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BLOCO 4 – ATUAÇÃO INTERNA

Fortalecimento e
união em 2019
Há 40 anos a CNM trabalha pela melhoria da vida das pessoas e pela consolidação
do municipalismo brasileiro como instrumento de defesa da população. Isso porque
acredita que um Brasil melhor só é possível com o fortalecimento dos Municípios.
Em 2019 o foco do trabalho não foi diferente. Mesmo em um cenário de incertezas
– com a estruturação do novo governo e a renovação do Congresso Nacional –, o
ano se encerrou com saldo positivo e o sentimento de “dever cumprido”.
A união e a força do movimento municipalista foram fundamentais para dezenas
de conquistas e avanços para os Municípios brasileiros, em destaque a rodada de
licitações dos excedentes da cessão onerosa, a compensação pela exploração mineral
e a manutenção dos coeficientes do FPM. Vale lembrar também que as conquistas vão
além de repasse direto de recursos financeiros, em especial a medida que prorroga
prazo do Plano de Mobilidade Urbana, as mudanças na Política Nacional de Atenção
Básica de Saúde (Pnab), o pagamento de repasses atrasados da assistência social e
melhorias no texto que propõem alterações no Marco Regulatório do Saneamento.
O ano de 2019 entra para a história não só pela quantidade de campanhas exitosas,
mas também pela consolidação e força da participação do municipalismo brasileiro
na construção de uma verdadeira Federação. Confira nas próximas páginas um
resumo de todo o trabalho realizado e das conquistas obtidas nesses 12 meses.
Boa leitura!
Glademir Aroldi
Presidente da CNM
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CNM em números
Em 2019:

CNM Qualifica:

204 cursos em
23 Estados
com a participação de mais de
14 mil gestores municipais

As ações da CNM tiveram

cobertura da
mídia nacional
com cerca de 10h30min21seg de
exposição na TV aberta

Cessão Onerosa: maior leilão do setor de petróleo
já realizado no mundo, com repasse de

R$ 5,3 bilhões
aos Municípios

Biblioteca CNM:

Acervo de 1.193
publicações com cerca de 2,5
milhões de downloads

Com 33 mil seguidores no facebook, as
publicações da CNM tiveram o alcance de quase

2 milhões de usuários

Maior Marcha de todos os tempos, com mais de

9 mil participantes

3 Mobilizações

em Brasília, com a presença de cerca
de 1.500 gestores municipais
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5.108 Municípios
contribuintes
Representatividade direta de 92%
dos Municípios Brasileiros

Adesão ao
Compliance

garantia de que a entidade continuará
atuando dentro dos princípios da
conformidade e da integridade

O grande desafio de 2019 foi dar continuidade a uma agenda propositiva e de
lutas, mesmo em um ano de estruturação do governo federal e de renovação
no Congresso. Para isso, a Confederação Nacional de Municípios atuou por uma
maior aproximação e diálogo com os três poderes. Como resultado, obteve
importantes conquistas e avanços, como os R$ 5,31 bilhões da cessão onerosa e
os R$ 224 milhões de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem),
e, especialmente, com uma relação mais harmônica entre os Entes da Federação.

BLOCO 1

ATUAÇÃO
POLÍTICA

A atuação e articulação da Confederação junto às três instâncias nacionais foi
fundamental para as conquistas. No Executivo, as lideranças municipalistas e a
equipe técnica da entidade mantiveram o diálogo com ministros, secretários e
o quadro ministerial em geral para tratar das necessidades dos Municípios. No
Congresso, contou com o apoio das lideranças municipalistas estaduais, a fim
de se aproximar dos parlamentares e garantir uma agenda regular para tratar
da pauta prioritária. No Judiciário, os ministros do STF abriram as portas para a
CNM, que defendeu a gestão local e sensibilizou a Corte para questões como a
urgência do julgamento dos royalties do petróleo e de se debater precatórios.

Mais de R$ 760 bilhões em conquistas
para os Municípios brasileiros
Consulte o valor referente a seu Município
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Pautas Prioritárias
Concretizadas
CESSÃO ONEROSA
Foi o pleito que mais mobilizou os gestores em 2019. Divide os recursos do bônus
de assinatura da cessão onerosa do pré-sal com os Municípios pelo critério do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Como conquista, foram R$ 5,3 bilhões
para os 5.568 Municípios brasileiros, 15% do total.

CONGELAMENTO DE COEFICIENTES DO FPM

SIMPLIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS
A Portaria 558/2019 desburocratiza os repasses a obras, serviços e equipamentos
para os Municípios, o que permite a redução de valores cobrados pela Caixa
Econômica Federal que chegam a 11,7%.

CONSÓRCIOS PÚBLICOS
O PL 2.542/2015 limita as exigências legais de regularidade do Cauc ao próprio
consórcio; e o PLP 2.543/2015 possibilita regime de contratação pela CLT. O Decreto
10.032 traz novas diretrizes para a execução do Serviço de Inspeção Municipal
(SIM) via consórcios.

MOBILIDADE URBANA

Beneficia as cidades que teriam redução na estimativa populacional do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Lei Complementar 165/2019 congela os índices para os casos em que haveria redução até que haja atualização
demográfica por um novo Censo – agendado para 2020.

A Medida Provisória 906/2019 prorroga para 12 de abril de 2021 o prazo para
Municípios elaborarem e aprovarem o Plano de Mobilidade Urbana. A regra vale
para localidades com mais de 20 mil habitantes ou que componham regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações
urbanas com população total superior a um milhão de habitantes.

FAIXA NÃO EDIFICÁVEL

CONSÓRCIOS (PLC 111/2015)

Com a aprovação do PL 693/2019, os Municípios poderão reduzir de 15 para cinco
metros a faixa não edificável ao lado de rodovias por meio de mudança nos seus
planos diretores. Fica assegurado o direito de permanência de construções residenciais e comerciais erguidas até a entrada em vigor da proposta e autonomia
municipal para adequar as regras à sua realidade.

Estabelece diretrizes para a celebração de consórcios públicos, cooperação interfederativa entre a União, os Estados e os Municípios, na forma de associação
pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, para
a aquisição, o custeio e o uso de perfuratrizes de poços artesianos, no contexto
de política pública de combate à seca e de desenvolvimento econômico e social
das zonas rurais de Municípios integrantes do semiárido brasileiro.

REPASSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fica garantida parte do pagamento de repasses para o cofinanciamento dos
serviços e da gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) em atraso – os
valores chegam a R$ 1,2 bilhão.
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ORÇAMENTO IMPOSITIVO
Emenda Constitucional 100/2019 torna obrigatória a execução das emendas
apresentadas pelas bancadas estaduais ao orçamento federal.

PERDA DO ICMS
Aprovado o novo prazo para benefício fiscal a empresas exportadoras, conquista
que evitará perdas de mais de R$ 8 bilhões para os Entes municipais. O PLP
223/2019 prorroga para 1º de janeiro de 2033 a data-limite para as empresas
contarem com crédito de ICMS sobre insumos (energia elétrica, telecomunicações e outras mercadorias) utilizados diretamente no processo de produção de
produtos a serem exportados.

EFICIÊNCIA PARA AS EMENDAS
Emenda Constitucional 105/2019 possibilita receber e executar diretamente
recursos de emendas parlamentares individuais.

SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS
O Projeto de Lei (PL) 4.489/2019 permite a dispensa de licitação para contratação
de serviços jurídicos e de contabilidade pela administração pública. A CNM tem
trabalhado em favor da rejeição do veto presidencial.

LEI DE ASSOCIAÇÕES (PLS 486/2017)
Dispõe sobre a associação de Municípios para a realização de objetivos de interesse comum de caráter político-representativo, técnico, científico, educacional,
cultural e social.

Resultados

2019

9

Avanços Municipalistas
Pleitos da pauta municipalista que avançaram em 2019 e caminham para a
concretização em 2020

ISS
O projeto do ISS teve os destaques rejeitados e a votação concluída. O texto do
relator, deputado Herculano Passos (MDB-SP), define a base para o recolhimento
do ISS de maneira simples e fiscalizável e visa a normatizar, via Comitê Gestor,
as obrigações acessórias de padrão nacional para as atividades que tiveram o
deslocamento da competência tributária do ISS promovido pela Lei Complementar 157/2016. Atualmente, cerca de 65% da receita do ISS desses serviços
ficam concentrados em pouco mais de 30 Municípios. A matéria segue para o
crivo dos senadores.

MARCO DO SANEAMENTO
Foi concluída a análise do Novo Marco Regulatório do Saneamento, o PL 4.162/2019.
A matéria facilita a privatização de estatais do setor, exige licitação para a contratação desses serviços e prorroga o prazo para o fim dos lixões – este último,
resultado da articulação da CNM.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (PLP 58/2019)

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Dispõe sobre a extensão aos Municípios das mesmas condições oferecidas aos
Estados e ao Distrito Federal para renegociação de suas dívidas com a União.

A Câmara concluiu a análise dos Projetos de Lei 1.292/1995, 6.814/2017 e outros
230 apensados, e o texto seguiu para o Senado. A Nova Lei de Licitações traz mais
transparência e eficiência nas regras das contratações públicas, simplificando e
criando novas modalidades.
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LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (PL 396/2019)
Altera a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio
público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não
edificável por lei municipal ou distrital.

SAÚDE

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Uma das grandes lutas de 2019. Durante a tramitação da PEC 6/2019, a CNM alertou
para o potencial de redução de despesa de R$ 41 bilhões em quatro anos e R$
170 bilhões em dez anos com aposentadorias e pensões se as regras valessem
para os 2.108 Municípios com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Os
parlamentares optaram por promulgar o texto referente ao Regime Geral da
União, criando uma PEC paralela para incluir os Entes municipais e estaduais
com RPPS. A PEC 133/2019 foi aprovada em dois turnos no plenário do Senado
e agora aguarda apreciação na Câmara.

Mudanças na Política Nacional de Atenção Básica de Saúde (Pnab) atenderam apelo
do movimento. A Portaria 2.539/2019 do Ministério da Saúde flexibiliza jornada
de trabalho, atualizou a metodologia de financiamento e definiu composição
mínima e incentivos financeiros adicionais às equipes. Já a Portaria 2.979/2019
instituiu o Programa Previne Brasil, que tem novo modelo de financiamento de
custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS com três critérios, que
incluem população cadastrada, desempenho, indicadores de saúde.

MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PL 2.116/2011)
Altera a Lei 5.655, de 20 de maio de 1971, que “dispõe sobre a remuneração legal
do investimento dos concessionários de serviços públicos de energia elétrica e
dá outras providências.
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XXII Marcha a Brasília

Representatividade

Aproximadamente nove mil municipalistas se reuniram em Brasília/DF, no Centro
Internacional de Convenções do Brasil (CICB), nos dias 8 a 11 de abril de 2019,
para a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, sob o tema: Unidos pelo
Brasil. Este, que é o maior encontro da democracia brasileira, também pôde ser
acompanhado, por meio da transmissão on-line, ao vivo, por milhares de pessoas.

ú

Presidente da República

ú
ú
ú
ú

13 ministros(as) de Estado
Presidentes da Câmara e do Senado
19 senadores(as) e 121 deputados(as)
Mais de 9 mil participantes

Com a união dos gestores, a Marcha trouxe 21 conquistas e avanços importantes
aos Municípios, no âmbito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

12

Resultados

2019

As conquistas estão detalhadas na Carta da Marcha, que pode ser lida na íntegra
aqui:

 Carta da Marcha

Acordos
ú

TODOS PELA EDUCAÇÃO. Visa a apoiar o Estado brasileiro na elaboração
de propostas legislativas com vistas à melhoria da educação.

ú

ABRINQ. Objetivo de fortalecer as ações em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

ú

Organização das Nações Unidas (ONU): Prevê a cooperação entre o movimento municipalista e a ONU com foco no atendimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável pelos gestores locais em suas competências.

ú

ENAP: oferta de catálogo unificado de cursos a distância para a capacitação
e aperfeiçoamento de servidores, no âmbito do Projeto Escola Virtual de
Governo.

Lançamentos

CAMPANHA DE

HUMANA

Fórum de Governadores
Com foco nas pautas convergentes entre Estados e Municípios, outra inovação
deste ano foi a realização do Fórum de Governadores. Representantes dos governos participaram do debate e assinaram um termo de cooperação federativa,
estabelecendo o apoio mútuo e espaços de debates para soluções em temas de
interesse comum.

Confira os melhores momentos da XXII Marcha:
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Mobilizações Municipalistas

Mobilização permanente pela Cessão Onerosa
P

Data: 8 e 9 de outubro

 Local: Sede da CNM

Mobilização Municipalista
P

14

267 participantes se reuniram na CNM para alinhar as ações e intensificar
as agendas na Câmara para pressionar pela votação da medida.

ú

O acordo para alterar o texto foi construído, com apoio e adesão de diversos
deputados e líderes partidários. Parlamentares levaram uma proposta para
o presidente da Câmara.

ú

Resultado: Aprovado o PL 5.478/2019, que trata dos recursos do bônus de
assinatura da cessão onerosa – estimados em R$ 10,9 bi para os Municípios.

Data: 17 de setembro

 Local: Auditório Nereu Ramos – Câmara dos Deputados
ú

ú

Pautas: Cessão onerosa, Reforma da Previdência, Reforma Tributária, 1%
do FPM, ISS, Licitações, Prazo para lixões

ú

Rodrigo Maia anuncia que pretende incluir na pauta de votações proposta
que aumenta o FPM

ú

485 gestores no auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados

ú

Ofícios entregues aos deputados federais (cessão onerosa do pré-sal) e
senadores (inclusão de Municípios na Reforma da Previdência)
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Mobilização Municipalista contra a extinção dos Municípios
P

Data: 3 de dezembro

 Local: Senado Federal
ú

735 participantes

ú

Sensibilizar os parlamentares sobre os impactos negativos da medida que
compõe a PEC 188/2019

ú

Presidentes das entidades estaduais entregaram estudo sobre a extinção
de Municípios a parlamentares

ú

Conquista: aprovação da subemenda substitutiva ao PLP 461/2017 sobre
as regras de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS)
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Retrospectiva
FEVEREIRO
Convite do presidente da CNM para o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
reunir-se com os novos deputados e
senadores na sede da CNM para debater
a pauta prioritária aos Municípios.

O presidente do Senado Federal, Davi

MARÇO
O presidente do Senado, Davi
Alcolumbre, assume compromisso com
a Frente Parlamentar dos Municípios e
confirma participação na Marcha.

CNM convida presidente do STF, Dias
Toffoli, e parlamentares para a Marcha.

Alcolumbre, recebeu o presidente da CNM
e confirmou participação na Marcha.

Em reunião com o vice-presidente da
República, Hamilton Mourão, o presidente
da CNM entregou o convite para Marcha.

O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, recebeu o presidente da CNM
e os membros das frentes parlamentares
mista em defesa do Pacto Federativo
(FPPF) e dos Municípios Brasileiros
(FMB) com o objetivo retomar o debate
e garantir a tramitação das propostas
que envolvem pleitos da gestão local.
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ABRIL

MAIO

No Senado, CNM se reúne com
presidente Davi Alcolumbre
e ministro da Secretaria de
Governo (Segov), Santos Cruz.

O presidente da CNM reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, e pediu ao parlamentar o avanço do Projeto de Lei Complementar
(PLP) 511/2018, que trata da regulamentação da compensação da Lei Kandir.

A XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios contou com a
participação de mais de nove mil participantes, se consolidando
como a maior mobilização realizada pela CNM.
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JUNHO

JULHO

Articulações do movimento municipalista promovem
avanços em projetos do pacto federativo.

CNM trabalha para levar ao Senado emenda que inclui
Municípios na Reforma da Previdência.
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AGOSTO

OUTUBRO

Alcolumbre recebe Aroldi em primeira
reunião pós-recesso e confirma apoio à
inclusão dos Municípios na Previdência.

Mobilização Municipalista pela votação da cessão onerosa.

A CNM reuniu-se com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
para tratar da Reforma da Previdência. Os parlamentares reafirmaram o
compromisso de reincluir Estados e Municípios na tramitação do texto na Casa.
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NOVEMBRO

DEZEMBRO

Municipalistas estiveram reunidos com o presidente do STF, Dias Toffoli,
e o ministro Alexandre de Moraes. A comitiva reforçou a importância do
julgamento dos critérios de distribuição dos recursos dos royalties neste mês.

Aroldi agradece avanços e cobra pleitos em reunião
com presidentes do Senado e da Câmara.
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Reunião com Parlamentares
Periodicamente, na sede da CNM, os parlamentares são convidados para encontros
com a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Brasileiros (FMB), a Frente
Parlamentar em Defesa do Pacto Federativo e representantes do Movimento
Municipalista para discussão das proposições em tramitação de interesse dos
Municípios.

14 eventos
216 parlamentares presentes
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Observatório Político
O monitoramento da pauta nas Casas Legislativas ocorre pelo Observatório Político.
Acessível ao público, o Observatório acompanha a atuação dos parlamentares na
causa municipalista. O acesso ao hotsite do Observatório Político pode ser feito
diretamente no Portal da CNM.
Como ficou o ranking dos parlamentares em 2019:

Deputados
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Ranking por Estado:
ESTADO

DEPUTADO

SENADOR

AC

Perpétua Almeida (PCdoB/AC)

Mailza Gomes (PP/AC)

AL

Nivaldo Albuquerque (PTB/AL)

Rodrigo Cunha (PSDB//AL)

AM

Marcelo Ramos (PR/AM)

Omar Aziz (PSD/AM)

AP

Acácio Favacho (Pros/AP)

Lucas Barreto (PSD/AP)

BA

João Roma (PRB/BA)

Otto Alencar (PSD/BA)

CE

José Guimarães (PT/CE)

Cid Gomes (PDT/CE)

DF

Bia Kicis (PSL/DF)

Leila Barros (PSB/DF)

ES

Lauriete (PR/ES)

Fabiano Contarato (Rede/ES)

GO

Rubens Otoni (PT/GO)

Vanderlan Cardoso (PP/GO)

MA

Gil Cutrim (PDT/MA)

Roberto Rocha (PSDB/MA)

MG

Dr. Frederico (Patri/MG)

Rodrigo Pacheco (DEM/MG)

MS

Fábio Trad (PSD/MS)

Nelsinho Trad (PSD/MS)

MT

Emanuel Pinheiro Neto (PTB/
MT)

Wellington Fagundes (PR/MT)

PA

Cristiano Vale (PR/PA)

Zequinha Marinho (PSC/PA)

PB

Wilson Santiago (PTB/PB)

Daniella Ribeiro (PP/PB)

ESTADO

DEPUTADO

SENADOR

PE

Silvio Costa Filho (PRB/PE)

Fernando Bezerra Coelho
(MDB/PE)

PI

Júlio Cesar (PSD/PI)

Ciro Nogueira (PP/PI)

PR

Luizão Goulart (PRB/PR)

Oriovisto Guimarães (PODE/
PR)

RJ

Christino Aureo (PP/RJ)

Arolde De Oliveira (PSD/RJ)

RN

Benes Leocádio (PRB/RN)

Styvenson Valentim (PODE/
RN)

RO

Coronel Chrisóstomo (PSL/RO)

Confúcio Moura (MDB/RO)

RR

Otaci Nascimento (Solidariedade/RR)

Chico Rodrigues (DEM/RR)

RS

Pedro Westphalen (PP/RS)

Lasier Martins (PSD/RS)

SC

Angela Amin (PP/SC)

Esperidião Amin (PP/SC)

SE

Fábio Henrique (PDT/SE)

Alessandro Vieira (PPS/SE)

SP

Herculano Passos (MDB/SP)

Major Olímpio (PSL/SP)

TO

Osires Damaso (PSC/TO)

Eduardo Gomes (MDB/TO)
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Projetos

BLOCO 2

ATUAÇÃO
TÉCNICA

Em parceria com a União Europeia, o Projeto UniverCidades – Plataforma para o
Desenvolvimento e Governança Municipal – tem o objetivo de contribuir para
o fortalecimento de capacidades locais de implementação de políticas públicas.

Resultados:
ú

oficialização do protocolo de intenções entre a CNM e a Enap, visando
à oferta de catálogo unificado de cursos a distância para os servidores
municipais, no âmbito do Projeto Escola Virtual de Governo;

ú

elaboração e publicação de 5 guias de reaplicação do Prêmio MuniCiência
2017-2018;

ú

realização de processo seletivo para escolha dos 10 finalistas entre as
250 iniciativas inovadoras em gestão municipal, inscritas no Prêmio
MuniCiência 2019-2020;

ú

realização do evento Diálogo UniverCidades em Venâncio Aires/RS;

ú

atualização do catálogo de parcerias entre centros de ensino e pesquisa
e Município, disponível na biblioteca do portal CNM.

Saiba mais sobre o Projeto
o http://municiencia.cnm.org.br/principal/univercidades
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Inova Juntos

O Programa de Cooperação Urbana Internacional – União Europeia e América Latina
(IUC-LAC) tem o objetivo de conectar cidades em diferentes regiões do mundo
com seus pares na Europa. Esse intercâmbio possibilita o compartilhamento de
soluções para problemas em comum de desenvolvimento urbano sustentável.
A CNM foi responsável pela implementação do Helpdesk do projeto, que funciona
como uma central de informação para Municípios e parceiros da América Latina
e Europa e apoio na implementação das atividades do projeto. Além disso, a
Confederação também realizou apoio técnico ao projeto para realização de
processos de seleção de cidades na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia
e no Peru e para a implementação da cooperação de 4 cidades brasileiras com
seus pares europeus, sendo elas:
MUNICÍPIO BRASILEIRO

O projeto tem como objetivo estabelecer e conectar “espaços de inovação territorial” em cidades brasileiras por meio da cooperação triangular com cidades
portuguesas e latino-americanas, a partir das vocações de cada território. Duração
prevista de 48 meses (setembro de 2019 a julho de 2023).
Em 2019, foi assinado o contrato de subvenção entre a CNM e a União Europeia
para dar início ao projeto.

PAR EUROPEU

Araripina/PE

Santo Tirso (Portugal)

Belo Horizonte/MG

Almada (Portugal)

Benedito Novo/SC

Alba Iulia (Romênia)

Vitória/ES

Sevilha (Espanha)

Saiba mais sobre o Projeto:
o https://iuc.eu/lac-pt/pagina-inicial

Resultados

2019
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Núcleos Técnicos
A equipe técnica da CNM realiza um minucioso trabalho de acompanhamento dos
programas e das políticas públicas federais que impactam nas gestões municipais,
análise das proposições em tramitação no Congresso, identificação de experiências
locais bem-sucedidas para o intercâmbio de conhecimento, pesquisas sobre o
contexto enfrentado pelos Municípios, assim como a produção e a publicação
de conteúdo técnico em diversos formatos, como notas técnicas, publicações,
notícias, orientações, alertas, estudos, eventos, Bate-papo com a CNM e Roda de
Conhecimento.

Núcleo de Desenvolvimento
Social

Assistência Social
o www.asocial.cnm.org.br

Principais reuniões:
Confira um resumo das principais ações das áreas técnicas da CNM em 2019.
Ofício solicitando esclarecimentos ao Ministério
da Cidadania sobre atraso e indicações de medidas que minimizem os impactos do descumprimento do cofinanciamento federal do Sistema
Único de Assistência Social (Suas).

Participação no Grupo de Trabalho para o aperfeiçoar o Cadastro Único para Programas Sociais
(CadÚnico) do governo federal.

Pleito para ampliação do prazo para cadastramento dos beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada (BPC). A demanda foi atendida e o
novo prazo foi divulgado pela Portaria 631/2019.
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Resultados

2019

Publicações mais acessadas:

Notícia mais acessada:
o Ministro da Cidadania indica que deve colocar em dia
repasses da assistência social deste ano

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

processo de escolha dos conselheiros tutelares;

ú

cadastramento dos Fundos Municipais do Idoso;

ú

preenchimento do Censo da Assistência Social.

Vídeos mais visualizados:

Bate-papo com CNM | Conselho
Tutelar – atuação e reflexões

Roda de Conhecimento | Fundo
Municipal do Idoso

Roda de Conhecimento | FIA

Roda de Conhecimento | Portaria 2.601/2018:
estruturação da rede no âmbito do Suas

Resultados

2019
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Publicações mais acessadas:

Educação
o www.educacao.cnm.org.br

Principais reuniões:
Apresentação de pautas municipalistas ao Ministro da Educação: alteração do critério de reajuste
anual do piso nacional do magistério; transformação do Fundeb em mecanismo permanente para
o financiamento da educação básica; definição
em lei de reajustes anuais para os valores do
Pnae e do Pnate.

Reunião com representantes do FNDE para esclarecimentos sobre os repasses da complementação
da União ao Fundeb.

Reunião com Todos pela Educação para consolidar
um plano de trabalho para orientar prioridades
e estratégias de atuação sobre temas urgentes
para a educação.

Vídeos mais visualizados:

Roda de Conhecimento | Balanço
da Educação em 2019

Roda de Conhecimento | Educação

Roda de Conhecimento |
Pautas da Educação

Programa 163 | Bate-papo
com a CNM | Siope

Temas mais procurados pelos gestores:
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ú

aprimoramento da redistribuição e da exclusão do piso e 1% do FPM;

Notícia mais acessada:

ú

andamento das proposições no Congresso Nacional que impactam a
Educação;

o CNM divulga estimativa do Fundeb para 2019

ú

uso do salário-educação para despesas com a merenda escolar.

Resultados

2019

Publicações mais acessadas:

Saúde
o www.saude.cnm.org.br

Principais reuniões:
Reunião com o ministro da Saúde Henrique Mandetta, com foco na expansão do Programa Mais
Médicos e a busca de esclarecimentos sobre o
edital com a oferta de 2.035 vagas para o cadastramento de médicos.
Encontro com o Fundo Nacional de Saúde (FNS),
Ministério da Saúde (MS), Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e
Conselho Nacional de Saúde (CNS) no Painel sobre
financiamento da saúde na XXII Marcha.
Reunião com o secretário da Atenção Primária à
Saúde (APS), Erno Harzheim, com a apresentação
da nova estratégia de financiamento da APS.
O secretário apresentou a nova estratégia de
financiamento da atenção primária.

Vídeos mais visualizados:

Roda de Conhecimento | Cadastro de
usuário do novo financiamento da APS

Roda de Conhecimento | Financiamento
da Atenção Primária à Saúde

Bate-papo com a CNM
| 31 anos do SUS

Roda de Conhecimento | Medida
Provisória 890/2019 – Médicos pelo Brasil

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

uso dos recursos de custeio e investimento da saúde;

ú

uso dos recursos das emendas parlamentares para pagamento de pessoal;

ú

novo financiamento da atenção básica;

ú

cadastro de usuários nas equipes da atenção primária.

Notícia mais acessada:
o Tratamento diferenciado para piso de ACS gera mais
insegurança, reforça CNM

Resultados

2019
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Publicações mais acessadas:

Cultura
o www.cultura.cnm.org.br

Principais reuniões:
Reunião do Conselho Nacional de Política Cultural.
A partir do Decreto 9.891/2019, a Confederação
conquistou uma cadeira no plenário desse colegiado.
Reuniões com os gestores que estiveram à frente
da secretaria Especial da Cultura para tratar da
regulamentação do Sistema Nacional de Cultura
e da criação da transferência direta, simplificada,
transparente e em plataforma única de recursos
financeiros federais aos Municípios.

Vídeos mais visualizados:

Bate-papo com a CNM | Consórcios
Públicos Intermunicipais e Cultura

Programa 180 | Bate-papo com a CNM
| Economia Criativa nos Municípios

Bate-papo com a CNM | Bibliotecas
Públicas Municipais

Roda de Conhecimento | Elaboração
de Planos Municipais de Cultura

Participação de audiência pública na Comissão
de Cultura da Câmara, momento em que foi
aprovado o PL 7.619/2017, que trata da regulamentação do repasse fundo a fundo na Cultura.

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

boas práticas municipais e inspiradoras na área de Cultura;

ú

oportunidades de captação de recursos e de qualificação profissional
na área.

Entre em contato para participar da lista de Transmissão pelo WhatsApp e receba
informações semanais de assuntos relevantes à gestão cultural.
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Resultados

2019

Notícia mais acessada:
o Gestores da área de Cultura podem realizar cursos
gratuitos de capacitação

Núcleo de Desenvolvimento
Econômico
Contabilidade Pública

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

disponibilização de ferramenta que permite o cálculo do repasse do
duodécimo;

ú

lançamento Contabilizando Parcerias: convite aos contadores a compartilharem, em vídeo, experiências com balanço municipal;

ú

retenção do Pasep na fonte da receita oriunda da cessão onerosa.

Publicações mais acessadas:

o www.contabilidade.cnm.org.br

Principais reuniões:
Em reunião com o representante da Casa Civil
Leonardo Quintão, a CNM apresentou pedido de
retirada do item 3.4 do Cauc, referente ao encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis (MSC).

Vídeos mais visualizados:

Reuniões para melhorar a qualidade dos dados
de prestação de contas dos Municípios para a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e os Tribunais
de Contas (TCs).
Bate-papo com a CNM | Cauc como
instrumento de Governança Pública
Convite do TCE-ES para que a CNM estude o
processo do envio da Matriz de Saldos Contábeis
(MSC) em uso no Estado.

Notícia mais acessada:
o CNM orienta sobre utilização de recursos da cessão
onerosa

Resultados

2019
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Publicações mais acessadas:

Finanças
o www.financas.cnm.org.br

Principais reuniões:
Construção de ações conjuntas com os Tribunais
com foco em promover orientações aos Municípios acerca do encerramento de mandato durante
o Encontro Técnico de Educação Profissional dos
Tribunais de Contas, em Curitiba/PR.

Participação no debate acerca do ISS em audiências públicas na Câmara dos Deputados, promovidas pela Comissão de Defesa do Consumidor.

Vídeos mais visualizados:

Programa Especial | Bate-papo
com a CNM | Dúvidas sobre o
Cadastro da Dívida Pública

Roda de Conhecimento | Lei
de Liberdade Econômica

Roda de Conhecimento
| Cessão Onerosa

Roda de Conhecimento |
A Reforma Tributária e a
autonomia dos Municípios

Reunião com o diretor-geral da Agência Nacional
de Mineração (ANM) e membros da diretoria
colegiada para solicitar a delegação às prefeituras
para fiscalização das atividades de mineração em
execução nos seus respectivos Municípios.

Temas mais procurados pelos gestores:
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ú

Municípios afetados por estrutura de mineração;

ú

atribuições trazidas na Lei 13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade
Econômica.

Resultados

2019

Notícia mais acessada:
o Receita Federal publica nova Instrução Normativa sobre o
Valor da Terra Nua por hectare

Publicações mais acessadas:

Previdência
o www.previdencia.cnm.org.br

Principais reuniões:
Reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), para a inclusão dos Municípios
na Reforma da Previdência.

Reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para reforçar o pleito pela inclusão dos Municípios na Reforma da Previdência.

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

Aplicação imediata de dispositivos da Emenda Constitucional 103/2019 e
a necessidade de adequação dos Municípios que possuem Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS).

Vídeos mais visualizados:

Bate-papo especial | Nova Previdência

Notícia mais acessada:
o PEC paralela da previdência deve ser votada na CCJ em até
15 dias

Resultados

2019
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Publicações mais acessadas:

Turismo
o www.turismo.cnm.org.br

Principais reuniões:

Reunião com o presidente da Embratur e com
integrantes do Conselho Nacional de Turismo
para apresentar o Trade Turístico Nacional.

Reunião com o ministro do Turismo e representantes do mercado de viagens do Brasil com objetivo
de estruturar a agenda e a pauta econômica
do setor para ser apresentada ao presidente da
República, Jair Bolsonaro.

Vídeos mais visualizados:

Roda de Conhecimento | Eventos
do Turismo em 2020

Diretor do Iphan, Marcelo Brito,
convida para Encontro das
Cidades Históricas e Seminário

O seminário internacional do Programa Nacional
de Turismo Cultural e Natural (PNTCN) discutiu
um novo instrumento de gestão dos patrimônios
culturais e naturais mundiais do Brasil.

Temas mais procurados pelos gestores:
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Turismo em Unidades de Conservação
| Seminário de Governança

ú

dicas para a alta estação do Turismo nos Municípios;

ú

municipalização das praias marítimas urbanas;

Notícia mais acessada:

ú

inventário da oferta turística.

o Com 2.694 Municípios e 333 regiões turísticas, Mapa do
Turismo 2019/2021 foi divulgado

Resultados

2019

Núcleo de Desenvolvimento
Territorial
Defesa Civil

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

impactos negativos do derramamento de óleo nos Municípios do litoral
e execução de ações emergenciais e recuperação das áreas atingidas;

ú

diagnóstico de Segurança das Barragens Brasileiras;

ú

capacitação dos gestores dos Municípios afetados pelas fortes chuvas da
região sul de Minas Gerais.

Publicações mais acessadas:

o www.defesacivil.cnm.org.br

Principais reuniões:

Reunião com o prefeito de Brumadinho (MG), Avimar Barcelos, para colocar as estruturas técnicas
da AMM e da CNM à disposição do Município.

Atendimento técnico ao Município de Veredinha
(MG) sobre ações para lidar com a escassez dos
recursos hídricos.

Arena Técnica sobre Mineração e a Segurança
das Barragens, realizada durante a XXII Marcha,
com espaço de debate entre o governo federal
e os Municípios.

Resultados

2019
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Bate-papo com CNM e Roda de Conhecimento

Programa 188 | Bate-papo com a CNM
| Desastres Naturais e Tecnológicos

Roda de Conhecimento | Atuação
da CNM em apoio aos Municípios
afetados pelas chuvas

Roda de Conhecimento |
Orientações aos Municípios
sobre os óleos nas praias

Roda de Conhecimento |
Competências do Município nas
ações de proteção e defesa civil

Notícia mais acessada:
o Estado e Município em calamidade podem ser proibidos
de patrocinar evento festivo
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Resultados

2019

Desenvolvimento Rural

Publicações mais acessadas:

o www.drural.cnm.org.br

Principais reuniões:
Participação nas reuniões do GT de reestruturação
para revisão do programa Garantia-Safra.
A CNM realizou o Congresso Brasileiro de Gestores
da Agropecuária nos dias 5 a 7 de novembro
em Brasília, com a parceria da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Ministério
da Agricultura e Pecuária (Mapa) e apoio institucional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae). Mais de 1.000
gestores da agropecuária debateram as políticas
para o desenvolvimento do meio rural.
Apresentação do panorama da situação do Serviço
de Inspeção Municipal (SIM) na Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio
e Serviços da Câmara sobre o novo marco regulatório de produtos alimentícios (PL 2.775/2019).

Temas mais procurados pelos gestores:

Vídeos mais visualizados:

Programa 175 | Bate-papo com a
CNM | Semana do Empreendedorismo
| Liberdade econômica

Programa 174 | Bate-papo com
a CNM | Congresso Brasileiro de
Gestores da Agropecuária

Programa 173 | Bate-papo com
a CNM | Políticas públicas para
a agropecuária brasileira

Programa 171 | Bate-papo com
a CNM | Congresso Brasileiro de
Gestores da Agropecuária

ú

alertas acerca das obrigações assumidas ao participar dos programas
federais;

Notícia mais acessada:

ú

mobilização da organização das cadeias produtivas regionais.

o Divulgadas as orientações do Garantia-Safra 2019/2020

Resultados

2019
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Meio ambiente

Publicações mais acessadas:

o www.meioambiente.cnm.org.br

Principais reuniões:
O ministro Ricardo Salles recebeu dos técnicos da
CNM o caderno de pleitos dos Municípios junto
ao Ministério do Meio Ambiente.
Reunião com o ministro do Meio Ambiente e uma
comitiva de prefeitos da Região Amazônica que
solicitaram representação municipal em órgãos
deliberativos, maior acesso da gestão municipal
às fontes de financiamento do setor e também
incentivos para descentralizar a gestão ambiental
no Brasil.
A CNM se reuniu com a secretária de Assuntos
Federativos (SAF) para tratar da pauta amazônica. A falta de destinação de recursos do Fundo
Amazônia aos Entes locais e as dificuldades enfrentadas pelos Municípios de Fronteira foram as
duas principais questões em debate.

Vídeos mais visualizados:

Roda de Conhecimento | Dep. Rodrigo
Agostinho conversa sobre a Lei Geral
de Licenciamento Ambiental

Roda de Conhecimento | Lei Geral
de Licenciamento Ambiental

Roda de Conhecimento | Dia
Mundial do Meio Ambiente

Roda de Conhecimento | Impactos
Socioambientais do Rompimento
de Barragens de Rejeito

Temas mais procurados pelos gestores:
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ú

Lei Geral do Licenciamento Ambiental;

ú

retirada da certidão de uso do solo emitida pelos Municípios;

ú

impactos negativos do derramamento de óleo nos Municípios do litoral
brasileiro.

Resultados

2019

Notícia mais acessada:
o Prefeituras podem concorrer ao Prêmio Nacional da
Biodiversidade; inscrições vão até 22 de outubro

Saneamento

Publicações mais acessadas:

o www.saneamento.cnm.org.br

Principais reuniões:
O tratamento correto de resíduos sólidos foi tema
de audiência entre o presidente da CNM e o
ministro do Meio Ambiente (MMA), Ricardo Salles.

Reunião com o relator do PL 3.261/2019, deputado
Geninho Zuliani (DEM-SP), que trata da atualização
do marco legal do saneamento básico.

Vídeos mais visualizados:

Bate-papo com a CNM | Orientações
para Elaboração dos Planos
Municipais de Saneamento Básico

Roda de Conhecimento | Como
fazer a gestão dos resíduos do
carnaval em seu Município?

Roda de Conhecimento | Controle
Social em Saneamento: como instituir?

Bate-papo com a CNM |
Compartilhamento da Gestão
de Resíduos Sólidos Urbanos

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

impactos das mudanças propostas pelo Novo Marco Regulatório do
Saneamento;

ú

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico;

ú

desafios para a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

Notícia mais acessada:
o Municípios e consórcios podem concorrer a edital de R$
30mi para gestão de resíduos sólidos até dia 30

Resultados

2019
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Planej. territorial e habitação

Publicações mais acessadas:

o www.habitacao.cnm.org.br

Principais reuniões:

Com o objetivo de debater inovação e sustentabilidade nas cidades brasileiras, CNM participou
do Congresso Brasília Design.

Participação em uma oficina sobre Cidades Inteligentes, promovida pelo Centro de Estudos e
Debates Estratégicos (Cedes), vinculado à Câmara
dos Deputados.

Vídeos mais visualizados:

Programa 189 | Bate-papo com a CNM
| Elaboração e Revisão de Plano Diretor

Roda de Conhecimento |
Gestão de Praias Urbanas

O Plano de Trabalho sobre Cidades Inteligentes foi apresentado na subcomissão
especial de Cidades Inteligentes, instalada pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano (CDU).

Temas mais procurados pelos gestores:
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Roda de Conhecimento | Outubro Urbano

ú

O Projeto de Lei (PL) 4.881/2012 e a Política de Mobilidade Urbana;

ú

O papel dos Municípios na Agenda Metropolitana;

Notícia mais acessada:

ú

Cidades Inteligentes e o futuro urbano.

o Nova lei dispensa exigência de habite-se
para moradia de baixa renda

Resultados

2019

Trânsito e mobilidade urbana

Publicações mais acessadas:

o www.transito.cnm.org.br

Principais reuniões:
O secretário Nacional de Mobilidade Urbana recebeu os técnicos da CNM para
tratar da ampliação do prazo e das atividades do Acordo de Cooperação para
apoio na elaboração dos planos municipais de mobilidade.

Vídeos mais visualizados:

Articulação técnica solicitando urgência para a
prorrogação do prazo previsto no Plano Nacional
de Mobilidade Urbana, de forma a evitar restrições
no repasse de recursos do governo federal para
o setor.
Realização da oficina Programa Bicicleta Brasil,
realizada na sede da CNM, com foco no debate de
ideias para implementação do programa instituído
pela Lei 13.724/2018.

Roda de Conhecimento |
Dia Nacional do Trânsito

Notícia mais acessada:
o Contran define tema da nova campanha e revoga
resolução de multas a ciclistas e pedestres

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

regulação dos serviços de transporte municipal;

ú

estratégias de gestão da circulação de pessoas e mercadorias;

ú

Gestão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Resultados

2019
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Núcleo de Governança
Municipal

Consórcios Públicos
o www.consorciospublicos.cnm.org.br

Principais reuniões:
Desde 2019, a Confederação Nacional de Municípios passou a contar com mais
um núcleo técnico: o de Governança Municipal. Ele dá suporte nas áreas de:
Consórcios Municipais, Inovação e Municípios Inteligentes e Transferências
Voluntárias, orientando os Entes Municipais sobre as formas mais eficientes e
racionais a serem adotadas nos mais variados temas.

Lançamento do Observatório dos Consórcios.
A plataforma tem por objetivo mapear e acompanhar a constituição e atuação dos consórcios
existentes no país, assim como consolidar produções técnicas, acadêmicas, posicionamentos
jurisprudenciais, legislação e projetos de lei sobre
o tema.
Representantes de consórcios, com apoio da
CNM, estiveram no Ministério do Desenvolvimento Regional para tratar da pauta dos Entes
consorciados.
CNM se reuniu com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para entender as
perspectivas em questões relativas a consórcios
de educação.

Temas mais procurados pelos gestores:
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Resultados

2019

ú

lançamento do observatório municipalista de consórcios públicos;

ú

contrato e estatuto dos consórcios públicos;

ú

aquisições de bens e serviços no âmbito dos consórcios públicos.

Publicações mais acessadas:

Inovação e Municípios Inteligentes
Principais reuniões:
Com o objetivo de defender a realidade municipal e unir esforços para aprimorar as políticas
nacionais, a CNM apresentou a membros da
Controladoria-Geral da União (CGU) a Plataforma
Êxitos.

Vídeos mais visualizados:

Programa 161 | Bate-papo com a
CNM | Consórcios e transferências

Os técnicos da CNM participaram da oficina para
elaboração da Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes, promovida pela Secretaria Nacional
de Desenvolvimento Regional e Urbano (SDRU).

Roda de Conhecimento|
Pesquisa de Consórcios

Orientações/acompanhamentos:
ú

A Plataforma +Brasil e a simplificação dos processos de compras.

AO VIVO | Roda de Conhecimento |
O contrato e o estatuto dos consórcios públicos

Resultados

2019
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Transferências Voluntárias

Jurídico
o www.juridico.cnm.org.br

Principais reuniões:

Principais reuniões:
Participação da CNM e entidades municipalistas
na reunião da Rede + Brasil de governança colaborativa, com foco no desenvolvimento de ações
voltadas à melhoria dos processos de gestão das
transferências da União.

Representantes da CNM e o deputado João Carlos
Bacelar (PL-BA) estiveram reunidos com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) para
sensibilizar a Corte sobre a melhor utilização dos
precatórios do Fundef.[FP1] [MP2]

Orientações técnicas aos vencedores do Desafio + Brasil, hackathon realizado por meio de
parceria entre a CNM, o Ministério da Economia
e a Enap para o desenvolvimento de soluções
que melhorem o sistema de transferências de
recursos no país.

A CNM defende mudanças na Lei de Improbidade
Administrativa em audiência pública, que está
prestes a completar 30 anos, sugerindo aprimoramentos do ponto de vista da gestão municipal.

Orientações/acompanhamentos
ú

Secretários de finanças de Mato Grosso procuram
orientações para priorizar comércio local nas
licitações.

Desenvolvimento Regional: sustentabilidade e execução das políticas
públicas

Temas mais procurados pelos gestores:

44

Resultados

2019

ú

Reforma da Lei de Licitações;

ú

Reforma de Previdência;

ú

Probidade Administrativa;

ú

Rede Nacional de Contas Públicas.

Publicações

Internacional
o www.internacional.cnm.org.br

Principais reuniões:
A atuação cooperativa para incentivar Municípios
brasileiros a acolherem migrantes e refugiados
venezuelanos foi oficializada por meio de protocolo de intenções em outubro.

Notícia mais acessada
o Publicado decreto que regulamenta o pregão eletrônico
para aquisição e contratação comuns

A sede da CNM foi palco para a reunião dos ministros de trabalho e emprego do grupo econômico
formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul (Brics).

Na quinta edição do Retiro Anual da Organização Mundial Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU), em Barcelona, na Espanha, a CNM apresentou as ações
realizadas para promoção dos ODS nos Municípios brasileiros.

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
nos Municípios;

ú

efetivação do Programa Interiorização + Humana.

Resultados
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Estudos técnicos

Publicações mais acessadas:

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. Aqui elencamos os
cinco estudos mais acessados em 2019. Não deixe de conferir na biblioteca da
CNM o arquivo completo de estudos técnicos.

Vídeos mais visualizados:
Aprovação da Cessão Onerosa pelo Senado

XIII Cúpula Hemisférica de Prefeitos
e Governos Locais | Português

CGLU Congresso Mundial de Líderes Locais
e Regionais | Durban 2019 – África do Sul

A Proposta de Emenda à Constituição 98/2019, que trata da cessão
onerosa, foi aprovada por unanimidade em dois turnos no Plenário
do Senado em 3 de setembro de 2019. A PEC estabelece percentuais
para a transferência de valores a Estados e Municípios, em caso de leilão dos
volumes excedentes do regime de cessão onerosa à Petrobras, referente à lavra
do petróleo localizado no pré-sal.

Estudo sobre a proposta de extinção de Municípios (PEC
118/2019)

Fundadora do MMM, Dalva
Christofoletti, destaca homenagem
na Câmara e conquistas do grupo

XIII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y
Gobiernos Locales | Pernambuco, Brasil

Notícia mais acessada:
o Mais de 100 Municípios podem se inscrever em curso a
distância sobre ODS
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Este estudo técnico tem por objetivo apontar as inconsistências
e, principalmente, as graves consequências federativas e sociais
que poderão ser geradas com a aprovação da proposta de extinção dos pequenos
Municípios com baixo índice de receita própria, tal como previsto no art. 115 da
PEC 188/2019, enviada pelo governo federal ao Congresso.

Perdas e Ganhos dos Coeficientes do FPM de 2020

Acompanhamento do FPM em 2019: Notas Decendiais

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulga a análise
da mudança nos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para o exercício de 2020, relativos à distribuição do

Com relação ao comportamento do FPM em 2019, verifica-se que

FPM – Interior, em virtude das estimativas populacionais de 2019 divulgadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

o valor total apresentou um comportamento positivo ao longo do
ano. O total repassado aos Municípios no período de janeiro até
o 3º decêndio de dezembro de 2019 apresentou um crescimento de 8,94% em
termos nominais (sem considerar os efeitos da inflação) em relação ao mesmo
período de 2018.

O pagamento do 13º Salário pelos Municípios brasileiros
em 2019
A pesquisa realizada pela Confederação cumpriu o objetivo de
dimensionar a relação dos Municípios e o compromisso financeiro
desses junto a seus funcionários. Foi possível perceber que 51,6% dos Municípios
pesquisados optaram pelo pagamento em parcela única, entre outros resultados
importantes para o mapeamento da gestão municipal.

Confira todos os Estudos Técnicos publicados:

Retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – 1º decêndio
de janeiro
No primeiro decêndio do ano, foi retido pela RFB o valor de R$
573,43 milhões, correspondente a 546 Municípios que tiveram
entre 70% e 99% do FPM retido e 305 Municípios que tiveram o
repasse zerado. Essas retenções mostram um importante impacto
nas finanças municipais, prejudicando o planejamento financeiro
do Município.
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Seminários Técnicos

Qualificação para 6 milhões de servidores
Em 2019, na XXII Marcha, foi lançado o Projeto CNM Qualifica que tem o desafio de
promover a qualificação para 6 milhões de servidores municipais. Durante todo o
ano, a CNM percorreu Municípios de norte a sul do Brasil promovendo seminários
de capacitação para servidores e funcionários com vários temas de interesse das
administrações municipais, como a Nova Lei de Licitações, o Regime Próprio de
Previdência e formas de aumentar a arrecadação nos Municípios.
Os seminários são gratuitos para Municípios filiados à CNM, promovidos pela CNM
com o apoio da Entidade Estadual. Os técnicos e os profissionais que ministram
os seminários possuem larga experiência nos temas propostos.
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ú

204 cursos

ú

23 Estados

ú

14.635 participantes
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IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
P
P

Data: 21 e 22 de fevereiro

 Local: Sede da CNM
ú

Hackathon de Processos e TI na política pública

ú

5 vencedores

ú

326 participantes

ú

TCU, CGU, STN, Enap, Casa Civil, ministros, secretários, prefeitos, mentores
em Fintech, parques tecnológicos, especialistas em startups

Data: 15 e 16 de maio

 Local: Sede da CNM
ú

Pauta Convergente com os Estados

ú

Com foco na Reforma Tributária e nos Desafios Tributários e Financeiros,
o evento é referência na abordagem especializada em Direito Tributário
e Administrativo aplicado à gestão municipal

ú

Realização: CNM e IDP

ú

Responsabilidade CNM: Técnicos e Infraestrutura

ú

Público-alvo: gestores públicos, professores, advogados, magistrados e
estudantes universitários

ú

400 participantes

Resultados
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PARA O

PARA O

Capitólio/MG

P

Data: 11 a 13 de julho

 Local: Capitólio/MG
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P

Data: 10 a 12 de outubro

 Local: Maragogi/AL
ú

Objetivo: compartilhar os desafios e as perspectivas para a promoção do
turismo econômico, social e ambientalmente sustentável das Unidades
de Conservação (UCs) do país

Mais de 25 palestrantes das três esferas governamentais

ú

316 participantes

Disponibilização de estande de finanças para esclarecer dúvidas e oferecer
orientações

ú

27 palestras

ú

Objetivo: debater os desafios do desenvolvimento do turismo sustentável
nos Municípios

ú

719 pessoas de várias cidades do país

ú
ú

Resultados
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SEMINÁRIO

em debate
P

Data: 21 e 22 de outubro

 Local: Sede da CNM
P
ú

Objetivo: debater as propostas em tramitação e as demandas dos gestores
locais.

ú

Pleitos: garantir a autonomia dos Municípios; evitar perda e prejuízos
ao orçamento municipal; promover a partilha de toda a arrecadação da
União com Estados e Municípios; e possibilitar maior participação dos
Municípios no bolo tributário

ú

Presentes na abertura: Alceu Moreira (MDB-RS), Hildo Rocha (MDB-MA),
Júlio César (PSD-PI) e Luis Miranda (DEM-DF); também o consultor da Câmara Marco Oliveira e os presidentes da Federação dos Municípios do Rio
Grande do Norte (Femurn), José Casemiro; e da Associação Municipalista
de Pernambuco (Amupe), José Patriota

ú

93 participantes

Data: 23 a 25 de outubro

 Local: Porto Alegre/RS
ú

Objetivo: debater o potencial econômico do Patrimônio Mundial em sua
dimensão Turística

ú

Parceria: CNM + Iphan + Organização Brasileira das Cidades Patrimônio
Mundial (OCBPM)

ú

534 participantes
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de

da

5 a 7/nov/2019

P

•

Brasília/DF

•

DE DIREITO TRIBUTÁRIO E
FINANCEIRO MUNICIPAL

www.congressoagropecuaria.cnm.org.br

Data: 5 a 7 de novembro

 Local: Brasília/DF
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II CONGRESSO
BRASILEIRO

P

Data: 18 e 19 de novembro

 Local: Sede da CNM

ú

1.002 participantes

ú

Gestores, especialistas e autoridades em Brasília

ú

ú

Presença da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do
ministro do Meio Ambiente

Público-alvo: gestores municipais, juristas, membros do Poder Legislativo
federal e da academia e advogados

ú

ú

Políticas públicas para o desenvolvimento do setor e promoção da integração das gestões federal e municipais

Foco em discussões relativas a pontos de propostas que estão em discussão
no Executivo, no Legislativo e no Judiciário

ú

ú

Os participantes puderam compartilhar experiência para o aperfeiçoamento de suas ações

Homenagem ao professor de direito financeiro da PUC/RS, Fernando
Scaff, pela sua contribuição ao desenvolvimento do direito tributário e
financeiro nacional

ú

Realização: CNM, Mapa e CNA

ú

169 participantes

ú

Responsabilidade CNM: Organização do evento

ú

Público-alvo: Gestores municipais, técnicos extensionistas e representantes
de sindicatos rurais

Resultados
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Biblioteca
o www.cnm.org.br/biblioteca
A CNM se orgulha em ser uma Entidade preocupada em promover o conhecimento
sobre gestão pública municipal. Em 2019, foram produzidas e disponibilizadas
127 novas publicações:

o www.youtube.com/tvportalcnm
Produção e disponibilização de 364 vídeos no canal da CNM no YouTube com o
alcance estimado de 1,1 milhão de usuários.

ú

17 Boletins

ú

23 Estudos Técnicos

ú

1 informativo

ú

26 Livros

ú

37 Notas Decendiais

ú

19 Notas Técnicas

ú

4 Revistas

Fique por dentro da programação:

A Biblioteca da CNM conta com um acervo de 1.193 publicações com mais de
2,5 milhões de downloads.

ú

Roda de Conhecimento: exibido semanalmente ao vivo, todas as quintas-feiras, às 11h.

ú

Bate-papo: exibido semanalmente ao vivo, todas as sextas-feiras, às 10h.

ú

Minuto Municipalista: produção semanal com os destaques da semana
da CNM.

ú

Município no Congresso: resumo da semana da atuação da CNM no
Congresso Nacional.

Visite a CNM e adquira a sua!

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

5.108 Municípios contribuintes

BLOCO 3

ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL

54

Resultados

2019

Portal CNM

Conteúdo Exclusivo

O interesse ao conteúdo publicado pela CNM cresce ano a ano e é demonstrado
pelo aumento na quantidade de acessos ao site, que triplicou nos últimos 6 anos,
superando a marca de 2 milhões de acessos no ano.

Nesse espaço estão disponibilizados panoramas, ferramentas, oportunidades
de captação de recursos, observatórios e conteúdo diferenciado para consulta e
orientação a todos os Municípios contribuintes.

www.cnm.org.br
2 milhões de
acessos em 2019

Em 2019, foram lançados:
ú

Novo painel de gestão: resumo das principais informações de todas as
ferramentas;

ú

Novos Panoramas: lançamento de 7 novos panoramas: Assistência Social,
Demografia, Contabilidade, Economia, Perdas e ganhos financeiros e
Saneamento;

ú

Simulador e Painel de Evolução da Mandala: estabeleça metas, acompanhe a evolução dos indicadores e direcione as ações do seu Município;

ú

Fatura Digital: consulta ao histórico de pagamentos, boletos e recibos.

Quantidade de acessos
2 milhões

2019

1,5 milhão

2018

1,4 milhão

2017

1,1 milhão

2016
2015
2014

Conheça as ferramentas disponíveis no Conteúdo Exclusivo:

823 mil

CONTEÚDO

EXCLUSIVO

612 mil

Quantidade de acessos anual ao Portal
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Campanhas

CAMPANHA VIVA SEU MUNICÍPIO

Com temáticas voltadas para a defesa dos Municípios e temas sociais de abrangência nacional, a CNM promoveu ao longo de 2019 uma série de campanhas. Os
temas foram difundidos simultaneamente nos diferentes canais de comunicação
da entidade.
Principais campanhas de 2019:

A campanha Viva Seu Município teve a proposta de fazer um balanço da metade
da gestão, mostrando as dificuldades e os desafios locais, lançando um olhar
sobre os dois últimos anos do mandato. Nesse sentido, a palavra-chave é “união”.
Prefeitura e população devem estar reunidos em favor da cidade, assim como o
conjunto de Municípios estão unidos pelo Brasil.
Período: de 11 a 24 de fevereiro
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CAMPANHA INTERIORIZAÇÃO + HUMANA

SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO

Com o objetivo de sensibilizar os diversos atores envolvidos na crise migratória e
orientar os gestores sobre esse processo, a CNM promoveu a campanha direcionada
aos gestores locais e à população brasileira para a situação dos venezuelanos e
de Roraima, promovendo uma acolhida das famílias com respeito às diferenças
socioculturais e especial atenção às crianças, adolescentes e idosos, que precisam
sair da situação de extrema vulnerabilidade.
Período: de 8 a 17 de maio

Mundialmente, a iniciativa ocorre desde 2007, e, em 2019, a CNM promoveu
ações com o objetivo de envolver os Municípios brasileiros na ação mundial de
fortalecimento e disseminação da cultura empreendedora, de forma a demonstrar
como o empreendedorismo pode gerar desenvolvimento econômico e social e
ser uma ferramenta de transformação de realidades.
Período: de 18 a 24 de novembro

Resultados
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CNM nas Redes Sociais

CNM na mídia

A atuação da CNM nas redes sociais foi intensa e com muito destaque em 2019.
Mais de 4 mil peças foram publicadas, alcançando cerca de:

Em 2019, a atuação da Confederação Nacional de Municípios teve significativo
espaço nos grandes veículos de comunicação no Brasil e no Mundo, seja na TV
aberta, na Rádio, nos Impressos, nos portais de notícias na internet, com destaque
para:

3,9 milhões de usuários
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Facebook:



Twitter:



Instagram:



TV CNM:

1.186 posts com alcance de 2.110.579 usuários
1.975 tweets com alcance de 4.950 usuários
623 posts com alcance de 655.946 usuários
620 vídeos publicados com alcance de 1.112.228 usuários
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o Em entrevista ao Fantástico, Aroldi defende criação de
novos Municípios (21/1/2019):

Espaço da CNM na mídia:

TV: 10h 30min 21seg

Web: 677.221 cm

Impresso: 107.235 cm
o Folha de S. Paulo publica artigo do presidente Aroldi sobre
a PEC que trata das emendas individuais (24/4/2019)

Rádio: 9h 31min 31seg

o Articulação para manutenção dos Municípios na reforma
da previdência repercute em jornais de todo o país
(6/6/2019)
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CNM no Mundo
Diálogo Regional do Programa Internacional de Cooperação
Urbana para a América Latina Cartagena, Colômbia
Data: 24 a 27/9

Reunião da Rede
PartnersForReview
– Oaxaca, México
Data: 21 a 23/5

Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico Local
para América Latina e Caribe – Barranquilla, Colômbia
Data: 7 a 9/5

Medindo ODS nas cidades latinoamericanas – Medellín, Colômbia
Data: 31/5

Congresso Latino-americano de
Autoridades Locais – Santiago, Chile
Data: 27 a 29/3

Escola de Capacitação Municipal
ODS – Santiago, Chile
Data: 21 a 25/1

Fórum Internacional de Estratégias de Economia Circular
para a gestão dos resíduos sólidos Sucre, Bolívia
Data: 27/9 a 2/10
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Experiência Porto
Rico e Reunião Bureau
Executivo Flacma –
San Juan, Porto Rico
Data: 20 a 23/8

Reunião de Prefeitos da Rede
da OMS Europa de Municípios
Saudáveis – Lisboa, Portugal
Data: 29 a 31/5

Conferência Internacional do Observatório
Mundial de Finanças e Investimentos dos
Governos Subnacionais – Paris, França
Data: 17/6

Representação do movimento
municipalista pela CNM em
15 eventos internacionais

Retiro CGLU –
Barcelona, Espanha
Data: 20 a 24/2

Reunião da rede
PartnersForReview sobre
monitoramento dos
ODS – Hanói, Vietnã
Data: 11 a 13/11

Congresso Regional de
Municípios de Fronteira –
Posadas, Misiones, Argentina
Data: 20 a 21/8

Congresso Mundial
da CGLU – Durban,
África do Sul
Data: 11 a 15/11

Assembleia ONU Habitat e
Fórum de Governos Locais e
Regionais – Nairóbi, Quênia
Data: 28 a 29/5

Resultados
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Movimento Mulheres
Municipalistas

Fevereiro

Fatos que marcaram 2019:

Março

Abril

Maio

Participação das ministras Damares
Alves e Teresa Cristina no Painel do
MMM na XXII Marcha, em painel inédito sobre Poder da Mulher na Política

Lançamento do Movimento de
Mulheres Municipalistas Mineiro

Lançamento do Movimento
Mulheres Municipalistas Paraibano
Encontro do Grupo de Trabalho
do MMM com as deputadas

Bate-papo com ONU Mulheres em celebração ao Dia
Internacional da Mulher
Cumbre Hemisférica de Alcaldes com
apresentação da fundadora do MMM
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Lançamento da exposição no Museu do Municipalismo e da cartilha
digital sobre os 90 anos de liderança
feminina na gestão municipal.

Junho

Agosto

Elaboração e publicação do
Plano Estratégico do MMM
Bate-papo na TV CNM com
Ministério Público sobre
Lei do Minuto Seguinte
Apresentação do MMM no
evento Experiência Porto
Rico, no Município de San
Juan, em Porto Rico

Setembro

Outubro

Novembro

Lançamento da campanha:
#MulheresRuraisMulheresComDireitos

Produção e divulgação
de série de Bate-papos
com gestoras municipais
sobre duas práticas de
ODS nos Municípios
Brasileiros. Confira!

Mesa sobre Mulheres
Rurais do Congresso
Brasileiro de Gestores
da Agropecuária[FP7]

Reconhecimento do trabalho
realizado pelo MMM,
pelo Senado Argentino,
em prol das mulheres
municipalistas brasileiras

Apoio à Campanha
Novembro Laranja, com
21 dias de ativismo de
combate à violência
contra as mulheres

Sessão solene na Câmara
dos Deputados, em
homenagem ao MMM
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A casa dos Municípios
A sede da Confederação, além de receber diversos eventos, também se consolidou
como a casa dos Municípios brasileiros em Brasília.

BLOCO 4

ATUAÇÃO
INTERNA

Gestores de todas as regiões do Brasil visitam a sede para diversos fins, tais como
para obter orientações técnicas nas mais diversas áreas da gestão municipal, as
quais são realizadas no Lounge Municipalista, além de participar de entrevistas nos
estúdios da Rádio e à TV CNM, bem como participar de reuniões e treinamentos
nas Salas Moduláveis e em eventos de mobilizações políticas, no Salão Nobre e
na Praça Cívica.

3.202 VISITAS DE GESTORES MUNICIPAIS À SEDE DA CNM

1.052
Prefeitos

Secretários e
servidores municipais

502

637

Vereadores
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1.011

Outros

Adesão ao Compliance
Em 2019, a CNM começou o programa de compliance. O termo tem origem no
verbo em inglês “to comply”, que significa agir de acordo com uma regra, ou seja,
estar em “compliance” é estar em conformidade com leis e regulamentos externos
e internos (conformidade), além de seguir princípios éticos e morais (integridade).
Durante a XXII Marcha, a Confederação entregou aos presentes o Termo de
Compliance – programa criado pela CNM para assegurar que a entidade molde
todos os seus atos sob os vetores da integridade e da conformidade com máxima
transparência em todas as relações.

Conheça a sede da CNM: www.sede.cnm.org.br
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2.174.878,85

Receitas de Eventos

17.489.593,53

497.792,03

Provisão de Contribuição Social
RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT)

1.358.755,62

19.346.141,18

5.025,52

140.818,08

41.593.210,10

Provisão de Imposto de Renda

RESULTADO ANTES DO IR E CSSL

Outras Despesas

Despesas Financeiras

DESPESAS TOTAIS

67.640,63

8.125.889,34

Despesas Operacionais
Despesas Tributárias

1.893.897,35

288.611,47

Despesas com Eventos
Despesas de Infraestrutura

557.720,00

13.707.887,98

4.940.296,13

12.011.267,20

Despesas com Convênios

Despesas com Empresas Terceirizadas

Despesas com Consultores

Despesas com Pessoal

61.085.194,88

3.014.831,55

Receitas de Convênios

RECEITA LÍQUIDA

5.512.086,66

50.383.397,82

Receitas Patrimoniais

Receita de Contribuições

Transparência e independência financeira

themaz

Sede
Palácio dos Municípios Paulo Ziulkoski
SGAN 601 – Módulo N
CEP: 70830-010
Asa Norte – Brasília/DF
Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório Regional
Rua Marcílio Dias, 574
Bairro Menino Deus
CEP: 90130-000 – Porto Alegre/RS
Tel/Fax: (51) 3232-3330
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www.cnm.org.br
/PortalCNM
@portalcnm
/TVPortalCNM
/PortalCNM
app.cnm.org.br

