejamentos metropolitanos. Entre
os temas abordados destacam-se o papel
dos Municípios metropolitanos na gestão,
o financiamento e a governança metropolitana.

Planejamento territorial
e habitação
Reuniões/Eventos
A Portaria 570/2016 do Ministério das Cidades estabeleceu mudanças, inclusive nos
prazos, para empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com
financiamento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Para debater as
regras e manifestar o posicionamento dos
Entes locais, a Confederação Nacional de
Municípios (CNM) foi convidada para audiência pública interativa, realizada pela Comissão de Fiscalização e Controle, da Câmara
dos Deputados.

Orientações
Publicou nota técnica com o objetivo de orientar sobre os regramentos para celebração de PPP. Além disso, realizou um bate-papo CNM
que contou com a participação de participante da Caixa para discutir
sobre o tema.
Lançou uma publicação para sensibilizar prefeitos e gestores da adoção da Nova Agenda Urbana integrada aos ODS.
Publicações

A Confederação Nacional de Municípios
(CNM) se reuniu com representantes do
Ministério das Cidades (MCidades) e da
Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), na sede do Ministério, em Brasília
(DF). O escopo da reunião foi conhecer as
ações do projeto: Apoio à Agenda Nacional
de Desenvolvimento Urbano Sustentável no
Brasil (Andus).
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Bate-papo com a CNM e Roda de Conhecimento

Núcleo de Desenvolvimento Territorial

Trânsito e mobilidade
urbana
Reuniões/Eventos
Tendo em vista a importância da ampliação dos prazos para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUIs) e do plano de mobilidade urbana, a
CNM marcou presença na audiência pública da Comissão Mista que analisa o tema
no Congresso Nacional. A reunião tratou da
Medida Provisória 818/2018, que altera a Lei
13.089/2015, do Estatuto da Metrópole, e a
Lei 12.587/2012, referente à Política Nacional de Mobilidade Urbana.
O encerramento do II Seminário e Oficina –
Política Metropolitana: governança, instrumentos e planejamentos metropolitanos
contou com quatro oficinas. Dentre elas,
Mobilidade, Transporte e Logística, que destacaram a necessidade de planos de mobilidade metropolitanos com planejamento
integrado dos sistemas, valorizando os consórcios intermunicipais.
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A CNM passou a integrar um Grupo Técnico (GT) para debater a Municipalização do
Trânsito. Com isso, a entidade municipalista
nacional passa a fazer parte de um colegiado que discute os procedimentos para a integração dos órgãos executivos municipais
de trânsito ao Sistema Nacional de Trânsito
(SNT) – instituído pela Lei 9.503/1997.

Publicações

Orientações/acompanhamentos
A Câmara dos Deputados aprovou em 2017 propostas relacionadas
às áreas de trânsito e transporte. As proposições pretendem garantir
mais segurança e deve exigir mais atenção dos Municípios brasileiros. A
Confederação Nacional de Municípios (CNM) lista os textos que passaram pelo crivo dos deputados e divulga, por meio de matéria no Portal,
orientações aos gestores sobre o impacto desses projetos.

Bate-papo com a CNM e Roda de conhecimento

Publicou o estudo “A frota de veículos nos Municípios em 2018”, que
mapeia o transporte coletivo nas regiões brasileiras e exibe a distribuição do transporte de carga. O estudo foi citado em diferentes veículos
da mídia nacional.
No Dia Mundial do Pedestre, a Confederação Nacional de Municípios
(CNM) divulgou orientações e alertas aos gestores municipais. A CNM
destacou que os desafios vão desde a necessidade de educação dos
condutores no respeito e na proteção ao pedestre e ao ciclista até as
condições de acessibilidade das calçadas.
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Jurídico
Reuniões/Eventos
A CNM esteve presente na primeira sessão
de julgamento das retenções de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) feitas por Municípios, em operações de compra de bens
e contratação de serviços, no Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4). Na ocasião,
o consultor jurídico da Confederação Paulo
Caliendo apresentou sustentação oral em
nome do Município de Sapiranga (RS) e do
movimento municipalista. Em 25 minutos de
fala, ele destacou por que razão os recursos
devem ser dos governos locais.
Consultores da Confederação Nacional de
Municípios (CNM) que integram a Comissão Especial do Pacto Federativo e Controle Social da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) no RS participaram de uma oficina especial que ocorreu dentro da programação
II Congresso Internacional da Escola Superior
da Advocacia do Rio Grande do Sul. Os especialistas abordaram no encontro o tema
“Município na Federação Brasileira”.
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O Grupo de Trabalho que trata da regulamentação do pacto federativo brasileiro,
composto pelos consultores da CNM doutores Ricardo Hermany e Elena Garrido e
pela mestranda Daniela Arguilar Camargo,
esteve reunido para uma troca de experiências internacionais e o estabelecimento de
um acordo de cooperação técnica. No encontro, o professor Carlos Aymerich Caño,
da Universidade de La Coruña, na Espanha,
discutiu diretrizes da organização Municipal na Espanha e no restante da Europa. O
país conta com mais de 8 mil municipalidades efetivando as políticas públicas de interesse das populações.
Participação em audiência pública e reunião
na Câmara dos Deputados com o deputado
Hildo Rocha (MDB/MA) sobre Ação Direta de
Constitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADC), ressaltando a importância da apreciação da matéria
para o movimento municipalista.
Orientações/acompanhamentos
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou
um julgamento, de recurso com repercussão geral, que discute a possibilidade da
ocorrência de prescrição do ressarcimento
de dano por improbidade administrativa. A

CNM acompanha a análise do Recurso Extraordinário (RE) 852475 – o qual questiona
o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que declarou a prescrição de ação
civil pública movida contra funcionários da
Prefeitura de Palmares Paulista (SP) envolvidos em processo de licitação considerado
irregular – e extinguiu a ação.
Publicações

Bate-papo com a CNM e Roda de conhecimento

Estudos técnicos
Uma das principais ferramentas de diagnóstico municipal que a CNM
realiza são as pesquisas que, após serem tratadas, são apresentadas em
forma de estudos técnicos para divulgar a realidade dos Municípios brasileiros. Ao longo de 2018, os estudos ganharam destaque na imprensa:

Estudo da CNM sobre número de leitos no
Brasil é destaque do jornal Bom Dia Brasil

Estudo da CNM mostrado na Rede Globo aponta
R$ 250 bilhões de gastos com desastres
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Agência Brasil destaca estudo da CNM sobre o
impacto e o acesso ao Fundo da Criança

Reportagem do SBT Brasil destaca
mapeamento da Confederação

Valor Econômico: dados da CNM mostram concentração da
Lei Rouanet, quase 80% dos recursos ficaram no Sudeste

Estudo da CNM sobre panorama financeiro nos
Municípios é destaque na Globo News
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Novo teto: estudo da CNM ganha destaque
no jornal O Estado de S.Paulo

Internacional
Reuniões/Eventos
Os participantes da Oficina Internacional Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) marcaram presença em um webinar promovido em parceria
com a Organização Mundial Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU).

Com base nos dados da CNM, UOL afirma: 86% dos
Municípios enfrentam problemas com o crack

Durante o Fórum Mundial sobre Violência Urbana e Educação para a Convivência e Paz,
em Madri (Espanha), o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM),
Glademir Aroldi, participou de agendas da
Federação Latino-Americana de Cidades,
Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma) e da Organização Mundial Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU).
A Experiência da Confederação Nacional de
Municípios (CNM) na localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
foi compartilhada na Edição Especial do
Curso de Formação em Estratégias Urbanas “Planejamento Estratégico e Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável”, promovido pelo Governo de Buenos Aires.
RESULTADOS 2018
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A Confederação Nacional de Municípios
(CNM) participou do 9º Workshop de Aprendizagem da Aliança eurolatinoamericana de
cooperação entre cidades (AL-LAS), que contou com a parceria da prefeitura do Rio de
Janeiro na organização do encontro. O evento teve como objetivo buscar soluções para
os desafios enfrentados na atuação internacional de Municípios da América Latina
e da Europa.
Buscar boas práticas de governança municipal e entender o movimento municipalista do Brasil foram os principais escopos
da visita de uma comitiva de gestores da
Mauritânia à sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM). A comitiva foi até
a CNM por uma indicação do Programa de
Articulação de Redes Territoriais das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (ART-Pnud),
que trabalha junto à CNM na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil.
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Publicações

Bate-papo com a CNM e Roda de conhecimento

MUNICIPALISTA
Com o objetivo de se aproximar dos Municípios brasileiros, a Confederação realizou 50 eventos do Ação Municipalista em todo o Brasil, até
agosto de 2018. Dentre os temas, foram discutidos:
úú Conquistas 2017: ISS, Encontro de Contas, Cefem, Precató-

Eventos

rios, entre outros;
úú Pautas Municipalistas: AFM, 1% FPM para setembro, Atualização dos Programas Federais, Lei Kandir, Licitações, UPA, Creche, Cauc, Improbidade;
úú Compromisso Brasil: Resultados da XXI Marcha;
úú Projeto Reinserir;
úú Fake News;
úú condutas vedadas;
úú ODS;
úú consórcios públicos.
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Onde o Ação Municipalista esteve?
MG

GO

PR

ES

úú Ritápolis/MG
úú Cataguases/MG
úú Teófilo Otoni/MG
úú Governador Valadares/MG
úú S. Sebastião da Bela Vista/MG
úú Guaxupé/MG
úú João Monlevade/MG
úú Ponte Nova/MG
úú Nepomuceno/MG
úú Bocaiúva/MG
úú Ipiaçu/MG
úú Matozinhos/MG

úú Mara Rosa/GO
úú Três Maria/GO
úú Jataí/GO
úú Morrinhos/GO
úú Iporá/GO

úú Maringá /PR
úú Campo Mourão/PR
úú Jacarezinho/PR
úú Paranavaí PR
úú Maringá/PR

úú Ibatiba/ES

PI

MA
úú Rosário/MA
úú Chapadinha/MA
úú Santa Inês/MA
úú Trizidela do Vale/MA
úú Caxias/MA
úú Itinga do Maranhão/MA
úú Grajaú/MA
úú Balsas/MA

úú Carmo do Cajuru/MG

DF
úú Brasília/DF
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úú Picos/PI
úú Parnaíba/PI
úú Piripiri/PI
úú Floriano/ PI
úú Bom Jesus/PI
úú Pinheiro/MA
úú São João do Piauí/PI

SP
úú Cotia/SP

RS
úú Vista Alegre do Prata/RS
úú Osório/RS

RN
úú Goianinha/RN
úú São Paulo do Potengi/RN
úú Currais Novos/RN
úú Assu/RN
úú Mossoró/RN
úú Pau dos Ferros/RN
úú Extremoz/ RN

Eventos na sede da CNM
Simpósio Acessibilidade e uso do Sistema de Fiscalização do ISS
¢¢ Data: 21 de fevereiro
TTLocal: Sede da CNM
°°Oportunidade de conhecer os procedimentos de cadastra-

mento de dados e o sistema desenvolvido para a fiscalização
e arrecadação do imposto.
Espaço municipalista – a água e o mundo
¢¢ Data: 19 a 23 de março
TTLocal: Sede da CNM
°°O evento promoveu, em paralelo ao 8º Fórum Mundial da Água,

um espaço destinado aos Municípios em que ocorreram debates e trocas de experiências voltados ao tema recursos hídricos.
II Seminário e Oficina – Política Metropolitana: Governança, Instrumentos e Planejamento Metropolitanos
¢¢ Data: 23 e 24 de abril
TTLocal: Sede da CNM
°°Fomentar e aprofundar o debate sobre a agenda da política

Congresso Brasileiro de Direito Tributário e Financeiro Municipal
¢¢ Data: 18 e 19 de junho
TTLocal: Sede da CNM
°°Debater as questões controversas do Imposto Sobre Servi-

ços (ISS) após a Lei Complementar 157/2016 e transferências
constitucionais.
Município em Pauta: Encontro Jovem Municipalista
¢¢ Data: 22 de agosto
TTLocal: Sede da CNM
°°Realizado pela CNM, Federação Dominicana de Municípios

(Fedomu) e a Comissão de Autoridades Jovens da Federação
Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações de
Governos Locais (Flacma).
II Seminário Internacional de Custos Governança e Auditoria no
Setor Público
¢¢ Data: 27 a 28 de setembro
TTLocal: Sede da CNM
°°O Seminário demonstrará o desenvolvimento das atividades

relacionadas ao Sistema de Governança para o Brasil baseados em custos.

territorial metropolitana no momento da formulação e aprovação dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs).
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Eventos externos
Seminário de Mobilização e Localização Dos ODS e Adesão e Agenda 2030 no Nordeste De Minas
¢¢ Data: 23 de março
TTLocal: Auditório do IFNMG Campus Arinos – MG
°°Disseminar a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) na região noroeste de Minas Gerais.
Encontro Goiano de primeiras-damas, prefeitas e secretárias(os)
municipais
¢¢ Data: 27 de março
TTLocal: Goiânia/GO
°°Estimular o debate e a ação no campo da prevenção e do com-

bate à violência contra as mulheres.
Oficina de Localização da Agenda 2030
¢¢ Data: 25 a 27 de abril
TTLocal: Belém/PA
°°Promover capacitações voltadas aos 17 Objetivos. A iniciati-

va faz parte da segunda fase do projeto Localizando os ODS
no Brasil.
XII Cumbre Hemisférica de Alcades
¢¢ Data: 29 a 31 de agosto
TTLocal: Punta Del Este/UY
°°Três dias com a participação de prefeitos(as), vereadores e

funcionários de diferentes níveis de governo, líderes e membros de associações e redes municipalistas, líderes políticos e
legisladores nacionais de todos os países da região.
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Município em pauta: Encontro de autoridades locais da Amazônia
¢¢ Data: 13 a 14 de novembro
TTLocal: Santarém/PA
°°Unificar pautas, ações e estratégias em torno de importantes

temáticas para a região com o objetivo de fortalecer as relações intermunicipais e a atuação conjunta com os novos governos federal e estaduais e os parlamentares.
II Fórum Nacional de Controle
¢¢ Data: 22 a 23 de novembro
TTLocal: TCU – Brasília/DF
°°O evento tem como objetivo integrar as instituições de con-

trole externo e interno das três esferas da Federação e de todos os poderes.
5º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial
¢¢ Data: 22 a 24 de novembro
TTLocal: Manaus/AM
°°Turismo Sustentável em Desenvolvimento e o Patrimônio Na-

tural.
Município em pauta: Encontro de autoridades locais da Amazônia
¢¢ Data: 13 a 14 de novembro
TTLocal: Santarém/PA
°°Evento voltado especialmente para os gestores amazônicos, o

qual visa unificar pautas, ações e estratégias em torno de importantes temáticas para a região com o objetivo de fortalecer
as relações intermunicipais e a atuação conjunta com os novos
governos federal e estaduais e os parlamentares.

RO
úú Porto Velho/RO
PA
úú Santarém/PA

MUNICIPALISTAS
Melhorar a gestão municipal, estabelecendo o diálogo e buscando conexões com outros Municípios. Com esse objetivo, a Confederação
Nacional de Municípios (CNM) promoveu uma série de eventos intitulados Conexões Municipalistas. De outubro a dezembro, foram realizados 22 eventos.
Onde a CNM esteve?
MG
úú Juiz de Fora/MG
úú Montes Claros/MG
úú Passos/MG

RN
úú Natal/RN
MA
úú Bacabal/MA
PE
úú Surubim/PE

MT
úú Rondonópolis/MT
úú Água Boa/MT
úú Sinop/MT
úú Campo Novo do Parecis/MT
úú Cáceres/MT
RS

AC
úú Rio Branco/AC

CE
úú Fortaleza/CE
úú Quixeramobim/CE
úú Juazeiro do Norte/CE

úú Alegrete/RS
úú São Sepé/RS
úú Santa Cruz do Sul/RS

PB
úú Juripiranga/PB
úú Cajazeiras/PB
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Biblioteca CNM
A CNM se orgulha em ser uma Entidade preocupada em promover o
conhecimento sobre gestão pública municipal. Conta com uma biblioteca virtual com mais de mil publicações.
Em 2018 foram:
úú 13 Boletins
úú 59 Estudos Técnicos
úú 19 Informativos
úú 19 Livros

úú 31 Notas Decendiais
úú 24 Notas Técnicas
úú 1 Parecer

Em 2018, foram

40.958 downloads

Ranking das publicações mais acessadas:
Nº

Título
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Formato

Downloads

1o

FPM: 3º repasse de
janeiro 2018

Finanças

Nota
Decendial

5.604

2o

Estimativa dos 1% –
Julho e Dezembro de
2018

Finanças

Estudos
Técnicos

4.114

3o

AFM por Município –
2018

Finanças

Estudos
Técnicos

4.110

4o

NT 10/2018 – Sistema
de Declaração
Padronizada do ISS

Finanças

Nota
Técnica

2.485

5

NT 01/2018 – Transferência dos recursos financeiros para custeio
e investimento

Saúde

Nota
Técnica

2.409

6o

NT 03/2018 – Valor
do Piso Salarial do
Magistério Público
para 2018

Educação

Nota
Técnica

2.070

7o

FPM: 1º Repasse de
fevereiro 2018

Finanças

Nota
Decendial

1.857

8o

FPM: 3º Repasse de
março de 2018

Finanças

Nota
Decendial

1.793

9o

FPM: 3º Repasse de
fevereiro 2018

Finanças

Nota
Decendial

1.766

Saúde

Nota
Técnica

1.728

o

NT 11/2018 – Auxílio
10o Financeiro aos
Municípios (Saúde)
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Categoria

Observatórios
Disponibiliza informações sobre a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
İİ

www.lixoes.cnm.org.br

O observatório foi integrado com o Portal CNM (mini-box, página Meu Município e APP CNM) para facilitar o acesso de seus usuários e, além disso,
os dados do mapa apresentado foram atualizados e apresentados na
XXI Marcha.

Identifica e dissemina informações sobre a Política Nacional de Defesa Civil nos
Municípios
İİ

www.desastres.cnm.org.br

O observatório foi integrado com o Portal
CNM (mini-box, página Meu Município e
APP CNM) para facilitar o acesso de seus
usuários e, além disso, os dados do mapa apresentado foram atualizados e apresentados na XXI Marcha.

Disponibiliza informações sobre a circulação e o consumo de drogas
no Brasil
İİwww.crack.cnm.org.br

Reforçando a importância do tema para os Municípios, a Entidade divulgou o panorama sobre as drogas no Brasil que compara os dados
por UF. O questionário do site foi atualizado para coletar informações
mais atuais, permitindo a apresentação da evolução da situação do crack por meio de mapas comparativos.

Observatório dos
programas federais
Nova ferramenta para oferecer aos Municípios um diagnóstico detalhado dos programas lançados pelo governo federal.
O que avançou na implementação:
úú Fase 1 – mapeamento dos programas nos ministérios: fase fi-

nal das fichas dos 21 programas prioritários;
úú estudo sobre a eficiência da execução orçamentária dos programas-base.
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BLOCO 3

ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL
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Espaço do
contribuinte

O que avançou em 2018?

Programas Federais

CONTEÚDO

EXCLUSIVO

Na XXI Marcha foram lançadas as fichas dos 21 programas considerados
como prioritários pela Entidade dentro das áreas de saúde, assistência
social e educação. Com essas ferramentas, são apresentadas as oportunidades desses programas, mapeando as principais questões para
o melhor entendimento dos gestores, considerando os riscos dos programas; isso permite uma melhor análise sobre ele.
Acesse o Conteúdo Exclusivo e descubra quais são as melhores oportunidades de captação de recursos para o seu Município.

Ferramentas sob medida para o seu Município
O Portal da CNM conta com um espaço diferenciado para os Municípios
contribuintes. Nesse espaço, o prefeito e sua equipe têm à disposição
ferramentas exclusivas de diagnóstico, planejamento, recursos e oportunidades para auxiliá-los no dia a dia da gestão municipal.

     Em 2018, as ferramentas tiveram
     mais de
     166 mil acessos

ROYALTIES
úú atualização dos dados do estudo;
úú elaboração do manifesto abaixo-assinado;
úú reformulação da ferramenta.
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Apresenta um diagnóstico do grau de desenvolvimento do Município e
serve como instrumento de apoio ao planejamento, à avaliação e à tomada de decisões, uma vez que destaca as prioridades municipais.
Novidades:
úú atualização do índice (IDMS, 2018);
úú construção da versão pública do IDMS: acesso completo a todas
as funcionalidades da ferramenta nos níveis nacional e estadual.
FEX
ITR

AFM

LEI KANDIR

FPM

PORTAL DAS
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS

Mandala
ODS

A Mandala é uma ferramenta disponível para gestores(as) públicos(as)
municipais e a sociedade, por meio da qual é possível diagnosticar,
monitorar e avaliar o desempenho dos Municípios brasileiros em relação ao alcance dos ODS e de acordo com 28 indicadores.
Novidades:
úú atualização do Índice (Mandala, 2018);
úú desenvolvimento do simulador da Mandala (ferramenta de
planejamento);
úú implementação do relatório de resultado médio (por ODS);
úú visualização da série histórica da Mandala.

FUNDEB

CIDE

Os dados são apurados pela CNM, a partir da divulgação das receitas federais e das arrecadações da União pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN). Após trabalhar os números, a entidade mostra os valores transferidos pelo Banco do Brasil (BB) a cada prefeitura, com exceção do FPM.
No caso desse Fundo, estimativas dos três decêndios são divulgadas, e,
posteriormente, o valor efetivamente é repassado.
Novidades:
úú revisão e atualização das 17 transferências disponibilizadas na
ferramenta.
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RESTOS

A PAGAR
Novidades:
úú atualização dos empenhos e saldo;
úú reformulação da ferramenta.

Municípios contribuintes
Já imaginou um retrato da situação atual com o histórico de gastos do
seu Município em cada área? Por meio do Panorama, é possível visualizar
o histórico de gastos dos Municípios em saúde e educação, o comportamento do FPM, das desonerações, dos restos a pagar, entre outros.

A CNM conta com mais de 5 mil Municípios filiados. O reconhecimento
nacional e internacional é resultado de um trabalho transparente, com
independência financeira e política.

5.079 Municípios
Filiados

Novidades:
Foram lançados 3 novos panoramas neste primeiro semestre:
úú Trânsito e Mobilidade Urbana;
úú Planejamento Territorial e Habitação;
úú Cultura.

Cidade em Dados

Novidades:
úú revisão e atualização de 1.212 variáveis, com cerca de 20 milhões de registros.

Presença da CNM em eventos estaduais e regionais
úú 82 Conexões Municipalistas
úú 10 Congressos Estaduais
úú 40 Assembleias e Seminários
úú 107 Eventos estaduais

Novidades:
úú reformulação completa da Ferramenta;
úú correção da integração dos dados com a Rede Siconv.
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Rede
Criação do curso de formação de Agentes Municipalistas na modalidade EAD
úú 70 Agentes cadastrados no primeiro curso.

III Encontro de Agentes Municipalistas na Marcha
úú Cerca de 50 agentes.
úú Lançamento oficial do curso de formação EAD.

Redes Sociais
úú Grupo do Facebook: 951 membros.
úú Instagram: 489 seguidores.
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Telegram da Rede Municipalista
úú Revisão dos agentes realmente ativos no grupo.
úú 397 usuários ativos atualmente.

Implementação
do EAD

Outras atividades
on-line para troca de conhecimento

com a
Prefeitos, secretários, vereadores e demais agentes municipalistas contam com mais uma oportunidade de capacitação em temas essenciais
à gestão municipal por meio de cursos a distância que serão disponibilizados mensalmente no portal da Confederação Nacional de Municípios (CNM). A iniciativa da entidade é mais uma forma de auxiliar os
representantes municipais que enfrentam algum tipo de dificuldade de
locomoção para participar de cursos presenciais.
O curso de Educação a Distância (EAD) da CNM surge como opção de
flexibilidade e mais uma forma de se conectar aos Municípios. As duas
primeiras capacitações disponibilizadas abordam a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Rede Municipalista.
As capacitações podem ser acessadas de computadores e dispositivos
móveis em horários distintos, com tutoria e acompanhamento de especialistas de cada área, o que pretende facilitar na navegação.
Os cursos têm como objetivo o desenvolvimento e a capacitação de
várias áreas da gestão. Os alunos que quiserem esclarecer dúvidas
podem entrar em contato com os especialistas da CNM por e-mail ou
chat no Portal da Educação Virtual. As capacitações estão disponíveis
aos representantes de Municípios filiados à CNM e podem ser acessadas pelo endereço: www.ead.cnm.org.br.

Programa exibido semanalmente, às sextas-feiras, às 10h, no canal da CNM no Youtube
e Live do Facebook
úú 52 Bate-papos com a CNM.
úú Mais de 2 mil visualizações.
Programa exibido semanalmente, às quintas-feiras, às 11h, no canal da CNM no Youtube e Live do Facebook
úú 52 vídeos.
úú Mais de 3.500 visualizações.

Projetos Inovadores
úú Implementação Mapa do contribuinte.
úú Levantamento de requisitos para SAP.
úú Levantamento de requisitos CRM – SAP.
úú Desenvolvimento e melhorias no Sistema de credenciamento.
úú Mailing e WhatsApp – Parceria com Imprensa e Parlamentar

– Município no Congresso: com objetivo de divulgar o trabalho de articulação política da CNM, com foco na Pauta Municipalista.
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Em 2018, o MMM comemorou seu 1º aniversário de fundação com conquistas e resultados:
Com o objetivo de fortalecer os consórcios intermunicipais dentro
do movimento municipalista, este projeto trouxe grandes avanços
no mapeamento dos consórcios brasileiros que comporá o Observatório dos Consórcios. O lançamento de dois folders de orientação
marcaram 2018, além da articulação nas pautas: PLS 196/2017, PLS
178/2017 e PRS 31/2017.

491 consórcios públicos
em todo o Brasil
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Saiba mais:

úú conquista de um lugar no Conselho Político da CNM;
úú reconhecido como parte do estatuto da Entidade;
úú participação em diversos eventos durante o semestre;
úú lançamento da prévia da pesquisa “90 anos de mulheres na

liderança municipal”;
úú a prefeita Daniela de Cássia, do Município de Monteiro Lobato/SP, recebeu o título de embaixadora da paz. Também
passou a integrar a Comissão Nacional dos ODS, após atuação pelo MMM.

Comunicação
e imagem
institucional

Matérias de TV, capa de jornal e diversas outras publicações na mídia.
Grande parte delas sobre estudos divulgados. Entre esses, A Frota de
Veículos nos Municípios em 2018 e Municípios com nomes de santos.
Em junho, o destaque na imprensa foi o que trata da cessão onerosa
dos royalties do pré-sal. Os estudos estão disponíveis na Biblioteca on-line do site da entidade.
Tendo como referência os valores nacionais de publicidade nas mídias nacionais, essa presença representou uma economia de mais de
R$ 4,5 bilhões.
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Números do Portal CNM
Assista:
Vídeos mais acessados em 2018

XXI Marcha | Jair Bolsonaro

A DECISÃO É NOSSA!

XXI Marcha | Ciro Gomes

CNM esclarece sobre os Agentes
Comunitários de Saúde

28.830 visualizações

24.439 visualizações

1.194 visualizações

906 visualizações

ACESSO MENSAL MÉDIO (em milhares)

www.cnm.org.br
1.5 milhões de
acessos em 2018

Dia das Crianças |
O Município dos Sonhos
1.662 visualizações

Roda de Conhecimento | Matriz
de Saldos Contábeis
935 visualizações
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Quantidade de acessos anual ao Portal CNM

2018

122,4

2017

118,4
90,6

2016

68,6

2015

51,5

2014

76,4

2013
50,2

2012
0,0

50,0

100,0

150,0

TV CNM e redes sociais
“Quando o reconhecimento vem, é sinal de que estamos no caminho
certo. Nossas ações para preservação do meio ambiente chamou a atenção da TV CNM, em Brasília, e concedemos há pouco uma entrevista
para o canal”. A fala, do prefeito de Itararé (SP), Heliton do Valle, reflete
a importância da presença da CNM nas redes sociais.
A TV CNM, canal oficial da entidade no Youtube, conta com mais de quatro mil inscritos. No canal, acontecem as transmissões ao vivo da Roda
de Conhecimento e do Bate-Papo com a CNM. E é possível receber notificações com conteúdo em primeira mão. Para tanto, basta se inscrever.
Além disso, conta com entrevistas realizadas com prefeitos que visitam
a sede da entidade e matérias que trazem dicas, alertas e informações
importantes acerca dos eventos promovidos pela Confederação.
Outra rede social em que a CNM marca presença é o Instagram, que já
tem mais de cinco mil seguidores. O perfil permite dois tipos de atualizações: uma através dos stories, outra na própria timeline. O dia a dia
do que acontece na entidade, em tempo real e mais dinâmico, é transmitido pelos stories, que permite que a publicação fique visível por 24
horas. Já na timeline a Confederação tem trazido publicações mais trabalhadas para levar informações relevantes a quem acompanha a rede.

eventos no Congresso Nacional ou coletivas de imprensa. As redes sociais da entidade se tornaram importantes instrumentos de comunicação com os diversos públicos e, em todos os canais, o crescimento
tem sido contínuo.

FACEBOOK
úú Curtidas: 30.799
úú Posts: 1.080
úú Alcance: 2.191.841 usuários
İİfacebook.com/PortalCNM

TWITTER
úú Seguidores: 4.979
úú Tweets: 1.508
úú Alcance: 686.200 usuários
İİtwitter.com/PortalCNM

INSTAGRAM
No Twitter, a Confederação também está presente. Com quase cinco
mil seguidores, as publicações nesta rede são mais dinâmicas e em
tempo real.

úú Seguidores: 6.223

A grande novidade é que são realizadas transmissões ao vivo de eventos de que a CNM participa, como cerimônias no Palácio do Planalto,

İİinstagram.com/PortalCNM

úú Publicações: 570
úú Alcance: 624.184 usuários
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App CNM

Campanhas

Disponível nas plataformas iOS e Android, o aplicativo para dispositivos
móveis da Confederação teve atualizações em 2018. Entre as novas funcionalidades, podemos citar:

Em 2018, a CNM consolidou a metodologia e a forma de divulgação
de suas campanhas. Os temas passaram a ser difundidos simultaneamente nos diferentes canais de comunicação da entidade. Além de temáticas voltadas para a defesa dos Municípios para melhor articulação
no Congresso Nacional, a Confederação ampliou seu engajamento em
temas sociais de abrangência nacional.

úú Rádio CNM – O app agora possui um player integrado pra to-

car em sequência os áudios produzidos pela rádio;
úú Observatório Político – Agora é possível consultar o ranking
da atuação dos parlamentares, as votações importantes e as
mobilizações municipalistas no Congresso Nacional;
úú Eventos – Basta um clique para adicionar um evento à agenda do seu smartphone.
O aplicativo móvel fechou o ano com mais de 16 mil instalações, sendo
1.500 ativos mensalmente.
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Imagem Internacional em números
úú 6 eventos internacionais: Punta del Este (Uruguai), Bruxelas

(Bélgica), Mindelo (Cabo Verde), Madri e Barcelona (Espanha),
Paris (França)
úú 20 prefeitos e prefeitas engajados em ações internacionais
úú 10 Práticas municipais divulgadas em ações internacionais
úú 2 visitas técnicas internacionais: Barcelona (Espanha) e Faro
(Portugal)

Viva seu Município reforça importância do
diálogo com o cidadão
A campanha Viva seu Município, em 2018, voltou seu olhar para o compromisso, tanto do
prefeito quanto do cidadão, em garantir a sustentabilidade do Município. A proposta foi dar
um retorno para a comunidade sobre iniciativas levantadas durante a campanha de 2017.
Com o slogan “o compromisso de todos começa
aqui”, a entidade reforçou a importância de os
gestores municipais adotarem a transparência
no diálogo com o cidadão. Também, lembrou
o cidadão de que ele precisa ter um papel ativo para acompanhar o andamento das ações
locais. Reforçando que o diálogo deve ser uma
via de mão dupla.
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BLOCO 4

ATUAÇÃO
INTERNA
RESULTADOS 2018
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A sede da Confederação, além de receber diversos eventos, também se
consolidou como a casa dos Municípios brasileiros em Brasília. Gestores
de todas as regiões do Brasil visitam a sede à procura de conhecimentos sobre diversos temas e têm a oportunidade de conversar com os
técnicos das áreas, conhecer os projetos e fazer sua carteirinha.
Os temas mais procurados foram: Judicialização da Saúde, Fundeb
e AFM.

1.815 VISITAS
624

A casa dos
Municípios

Prefeitos


579

CARTEIRINHAS
emitidas

57

Vice-prefeitos

321

Vereadores


2.393

E-MAILS
atendimentos



813

Outros


789

ACESSOS
RESTRITO
emitidos aos
Municípios.

157

INTRANET
de Municípios com
dados atualizados
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Novidades na sede:
Para melhor receber os gestores, estão sendo realizadas melhorias em suas instalações:
úú inauguração do Estúdio CNM;
úú instalação de câmeras de segurança;
úú revisão da central telefônica;
úú aquisição de novos software;
úú montagem do Estúdio CNM;
úú sistema de segurança (49 Câmeras);
úú central telefônica: manutenção;
úú aquisição dos pacotes Office 365;
úú aquisição de licenças do Creative Cloud;
úú desligamento total do link Embratel;
úú criação de servidor de fotos CNM;
úú videoconferência: Lifesize Cloud;
úú sistema de agendamento das salas modulares;
úú manutenção da infraestrutrua (ilustração).
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Juntos somos mais Fortes
Integração de novos colaboradores

Profissionais
qualificados

O foco do semestre foi aprimorar o processo de recepção e ambientação dos novos colaboradores da CNM. Foi lançado o Módulo de Capacitação EAD para os novos colaboradores. Nesse espaço, eles têm
acesso, já em seu primeiro dia de trabalho, às informações importantes
sobre as regras da sede; podem conhecer a história do municipalismo
brasileiro e assistir a vídeos sobre a atuação da CNM.

Cerca de 2 mil inscritos nos
processos seletivos da CNM em 2018
Mudanças no organograma
Visando a garantir o melhor fluxo de comunicação interna, a CNM reorganizou sua estrutura, retirando o nível de coordenação do organograma. Desse modo, os núcleos ficarão mais próximos da Diretoria-Executiva.
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Receita de Contribuições
Receitas Patrimoniais
Receitas de Convênios
Receitas de Eventos

1.748.275,90

Despesas com Pessoal

11.300.831,21

Despesas com Empresas Terceirizadas

4.990.007,18
11.283.959,58

Despesas com Convênios

541.090,00

Despesas com Eventos

401.082,86

Despesas de Infraestrutura

1.937.516,93

Despesas Operacionais

6.085.364,24

Despesas Tributárias

Despesas Financeiras
Outras Receitas
RESULTADO ANTES DO IR E CSSL
Provisão de Imposto de Renda
Provisão de Contribuição Social
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT)

RESULTADOS 2018

441.289,14

54.726.554,20

DESPESAS TOTAIS

88

5.114.424,94

RECEITA LÍQUIDA

Despesas com Consultores

Transparência e
independência
financeira

47.422.564,22

7.766,85
36.547.618,85
104.506,54
70.919,40
18.145.348,21
1.272.336,10
466.680,99
16.406.331,12
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themaz

/PortalCNM

/TVPortalCNM

Instale nosso app:

@portalcnm

/PortalCNM

Visite nossa galeria de imagens:

app.cnm.org.br
flickr.com/PortalCNM

www.cnm.org.br
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