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Desafios e união marcaram
o ano de 2020

Ao entrar no ano de 2020, o mundo não imaginava o tamanho dos desafios que
seriam enfrentados. No Brasil, a grave crise sanitária trouxe impactos sociais e
econômicos ainda imensuráveis. Diante de um cenário de tantas incertezas, o
movimento municipalista – liderado pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM) – se uniu e lutou fortemente junto aos três Poderes para garantir medidas
que pudessem amenizar as dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19.
O cenário é de muitas incertezas, mas a Confederação mostrou às autoridades,
à imprensa e à população as dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais
e cobrou soluções urgentes para a falta de planejamento e de diálogo acerca do
plano de imunização da população.
A atuação da entidade resultou na aprovação de medidas muito importantes
no Congresso Nacional e no Executivo, com conquistas como a recomposição
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e outros repasses em Saúde,
Assistência Social e Cultura, que somaram mais de R$ 67 bilhões aos Entes locais.
Sem esses recursos, as administrações locais não teriam conseguido atender às
necessidades mínimas da população nesse momento tão complexo. Também
foram obtidas vitórias históricas junto ao Poder Judiciário.
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Esse trabalho forte e que une as entidades municipalistas estaduais e microrregionais, bem como os gestores dos 5.568 Municípios, tem sido a marca dos 40
anos da CNM ao longo de suas 4 décadas de história. O movimento municipalista
permanece unido e atuando no sentido de garantir o avanço das pautas emergenciais e estruturantes, a fim de que possa de fato ter uma Federação equilibrada,
justa e que permita um atendimento digno aos munícipes.
Boa leitura!

Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Resultados
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CNM em números
Em 2020:

As ações da CNM tiveram

CNM Qualifica:
197 cursos com a participação de mais de

24 mil gestores
municipais

cobertura da
mídia nacional
com cerca de 12h11min09seg de
exposição na TV aberta.

R$ 66,8 bilhões

em conquistas para os Municípios brasileiros.

3.815 peças publicadas

Lançamento da Coleção Novos Gestores:
Gestão 2021-2024 e mais

nas redes sociais, com alcance estimado em

237 novas publicações

9 milhões de
usuários

5.098 Municípios
contribuintes

4 editais aprovados

4 Seminários Técnicos on-line
com a presença de cerca de

4.000 gestores
municipais

Representatividade direta de 92%
dos Municípios brasileiros.

Resultados
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nas assembleias gerais extraordinárias.
Cada proposta recebeu uma
média de 2 mil votos.
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ATUAÇÃO
POLÍTICA

6

Resultados
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2020: Mais autonomia
para superar desafios

Conquistas 2020
DESTAQUES

Um dos pilares de atuação da CNM, junto ao institucional e ao técnico, é o político.
Com a pandemia do novo coronavírus, essa articulação com os parlamentares e o
governo federal se fez ainda mais necessária, já que foi preciso garantir recursos
emergenciais e flexibilizar processos para o controle da pandemia da Covid-19.
O ano de 2020 entra para a história como um dos mais difíceis para a gestão pública
municipal desde a redemocratização, mas também marca o início de uma relação
mais estreita entre o movimento municipalista e importantes atores políticos dos
Poderes Legislativo e Executivo. Houve conquistas históricas e decisões favoráveis
aos Entes no Judiciário.

23

R$
BILHÕES
Lei Complementar nº 173
Auxílio Financeiro
aos Municípios

1

R$
BILHÃO
Lei Kandir
Compensação
de perdas

o Consulte aqui o valor
referente a seu Município

Resultados
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Pautas Prioritárias
Concretizadas

Social e Territorial
LEI ALDIR BLANC: R$ 1,5 BILHÃO
Para Municípios utilizarem em ações emergenciais do setor de cultura.

Combate à Covid-19
FUNDOS DE SAÚDE: R$ 11,4 bilhões
Autorizado uso de R$ 11,4 bilhões de saldos financeiros de repasses do Ministério
em anos anteriores que estão parados nos fundos estaduais e municipais de saúde.

RECURSOS DA SAÚDE: R$ 2,6 bilhões
Inicialmente, a Portaria 1.666/2020 liberou R$ 11,3 bilhões aos Municípios pelo
Fundo Nacional de Saúde. De emendas parlamentares impositivas já tinham
sido pagos R$ 618,6 milhões até maio. E outras portarias do Ministério da Saúde
estabeleceram o repasse de mais de R$ 2,6 bilhões.

EQUIPAMENTOS
Proibida a exportação de EPIs, respiradores, camas e monitores; e redução da
alíquota do Imposto de Importação para insumos de saúde.

MAIS MÉDICOS PELO BRASIL
Cinco mil novas vagas.

FIA
Uso dos recursos dos Fundos da Infância e Adolescência (FIA) para ações de
prevenção ao coronavírus.
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RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL: R$ 2,5 BILHÕES
R$ 2,5 bilhões, sendo R$ 550 milhões para população em situação de rua, grupos
de risco, casos suspeitos e confirmados da Covid-19.

FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Remanejamento de recursos entre os blocos de financiamento do Sistema Único
de Assistência Social (Suas).

CALENDÁRIO ESCOLAR
Dispensados mínimo de 200 dias letivos para escolas da educação básica e mínimo
de 800 horas para educação infantil.

RECURSOS VOLTA ÀS AULAS: R$ 454,3 MILHÕES
Portaria 1.857/2020 libera R$ 454,3 milhões do Ministério da Saúde para Municípios
e DF aplicarem em ações de segurança sanitária nas escolas.

FUNDEB PERMANENTE
EC 108/2020 aumenta, progressivamente, de 10% para 23% a complementação
da União e altera a divisão dos recursos para contemplar mais Municípios.

AGRICULTURA: R$ 500 MILHÕES
R$ 500 milhões para ações de segurança alimentar e nutricional por meio do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Resultados

2020

MOBILIDADE
Suspensão de pagamentos de financiamentos do subprograma Refrota com
recursos do FGTS.

Econômico
COMPLEMENTAÇÃO FPM: R$ 8,4 BILHÕES

FLEXIBILIZAÇÃO LRF

De março a novembro, Municípios tiveram R$ 8,4 bilhões para recompor as
quedas nos repasses.

Limites para gastos com pessoal, dívida consolidada e empenho, metas fiscais e
contingenciamento por limitação de empenho.

REDISTRIBUIÇÃO ISS: R$ 10 BILHÕES

LC 173/2020: R$ 23 BILHÕES

Lei Complementar 175/2020 define quem são os tomadores de serviços de planos
de saúde, cartões de crédito e débito, consórcios e operações de arrendamento
mercantil para recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS). Medida poderá
redistribuir R$ 10 bilhões por ano.

Repasse de R$ 23 bilhões aos Municípios; suspensão de pagamentos de dívidas e
recolhimento da contribuição patronal; extensão do decreto de calamidade pública
a todos os Entes; dispensa dos itens do Cauc como requisitos para transferências
voluntárias e acesso a operações de crédito.

DEDUÇÃO ISS: R$ 10 BILHÕES

CIDE: R$ 1,05 BILHÃO

Somente podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS os materiais de construção produzidos fora do local da prestação de serviço e que tiveram incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

STF julgou inconstitucional dedução da parcela referente à Desvinculação de
Receitas da União (DRU) do montante da arrecadação da Cide a ser repartido
com Estados, Distrito Federal e Municípios. Entes municipais podem reivindicar
junto à União R$ 1,05 bilhão.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM GARANTIA DA UNIÃO: R$ 4 BILHÕES
Aumento do limite em R$ 4 bilhões.

CADASTRO INADIMPLENTES
Inscrição do Município só pode ocorrer após julgamento da tomada de contas
especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e notificação prévia.

Resultados
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XXIII Marcha a Brasília
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus e consequente orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), seguida das decretações do
Ministério da Saúde quanto à declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (Espin) e ao estabelecimento das medidas a serem
seguidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional; visando à prevenção da disseminação acelerada da
infestação, com o risco iminente que decorre do convívio social e de qualquer
forma de aglomeração de pessoas; os integrantes do Movimento Mulheres
Municipalistas (MMM) e dos Conselhos Político, Diretor e Consultivo da CNM
reconheceram a importância de os prefeitos e as prefeitas estarem junto aos
seus munícipes nesses momentos de apreensão e necessidade, alcançando conforto e solidariedade e somando
esforços para a superação das dificuldades e concordaram
proceder com o cancelamento da realização da XXIII Marcha
a Brasília em Defesa dos Municípios, programada para os
dias 25 a 28 do mês de maio de 2020.

� Comunicado Oficial de
cancelamento do evento

Contudo, mantiveram-se o encaminhamento aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos pleitos que o
movimento municipalista brasileiro estaria discutindo
quando da realização da Marcha; e a mobilização permanente para, sendo necessário, convocar, por meio
dos insumos tecnológicos disponíveis, todos os gestores
locais brasileiros para atuarem na defesa dos interesses
maiores do municipalismo e do povo brasileiro que nos
Municípios está.
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Mobilizações Municipalistas
Mobilização municipalista
P

Data: 7 de fevereiro

Mobilização municipalista
ú

Pauta: Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 391/2017, que prevê o
repasse adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
para o mês de setembro

ú

Liderado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o movimento
municipalista acompanha a votação e atua junto a deputados para que a
matéria seja aprovada e possa trazer alívio às finanças municipais

 Local: Saldanha Marinho (RS)
ú

Pauta: Mobilização contra a PEC de extinção dos Municípios

ú

O texto da PEC prevê, entre outros pontos, a incorporação a Municípios
vizinhos das cidades com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria
inferior a 10% da receita total

ú

O evento contou com a participação de gestores, de vereadores e de
lideranças de mais de 35 Municípios gaúchos

Resultados
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Retrospectiva

JANEIRO

Em programa da TV Câmara,
representante da CNM apresenta desafios
municipais para mobilidade urbana

FEVEREIRO
Maia recebe movimento municipalista
e ouve pleitos da CNM

CNM participa de reunião no Ministério
da Economia para discutir texto da Lei
de Responsabilidade Previdenciária
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MARÇO
No primeiro encontro de 2020,
frentes parlamentares discutem
extinção de Municípios

CNM, Ministério da Economia, Frente
Parlamentar e Pnud se reúnem para
traçar estratégias para consórcios

ABRIL

CNM encaminha aos deputados
pedido de aprovação de emendas e
do substitutivo ao Plano Mansueto

Recomposição do ICMS e do ISS
foi um dos destaques da reunião
com prefeitos catarinenses

CNM apresenta 17 reivindicações
para ações emergenciais de
enfrentamento ao coronavírus

Resultados
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MAIO

Confederação solicita ao governo
divisão justa de R$ 4,5 bilhões
e apoio para educação

Aprovada ajuda ao setor cultural.
CNM atuou pela distribuição de R$
1,5 bilhão a todos os Municípios
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JUNHO

Hildo Rocha afirma trabalho pela aprovação
da complementação do FPM até dezembro

Câmara dos Deputados reforça debate
sobre ações emergenciais destinadas ao
setor cultural. Analista técnica em Cultura da
CNM que participou da audiência ressaltou
a importância histórica do projeto.
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JULHO
Aroldi representa Municípios em
audiência pública na comissão mista
CN-Covid-19 no Congresso

Presidentes da CNM e da Fecam apresentam
dificuldades no combate à Covid-19 ao
ministro da saúde e parlamentares

Resultados
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AGOSTO

Reforma Tributária: Aroldi defende
visão municipalista em audiência
pública de comissão mista

Conselho Político debate pautas
urgentes e estruturantes que devem ser
foco do movimento no Congresso
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SETEMBRO

Rodrigo Maia reforça atuação
da CNM e urgência da Reforma
Tributária em evento da entidade

CNM e governo dialogam sobre
prioridades para os Entes locais

OUTUBRO

Na TV Câmara, Aroldi defende interesse
dos Municípios em debate sobre
impacto da Reforma Tributária

CNM alinha pleitos defendidos na
regulamentação do Fundeb em
reunião com o Todos pela Educação

Aroldi defende avanço de
reformas estruturantes em edição
virtual do Conexidades
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Resultados

2020

NOVEMBRO

CNM debate regulamentação do Fundeb em
audiência pública na Câmara dos Deputados

Aroldi destaca desafios dos gestores
eleitos durante programa da TV Câmara

Resultados

2020
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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 2020:

DEPUTADOS

18

SENADORES

Resultados

2020

Ranking por Estado:
UF

DEPUTADO

SENADOR

UF

DEPUTADO

SENADOR

AC

Mara Rocha (PSDB/AC)

Sérgio Petecão (PSD/AC)

PB

Wilson Santiago (PTB/PB)

Daniella Ribeiro (PP/PB)

AL

Nivaldo Albuquerque (PTB/AL)

Rodrigo Cunha (PSDB//AL)

PE

Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS/PE)

Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)

AM

Marcelo Ramos (PR/AM)

Omar Aziz (PSD/AM)

PI

Júlio Cesar (PSD/PI)

Ciro Nogueira (PP/PI)

AP

Acácio Favacho (Pros/AP)

Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

PR

Luizão Goulart (REPUBLICANOS/PR)

Oriovisto Guimarães (PODE/PR)

BA

Otto Alencar Filho (PSD /BA)

Otto Alencar (PSD/BA)

RJ

Christino Aureo (PP/RJ)

Romário (PSD/RJ)

CE

Eduardo Bismarck (PDT/CE)

Tasso Jereissati (PSDB/CE)

RN

Benes Leocádio (REPUBLICANOS/RN)

Styvenson Valentim (PODE/RN)

DF

Luis Miranda (DEM/DF)

Izalci Lucas (PSDB/DF)

RO

Expedito Netto (PSD/RO)

Confúcio Moura (MDB/RO)

ES

Norma Ayub (DEM/ES)

Marcos do Val (PODE/ES)

RR

Ottaci Nascimento (Solidariedade/RR)

Mecias de Jesus (REPUBLICANOS/RR)

GO

Adriano do Baldy (PP/GO)

Vanderlan Cardoso (PSD/GO)

RS

Pedro Westphalen (PP/RS)

Luis Carlos Heinze (PP/RS)

MA

Gil Cutrim (PDT/MA)

Roberto Rocha (PSDB/MA)

SC

Angela Amin (PP/SC)

Esperidião Amin (PP/SC)

MG

Franco Cartafina (PP/MG)

Carlos Viana (PSD/MG)

SE

Fábio Reis (MDB/SE)

Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)

MS

Rose Modesto (PSDB/MS)

Simone Tebet (MDB/MS)

SP

Herculano Passos (MDB/SP)

Major Olímpio (PSL/SP)

MT

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE/MT)

Wellington Fagundes (PL/MT)

TO

Osires Damaso (PSC/TO)

Eduardo Gomes (MDB/TO)

PA

Cristiano Vale (PL/PA)

Zequinha Marinho (PSC/PA)
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ATUAÇÃO
TÉCNICA
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Resultados
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Projetos

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

desenvolvimento da ferramenta on-line Plataforma UniverCidades;

ú

visitas técnicas aos Municípios e sistematização de 10 iniciativas inovadoras
em guias de reaplicação do Prêmio MuniCiência 2019-2020;

ú

elaboração e disponibilização de 10 vídeos das iniciativas inovadoras no
canal da CNM no Youtube, com legendas em português, espanhol e inglês;

ú

evento on-line de anúncio e reconhecimento dos 5 Municípios finalistas,
mais votados por escolha popular on-line, do Prêmio MuniCiência 2019-2020;

ú

atualização e lançamento do catálogo de parcerias entre Centros de Ensino
e Pesquisa e Município 2020, disponível na biblioteca do portal CNM;

ú

Diálogo UniverCidades realizado em Monteiro Lobato/SP em parceria com
universidades da região.

Saiba mais sobre o Projeto

A CNM, em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) de Portugal e com
o financiamento da União Europeia, implementa o Projeto InovaJuntos – Cooperação Urbana Triangular para Inovação e Sustentabilidade. O projeto visa a
fortalecer o desenvolvimento urbano por meio do fomento da inovação nas
políticas públicas municipais, contribuindo para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana (NAU).
Em 2020, o Projeto foi lançado oficialmente nos canais de comunicação da CNM
e nas edições do Saudações Municipalistas, eventos realizados remotamente
para os gestores eleitos e reeleitos para a gestão 2021-2024, apresentando as
atividades e convidando os Municípios a participarem do processo de seleção
aberto em novembro para a Fase 1, que selecionará quatro (4) Municípios e/
ou consórcios públicos intermunicipais brasileiros em 2021.

O site oficial do projeto pode ser acessado em:
o http://inovajuntos.cnm.org.br

o http://municiencia.cnm.org.br/principal/univercidade

Resultados

2020
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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.
Confira um resumo das principais ações das áreas técnicas da CNM em 2020.

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Principais reuniões:
Apresentação de pleitos da área ao Ministério da Cidadania para medidas de
combate à Covid-19, no âmbito da assistência social, tais como aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), recursos para manutenção dos serviços
socioassistenciais, pleito atendido pela Portaria MC 369, de 29 de abril de 2020,
e Portaria MC 378, de 7 de maio de 2020.
Participação nas reuniões da equipe econômica de governo e Secretaria Nacional
de Assistência Social (Snas), solicitando reprogramação dos recursos de enfrentamento da Covid-19. Pleito atendido pela Portaria MC 601, de 29 de janeiro de
2021, e Portaria MC 605, de 5 de fevereiro de 2021.
Defesa do pleito para recursos para assistência social através do Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Lei Complementar 173, de 27 de
maio de 2020.
Participação em reunião com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente para autorização do uso dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) em ações de combate à Covid-19. Pleito atendido e em elaboração
com considerações pela secretaria.
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Resultados

2020

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

uso dos recursos da assistência social no enfrentamento da Covid-19;

ú

elaboração do Plano de Ação da Portaria MC 369/2020 sobre o uso dos
recursos da assistência social no combate à Covid-19;

ú

uso dos recursos da Lei Complementar 173/2020 na assistência social;

ú

elaboração do Plano de Contingência da Assistência Social.

Auxílio financeiro às ILPIs e
cadastramento do Fundo
Municipal do Idoso

Roda de Conhecimento | Recursos
da LC 173/2020 para o Suas

Publicações mais acessadas:
Notícia mais acessada:
o Municípios começam a receber recursos da assistência
social; portarias definem execução

Vídeos mais visualizados:

Bate-Papo com a CNM | Execução dos
recursos extraordinários no Suas

Resultados
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Bate-Papo com a CNM | MP
953/2020: crédito de 2,5 bilhões
para o orçamento Suas
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distribuição de kits para merenda e percentual de utilização para agricultura
familiar), Pnate (transporte de insumos, materiais da saúde, pagamento
de empresas que prestam serviços para as prefeituras), PDDE (utilização
dos recursos em ações para adequações necessárias das escolas para o
retorno das atividades presenciais);

Educação
o www.educacao.cnm.org.br

Principais reuniões:
Em reunião com a relatora do Fundeb, CNM
reforça pleitos da gestão municipal. Entre os
pontos, Aroldi destacou o pedido de não inclusão
na cesta do Fundeb dos dois 1% do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) repassados
aos Municípios em julho e dezembro de cada ano.
CNM apresenta posicionamento e defende
propostas municipalistas sobre substitutivo de
criação do novo Fundeb em reunião na Câmara
dos Deputados.

ú

Calendário escolar: cumprimento da Lei 14.040/2020; mudanças e desafios
para garantia do ano letivo; realização do ensino remoto e continuum
curricular, carga horária anual, atendimento aos protocolos de segurança
sanitária das escolas; recursos federais para apoio às ações dos Municípios
na pandemia;

ú

Piso salarial do magistério: reajuste do piso para 2020; articulação para
conclusão da tramitação do PL 3.776/2008 na Câmara dos Deputados;25%
vinculados à educação: flexibilização de aplicação dos 25%, por meio de
PEC para não responsabilização dos gestores pelo não cumprimento dos
mínimos constitucionais.

Publicações mais acessadas:

CNM realiza seminário técnico Pandemia e Calendário Escolar, que discutiu orientações, normas
gerais e protocolos nacionais no processo de
reabertura das escolas no Brasil e de garantia do
ano letivo em tempos de pandemia.

Temas mais procurados pelos gestores:
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ú

Fundeb: criação do novo Fundeb e da Lei de regulamentação; estimativas
de receitas do Fundeb/2020 e valores da complementação da União;

ú

Programas federais: mudanças na execução – Pnae, Pnate, PDDE e PAR; e
orientações sobre utilização dos recursos dos programas – Pnae (compra e

Resultados

2020

Vídeos mais visualizados:

Saúde
o www.saude.cnm.org.br

Bate-Papo com a CNM | Desafios
e ações educacionais dos
Municípios durante a pandemia

Roda de Conhecimento |
Regulamentação do Fundeb

Roda de Conhecimento | Balanço
da Educação em 2019

O ano de 2020 foi marcado pela maior crise sanitária da história da saúde pública
brasileira. Em meio a tamanha crise, a área técnica da Saúde da Confederação
Nacional de Municípios (CNM) atuou no sentido de identificar a dimensão da
pandemia que ameaçava os mais de 5 mil Municípios, monitorar o aumento
de casos e de óbitos pela Covid-19, elaborar materiais e orientações aos gestores municipais e manter informações atualizadas sobre a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19).
Diante do cenário apresentado, a CNM desenvolveu uma página específica para
disponibilizar aos gestores municipais informações e orientações sobre a Covid-19
https://www.cnm.org.br/crises/principal/coronavirus.

Principais reuniões:
Notícia mais acessada:
o CNM esclarece aplicação do reajuste do piso dos
professores de 2020

O Ministério da Saúde liberou R$ 13,8 bilhões
e, apesar de comemorar mais um reforço financeiro, a CNM reforçou o pedido para garantir a
aquisição de materiais utilizados no combate
da Covid-19, como Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e testes.
Em reunião com representantes da Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas) e do Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a CNM debateu sobre o fortalecimento
da vigilância em saúde para garantir a tomada de
decisões baseadas na realidade local.

Resultados

2020
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Vídeos mais visualizados:
CNM se reuniu com o ministro da saúde e governadores para discussões sobre a aquisição
de vacinas contra a Covid-19 e a definição de
um cronograma de imunizações.

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

homologação de informações no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops);

ú

orientações para combate à Covid-19;

ú

recursos financeiros para enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Publicações mais acessadas:

Roda de Conhecimento Especial | Saúde
na hora: R$1,7 bilhão para Municípios

Bate-Papo com a CNM | Uso de recursos do
SUS e do Suas no combate ao coronavírus

Bate-Papo com a CNM | O uso da
Lei 13.979/2020 na contratação
emergencial de insumos de saúde

Roda de Conhecimento
Especial | Orientações sobre a
atenção primária à saúde

Notícia mais acessada:
o Novos recursos financeiros para enfrentamento ao
coronavírus serão disponibilizados aos Municípios
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Resultados

2020

Publicações mais acessadas:

Cultura
o www.cultura.cnm.org.br

Principais reuniões:
Reuniões com parlamentares, governo federal
e gestores estaduais e municipais de cultura
para tratar da criação, regulamentação, implantação e aperfeiçoamento da Lei Aldir Blanc (Lei
14.017/2020).
Reuniões do Conselho Nacional de Política Cultural. Participação na Câmara Temática sobre
a organização da IV Conferência Nacional de
Cultura e a construção do novo Plano Nacional
de Cultura.

Vídeos mais visualizados:

Lei Aldir Blanc: preenchendo
a Plataforma +Brasil

Webinário | Lei Aldir Blanc:
Controle e Fiscalização

Bate-Papo com a CNM | Lei Aldir
Blanc e Plataforma +Brasil

Bate-Papo com a CNM | Lei Aldir
Blanc (Lei 14.017/2020)

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

implantação local da Lei Aldir Blanc;

ú

criação de sistema municipal de cultura.

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

Notícia mais acessada:
o CNM divulga estimativa de repasse para ações
emergenciais na cultura

Resultados

2020
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Mulheres

Publicações mais acessadas:

o www.mulheres.cnm.org.br
O MMM, fundado em 2016, surgiu como
um compromisso da entidade em promover uma maior participação da mulher na
política municipal. Após o primeiro ciclo
de atuação do Movimento, a CNM expandiu a atuação da entidade com a criação
de uma nova área técnica. Agora, com a
área técnica de Mulheres, a ideia é também auxiliar os gestores e as gestoras
municipais no pensar e no executar políticas públicas que tenham as mulheres
como beneficiárias. Pois elas representam mais de 50% da população do Brasil,
mas, mesmo tão numerosas, ainda estão à margem de espaços de poder; sendo
assim, torna-se necessário o pensar de políticas públicas que sejam atentas às
suas necessidades.

Vídeos mais visualizados:

QUINTA COM DEBATE: violência
contra a mulher no contexto da
pandemia de Covid-19 – Aprece

Orientações aos Municípios para
implantação de Parques Urbanos
com Perspectiva de Gênero

Principais reuniões:
ú

Participação de seminário internacional virtual apresentando boas práticas
de combate à Covid-19.

ú

Participação no Seminário internacional “Uma agenda de Gênero para
cidades latino-americanas e do caribe em tempos de pandemia”.

ú

Lançamento nacional da campanha #MulheresRuraisMulheresComDireitos.

ú

Reunião de encerramento do 1º Ciclo do MMM.

Temas mais procurados pelos gestores:
ú
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Mulher em situação de violência

Bate-Papo com a CNM | Eleições municipais:
participação das mulheres na política

Notícia mais acessada:
o Municípios devem observar orientações de atendimento
às mulheres em situação de violência

Resultados

2020

Juventude

Publicação mais acessada:

o www.juventude.cnm.org.br
A juventude brasileira chegou ao contingente de 50 milhões, representando
1/4 da população brasileira, o chamado bônus demográfico, no início dos anos
2000. Isso significa que provavelmente não mais na história do Brasil teremos
tanta mão de obra disponível como temos agora. Nesse mesmo período foram
criados os arcabouços nacionais de garantia de direitos dessa juventude, como
o Estatuto da Juventude. Com a nova área técnica Juventude a CNM quer levar
essa temática para os territórios, de modo a buscar desenvolver a agenda nos
Municípios e transformar a mão de obra jovem em agentes qualificados promotores
do desenvolvimento dos Municípios brasileiros.

Vídeos mais visualizados:

Principais reuniões:
ú

Participação em live da Secretaria Nacional de Juventude em ocasião do
Dia Nacional de Juventude.

ú

Reunião com a secretária nacional de Juventude, Emily Araújo, para
apresentar a criação da área e propor parceria.

ú

Participação no seminário virtual de lançamento do Atlas das Juventudes.

ú

Reunião com a diretoria do Conselho Nacional de Juventude, presidente
Marcus Barão e tesoureiro Pedro Fernandes para firmar termo de cooperação.

Bate-Papo com a CNM | Levando as
políticas de juventude aos Municípios

Bate-Papo com a CNM | Desafios
e oportunidades das políticas
públicas para a juventude

Atlas das Juventudes| Lançamento
da Agenda Municipal com e para
as Juventudes – Convite para
lançamento do Atlas das Juventudes

Semana Nacional da Juventude –
Fórum de debate sobre políticas de
juventude – Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos

Notícia mais acessada:
o Bate-Papo com a CNM traz alternativas para os jovens nos
Municípios

Resultados

2020
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Publicações mais acessadas:

Contabilidade Pública
o www.contabilidade.cnm.org.br

Principais reuniões:
Vídeos mais visualizados:
Representantes da CNM buscam soluções para
Municípios mineiros em reunião no FNDE.

CNM busca normas fiscais e contábeis harmônicas
em câmara técnica do Tesouro.

Roda de Conhecimento | Lei Aldir
Blanc: aspectos contábeis

Bate-Papo com a CNM | Saiba
como receber o auxílio financeiro
conforme LC 173/2020

Bate-Papo com a CNM | Roda de
Conhecimento | Encerramento de Exercício
e Mandato em tempos de pandemia

Bate-Papo com a CNM | Alterações
Orçamentárias: preparando o
orçamento para usar os recursos

CNM apresenta pesquisa sobre padronização de
fontes de receita a gestores estaduais e ao Confaz.

Temas mais procurados pelos gestores:
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ú

Classificação e Contabilização do Auxílio Financeiro aos Municípios;

ú

Aspectos Fiscais e Contábeis da Lei 173/2020;

ú

Tratamento Contábil e Restos a Pagar da Lei Aldir Blanc.

Notícia mais acessada:
o Nota técnica da CNM ensina a contabilizar o auxílio de
recomposição do FPM

Resultados

2020

Publicações mais acessadas:

Finanças
o www.financas.cnm.org.br

Principais reuniões:

Presidente Aroldi participa de audiência na Comissão Mista da Reforma Tributária.

Vídeos mais visualizados:

Parlamentares e ministro participam do seminário
sobre a Reforma Tributária.
Entenda o Auxílio emergencial
aos Municípios e Estados

Roda de Conhecimento Especial | Saúde
na hora: R$1,7 bilhão para Municípios

Bate-Papo com a CNM | Aspectos
Fiscais da Lei Complementar 173/2020

Roda de Conhecimento | Lei Kandir: saiba
tudo o que precisa para receber o recurso

Em reunião com ministro Guedes, é anunciada
a recomposição do FPM.

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

Lei Kandir;

ú

ISS – Imposto Sobre Serviços;

ú

ITR – Imposto Territorial Rural.

Resultados

2020

Notícia mais acessada:
o Simples Nacional: Comitê aprova prorrogação de
pagamento do ISS e ICMS por 90 dias
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Publicações mais acessadas:

Previdência
o www.previdencia.cnm.org.br

Principais reuniões:

Em reunião com Maia, Aroldi reivindica inclusão
dos Municípios na Reforma da Previdência.

Bate-Papo com a CNM e Roda de Conhecimento:

Aroldi defende permanência de Municípios na
reforma da previdência na 5º Reunião do Fórum
dos Governadores.
LIVE | A contabilidade na gestão
dos RPPS em tempos de pandemia
– esclarecimentos IPC14

Tratamento contábil da suspensão
da contribuição patronal e
parcelamentos dos RPPS

Previdência Complementar nos Municípios
– obrigatoriedade constitucional
e passos para implementar

Orientações sobre regulamentação
da suspensão dos valores devidos
ao RPPS – LC 173/2020

CNM participa de audiência no Senado sobre
impacto da reforma da Previdência nos pequenos
Municípios.

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

Regime de Previdência Complementar (RPC);

ú

Mudanças na contratação de crédito consignado;

ú

Base de cálculo da taxa de administração para o custeio do RPPS.

Notícia mais acessada:
o Municípios com RPPS terão até 30 de setembro para se
adequarem à reforma previdenciária
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Resultados

2020

Temas mais procurados pelos gestores:

Turismo

ú

retomada do turismo nos Municípios pós-pandemia de Covid-19 – reabertura dos destinos e criação de políticas públicas para o setor;

ú

criação de rotas temáticas – solução para a retomada do turismo no Brasil:
viagens de curtas distâncias envolvendo Municípios circunvizinhos;

ú

Fungetur – recurso para financiar o turismo nacional e amenizar os impactos
econômicos provocados pela pandemia do coronavírus (Covid-19);

ú

medidas sanitárias de contenção à pandemia de Covid-19.

o www.turismo.cnm.org.br

Principais reuniões:

CNM e a Secretaria de Estado de Turismo de Brasília (Setur/DF) se reúnem para traçar estratégias
na construção de um pacote de hospitalidade
para beneficiar o público da Marcha.

Publicação mais acessada:

CNM participou da 3ª Reunião Extraordinária
do Conselho Nacional de Turismo para discutir
as ações do governo federal para enfrentar o
coronavírus no país.

CNM e Famurs participaram de reunião com
comitê que estuda a retomada do turismo no
Rio Grande do Sul.
A área técnica de turismo da CNM e demais
entidades turísticas do país participaram de reunião on-line com o Ministério do Turismo para
tratar dos próximos passos para a reabertura dos
destinos e a criação de políticas que beneficiam
os turistas.

Resultados

2020

Vídeos mais visualizados:

Municípios juntos pelo Turismo |
Plano Estratégico para retomada
do Turismo e o case de Canela/RS

Turismo Rural: entenda como seu
Município pode participar das
oportunidades do Mapa
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Hora do Turismo | A importância da
nova Embratur para os Municípios

LIVE ESPECIAL | Hora do Turismo |
Caravana Matchfunding BNDES +
Turismo + Patrimônio Cultural

Notícia mais acessada:

Defesa Civil
o www.defesacivil.cnm.org.br

Principais reuniões:

o CNM recebe vídeos de filiados para campanha Municípios
juntos pelo Turismo

CNM e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa
Civil debatem ações emergenciais e prevenção
de desastres.
CNM atende dezenas de Municípios do Sul, acerca da seca que assolou a região
em 2020, sobre como executar ações para lidar com a escassez dos recursos
hídricos e os procedimentos necessários para decretar situação de emergência
em decorrência desse desastre natural.

CNM tira dúvidas de gestores da Bahia e do
Mato Grosso do Sul sobre prestação de contas
e prevenção de desastres.

Temas mais procurados pelos gestores:
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ú

impactos negativos causados pelas queimadas e incêndios florestais em
todo o Brasil;

ú

desastres naturais e tecnológicos e o funcionamento do Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil (Sindpec);

ú

seca na região Sul.

Resultados

2020

Publicações mais acessadas:

Desenvolvimento Rural
o www.drural.cnm.org.br

Principais reuniões:
Reuniões com Mapa para fortalecimento dos
serviços de inspeção municipal por meio de
consórcios de Municípios

Bate-Papo com a CNM e Roda de Conhecimento:

Participação em câmaras setoriais com temáticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Roda de Conhecimento |
Defesa Civil: Danos e prejuízos
causados pela Covid-19

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

Roda de Conhecimento |
Queimadas no Brasil em 2020

CNM atua em favor do Projeto de Lei (PL) para
autorizar o pagamento excepcional do Garantia-Safra por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

CNM, parlamentares gaúchos e o governo do Rio
Grande do Sul se mobilizam em busca de apoio
aos Municípios impactados pela seca.

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

Notícia mais acessada:
o União torna menos burocrático decretar situação de
emergência oriunda do coronavírus

Resultados

2020

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

Serviço de Inspeção Municipal (SIM);

ú

Programa Garantia-Safra.
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Publicações mais acessadas:

Meio ambiente
o www.meioambiente.cnm.org.br

Principais reuniões:

Em transmissão ao vivo, presidente de comissão
detalha rumos da Lei Geral de Licenciamento
Ambiental.

Vídeos mais visualizados:

CNM divulga publicação sobre unidades de conservação municipais do Cerrado.
SIM nos consórcios públicos:
estratégia para retomada da
economia local pós-Covid-19

Projeto de Ampliação de Mercados
de Produtos de Origem Animal
para Consórcios Municipais
Em resposta à CNM, Ministério do Meio Ambiente
explica acesso dos Municípios ao Programa Floresta+.

Plano Agrícola e Pecuário
2020/2021 e sua importância para
o desenvolvimento municipal

Ações a serem observadas para evitar
o fechamento das agroindústrias
fiscalizadas pelo SIF

Notícia mais acessada:

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

Licenciamento Ambiental;

ú

Acesso a recursos para financiamento da gestão ambiental e de energias
renováveis;

ú

Uso e ocupação de áreas de preservação permanente.

o Portaria divulga Municípios aptos a receber doação de
veículos para transportes de alimentos
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Resultados

2020

Publicações mais acessadas:

Saneamento
o www.saneamento.cnm.org.br

Principais reuniões:

Aroldi defende realidade municipal em debate
sobre novo marco do saneamento.

Vídeos mais visualizados:

Especialistas discutem protocolo para gestão
de resíduos sólidos domiciliares contaminados.
Roda de Conhecimento |
Projeto Virada Ambiental com
plantio de mudas nativas

Dia Mundial do Meio Ambiente: ações
municipais durante a pandemia
Conquista: CNM e MDR debatem situação da
gestão dos resíduos sólidos e da Modalidade e
o pleito de prorrogação dos Planos Municipais
de Saneamento Básico é prorrogado

Roda de Conhecimento | Lei Geral
de Licenciamento Ambiental

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

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

impactos das mudanças propostas pelo novo marco regulatório do
saneamento;

ú

gestão de resíduos sólidos na pandemia;

ú

como implementar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

Notícia mais acessada:
o Municípios têm até sexta-feira (31) para preencher Sinir;
cadastro é requisito para repasses federais

Resultados

2020
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Publicações mais acessadas:

Planej. territorial e habitação
o www.habitacao.cnm.org.br

Principais reuniões:

CNM participa de reunião com governo federal
para tratar de desafios do marco das antenas e
modernização das legislações urbanas.

Vídeos mais visualizados:

Desafios e oportunidades da
gestão de resíduos sólidos no
enfrentamento da Covid-19

CNM participa de reuniões com o Ministério do
Desenvolvimento Regional para debater regularização fundiária urbana, planejamento urbano
e programas federais.

Orientações sobre o Plano de Contingência
de Resíduos Sólidos em tempos de Covid-19

CNM e Banco Mundial debatem financiamento
para desenvolvimento urbano e PPPs .

10 anos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos: avanços e desafios

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

Notícia mais acessada:
o Conquista CNM: prazo para Planos Municipais de
Saneamento será dezembro de 2022
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Temas mais procurados pelos gestores:
ú

Melhoria habitacional e regularização fundiária;

ú

Marco das antenas e legislação urbana;

ú

Elaboração e revisão plano diretor;

ú

Licenciamento urbanístico.

Resultados

2020

Publicações mais acessadas:

Trânsito e mobilidade urbana
o www.transito.cnm.org.br

Principais reuniões:

CNM participa de webinar sobre a democratização da mobilidade urbana, prevista em política
nacional.

Vídeos mais visualizados:

Melhoria e Regularização Fundiária:
Perspectivas para os Municípios

Reestruturação do transporte público nos Municípios pauta reunião da CNM com representantes
do setor.

Habitação e Planejamento Territorial |
Mudanças Minha Casa, Minha Vida

Em webinar da União de Ciclistas do Brasil, CNM
alerta sobre apoio federal e uso correto de recursos.
Bate-Papo com a CNM | Outubro Urbano e Dia Mundial
do Habitat: Habitação para todos e todas

Notícia mais acessada:
o Regularização fundiária rural: novos procedimentos
publicados pelo governo

Resultados

2020

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

Criação do órgão municipal de trânsito e integração ao SNT;

ú

Alterações no CTB;

ú

Ações de mobilidade sustentável e o enfrentamento da pandemia;

ú

Auxílio emergencial para o transporte e desafios da gestão de contratos;

ú

Políticas públicas para o transporte ferroviário de carga e de passageiros.
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Publicações mais acessadas:

NÚCLEO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL

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

Principais reuniões:
Notícia mais acessada:
o Conquista: Dnit regulamenta uso das faixas de domínio
de rodovias federais e CNM esclarece gestores

CNM e Mapa se reúnem para avançar na pauta de fortalecimento dos Serviços
de Inspeção Municipal (SIM) por meio de consórcios.

CNM, Ministério da Economia, Frente Parlamentar
e Pnud se reúnem para traçar estratégias para
consócios.

Consórcios pautam reunião da CNM com Departamento de Regulação, Avaliação e Controle do
Ministério da Saúde.

Temas mais procurados pelos gestores:
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ú

Serviço de Inspeção Municipal (SIM) operacionalizado pelos consórcios
públicos;

ú

compras compartilhadas por meio de consórcio público;

ú

ações para enfrentamento da Covid-19 através de consórcio público.

Resultados

2020

Publicações mais acessadas:

Inovação e Municípios Inteligentes
o www.inovacao.cnm.org.br

Principais reuniões:
Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Acompanhando e colaborando com todo o processo,
CNM destaca nas proposições os desafios associados à transformação digital para o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável.

Vídeos mais visualizados:

SIM nos consórcios públicos:
estratégia para retomada da
economia local pós-Covid-19

A CNM por ser uma entidade de representação
municipal tem acompanhado as reuniões da
Câmara Cidades 4.0. A iniciativa é um fórum técnico para fornecer dados e subsídios à criação do
Programa Brasileiro de Cidades Inteligentes Sustentáveis, que terá como base estudos realizados
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela
União Internacional de Telecomunicações (UIT).

Projeto de Ampliação de Mercados
de Produtos de Origem Animal
para Consórcios Municipais

Orientações/acompanhamentos:
Bate-Papo com a CNM |
Consórcios e Cultura

Compra compartilhada na área de
Saúde via Consórcio Público

Notícia mais acessada:
o Restrições previstas na Lei 173 também se aplicam aos
consórcios públicos, alerta CNM

Resultados

2020

ú

transformação digital para o desenvolvimento rural e urbano de forma
sustentável;

ú

cidades inteligentes sustentáveis;

ú

soluções tecnológicas no combate à Covid-19;

ú

Política Nacional de Inovação.
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Publicação mais acessada:

Transferências Voluntárias
o www.transferenciasvoluntarias.cnm.org.br

Principais reuniões:

A CNM realizou diversas reuniões e debates com
representantes do Ministério da Economia, da
Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de
Contas da União sobre emendas especiais.

Vídeos mais visualizados:

Bate-Papo com a CNM | A
obrigatoriedade do Pregão
Eletrônico aos Municípios

A CNM assinou Acordo de Cooperação Técnica,
com a Caixa Econômica Federal para atuar nas
pautas sobre as Transferências Voluntárias e obter
avanços nos processos relativos aos contratos de
repasses e de convênio.

Roda de Conhecimento | Teleconsulta
psicológica a profissionais da
saúde em tempo de Covid-19

CNM participa do V Fórum Nacional de Transferências da União e defende pleitos para que os
processos sejam bem definidos, sem brechas
para incertezas e fragilidades e simplificadas,
por meio de plataforma única.

Notícia mais acessada:
o Em Minas Gerais, Carmo de Cajuru implanta projeto
inédito de Cidades Inteligentes

Orientações/acompanhamentos:
ú
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Captação de recursos e atualização e qualificação das equipes técnicas
envolvidas.

Resultados

2020

Publicação mais acessada:

Vídeos mais visualizados:

Bate-Papo com a CNM |
Emendas especiais: prazos e
procedimentos para a execução

Bate-Papo com a CNM | Convênios
e contratos de repasse 2019
celebrados com o Mapa

Bate-Papo com a CNM | As
emendas especiais

Restos a Pagar: cancelamento de empenhos
de repasse da União e os prazos eleitorais

Notícia mais acessada:
o CNM participa do V Fórum Nacional de Transferências da
União

Resultados

2020
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Publicações mais acessadas:

Jurídico
o www.juridico.cnm.org.br

Principais reuniões:

Reunião com presidente do TSE sobre eleições.

Vídeos mais visualizados:

Reunião com embaixador do Reino Unido e pesquisadores da Universidade de Oxford sobre
vacinas.
Roda de Conhecimento | Aspectos
jurídicos da Lei Complementar 173/2020

Bate-Papo com a CNM | Plano
de Contingência no Suas

Roda de Conhecimento | Reforma
da Previdência e orientações aos
vereadores para mudanças nos RPPS

Bate-Papo com a CNM | A obrigatoriedade
do Pregão Eletrônico aos Municípios

Reunião com equipe de pesquisa da PUC-RJ sobre avanço da epidemia no Brasil.

Temas mais procurados pelos gestores:
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ú

suspensão do pagamento dos precatórios;

ú

financiamento de remédios de alto custo;

ú

alterações no texto da Medida Provisória 961/2020, que trata: autorização
de pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos realizados no
âmbito da administração pública; adequações nos limites de dispensa de
licitação; e ampliação do uso do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (RDC) durante o estado de calamidade pública decorrente da
pandemia do coronavírus (Covid-19);

Notícia mais acessada:
o CNM orienta Municípios a entrarem com pedido de
suspensão de precatórios

Resultados

2020

Publicações mais acessadas:

Internacional
o www.internacional.cnm.org.br

Principais reuniões:
Lançamento do Edital de Seleção do Projeto
InovaJuntos – Cooperação Urbana Triangular
para Inovação e Sustentabilidade.

Reuniões com organismos internacionais com sede no Brasil, como: o Sistema
das Nações Unidas no Brasil e todas as suas agências, a Delegação da União
Europeia no Brasil, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a Agência
de Cooperação Alemã (GIZ).
Diagnóstico das ações alinhadas aos ODS no
Município de Birigui, SP, utilizando a Mandala
ODS e testando metodologia para o lançamento
de uma nova versão da ferramenta, de maneira
a ser mais útil para os Municípios.

Vídeos mais visualizados:

Bate-Papo com a CNM |
Interiorização e integração de
refugiados e migrantes no Brasil

Bate-Papo com a CNM | Moradia
e Cidade: práticas inspiradoras
para a América Latina e Caribe

Temas mais procurados pelos gestores:
ú

Projeto InovaJuntos e Cooperação Internacional;

ú

Recursos e financiamento externo;

ú

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Bate-Papo CNM | Projeto InovaJuntos: oportunidade de
cooperação internacional para Municípios

Notícia mais acessada:
o CNM lança projeto InovaJuntos

Resultados

2020
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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. Aqui elencamos os
estudos mais acessados em 2020. Não deixe de conferir na biblioteca da CNM o
arquivo completo de estudos técnicos.
Propor um ícone para ilustrar os estudos elencados abaixo.

Estimativas 1% extra de julho e dezembro de 2020
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
o A CNM divulga a estimativa do repasse extra do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) de julho e dezembro de
2020.

Estimativa: Repasse extra do FPM
1% de dezembro de 2020
o A CNM apresenta uma análise e estimativa para o repasse
extra do FPM do 1% de dezembro/2020 com base nos
dados publicados pelo governo federal.

Repasse extra 1% FPM de dezembro de 2020
o De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), o repasse extra do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) de dezembro de 2020 é de R$ 4,380
bilhões. Comparado com o ano de 2019, apresentou
queda de 2,65% em termos nominais (valores sem
considerar os efeitos da inflação).

Proposta para a distribuição dos
valores para a Lei Kandir
o A CNM faz uma análise sobre a ADO 25 em trâmite no
Supremo Tribunal Federal, em que regulamenta uma
compensação da Lei Kandir pela União, da ordem de R$ 58
bilhões, no período de 2020 a 2037 para os Estados e os
Municípios.

Confira o que aconteceu com o FPM em 2020:
o Notas decendiais

Confira todos os Estudos Técnicos publicados:
o Acesse aqui

Estimativa Populacional e a mudança
nos coeficientes do FPM para 2021
o Com a publicação da decisão normativa do TCU que
calcula os coeficientes do FPM para o ano de 2020, a CNM
fez uma análise de como ficará a situação em 2021.

46

Resultados
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Seminários Técnicos
A partir da inviabilidade para realização dos eventos presenciais, alguns inclusive
cancelados em razão da pandemia, trabalhamos com afinco na adaptação dos
processos internos e na busca de novas tecnologias para a realização de eventos
à distância, buscando ao máximo manter a qualidade para os gestores municipais
e demais participantes.
Os esforços rederam frutos: as pesquisas de satisfação realizadas apontam que
95,3% dos participantes classificaram a experiência como boa ou ótima. Agradecemos as quase 300 mensagens de agradecimentos, elogios e sugestões.

“O evento foi maravilhoso, deveria haver
mais. A interação foi perfeita.”
Ludimila Sousa Silva | Xambioá/TO

“A CNM realmente faz a diferença para a
gestão pública municipal. Obrigada!”
Maria Josilene Lira Pinto | Santarém/PA

“Gostaria de agradecer a equipe da CNM pelo
desempenho na qualidade deste curso. Parabéns.”
Ildmar Honorato Granja | Belém do Piauí/PI

“Meus parabéns aos idealizadores do evento,
com certeza foi de grande proveito a todos
nós servidores públicos que participamos.”
Sérgio Marques da Silva | Buriti/MS

“Nesse momento de tantas incertezas, a CNM
nos traz segurança e amparo. Obrigada.”
Cecília Viana do Nascimento | Miguel Pereira/RJ

“Um excelente evento. Plataforma muito boa.
Organização muito eficiente e atenciosa.
Palestrantes do nível mais elevado. Parabéns
e muito obrigado pela oportunidade.”
João de Araújo Filho | Alegrete/RS

Resultados

2020
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CNM QUALIFICA

FINAL DE MANDATO E VEDAÇÕES
DO PERÍODO ELEITORAL

Com o desafio de capacitar os servidores municipais de todo o país, a CNM, em
parceria com as entidades municipalistas estaduais, realiza eventos de capacitação
sobre as diversas áreas de atuação da administração pública.

Diante dos desafios que envolvem as ações que os gestores públicos precisam
realizar na reta final da gestão, a CNM realizou o seminário técnico “Final de
Mandato e Vedações do Período Eleitoral”, evento on-line com consultores da
área jurídica da entidade para esclarecer as principais questões sobre o tema e
sanar todas as dúvidas dos gestores.

Em 2020, foram realizadas 37 edições presenciais até 18 de março, quando as turmas
começaram a ser canceladas por causa da Covid-19. Desde então, aconteceram
mais 160 edições on-line, e o novo formato tem sido bem-sucedido, contando
com a participação expressiva de servidores municipais.
ú

197 cursos realizados

ú

24.693 participantes

ú

Realização: 24 de agosto a 10 de setembro de 2020

ú

1.775 participantes

o Saiba mais sobre o evento

o Saiba mais sobre o evento
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A VISÃO MUNICIPALISTA SOBRE
A REFORMA TRIBUTÁRIA

PANDEMIA X CALENDÁRIO ESCOLAR

A Reforma Tributária é um dos principais temas em debate atualmente, e o
movimento municipalista tem atuado para assegurar as mudanças necessárias e
significativas para o crescimento social e econômico do país, bem como defender
os interesses dos Municípios. Diante da importância da matéria para o Brasil, a CNM,
em parceria com as entidades municipalistas estaduais, promoveu o seminário
técnico “A visão municipalista sobre a Reforma Tributária”.

Um dos grandes desafios enfrentados pelos gestores municipais em decorrência da
pandemia diz respeito ao calendário escolar de 2020. A temática envolve aspectos
relativos a diversas áreas do Município, como Educação, Saúde e Assistência Social,
demandando diagnóstico acerca da realidade local e planejamento por parte da
administração local e de outros setores da sociedade.

ú

Realização: 14, 15 e 16 de setembro de 2020

ú

386 participantes

o Saiba mais sobre o evento

Diante da complexidade e da importância do tema, a CNM, em parceria com as
entidades municipalistas estaduais, promoveu o seminário técnico “Pandemia x
Calendário Escolar”.
ú

Realização: 17 de setembro de 2020

ú

394 participantes

o Saiba mais sobre o evento

Resultados

2020
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SAUDAÇÕES MUNICIPALISTAS

Biblioteca CNM
o www.cnm.org.br/biblioteca
Maior acervo público e gratuito sobre gestão pública municipal

No primeiro evento destinado aos gestores eleitos, a entidade realizou o evento
de boas-vindas a todos os prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos e apresentou
as principais recomendações e orientações para quem está começando uma
empreitada pública, abrindo as portas da CNM e o apoio de toda a sua equipe
para caminhar lado a lado e enfrentar os desafios durante todo o mandato.
ú

Realização: 23 a 30 de novembro de 2020

ú

1.461 participantes

o Saiba mais sobre o evento
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Com aproximadamente 1.500 publicações, a biblioteca da CNM é referência para
os gestores municipais, estudantes e demais interessados sobre o tema. Em 2020,
foi registrada a marca de 3,5 milhões de downloads de nossos livros, boletins,
estudos, notas técnicas, revistas e outros.

Lançamentos
260 novas publicações foram incorporadas ao acervo da Biblioteca CNM, com
grande destaque para a Coleção Gestão Pública Municipal: Gestão 2021-2024.
Elaborada com foco na orientação para prefeitos(as), secretários(as) municipais,
a coleção possui 23 livros que tratam dos principais temas que serão enfrentados
pelos novos gestores.

ú 16 Boletins

ú 36 Notas Decendiais

ú 40 Estudos Técnicos

ú 69 Notas Técnicas

ú 65 informativos

ú 3 Pareceres Jurídicos

ú 30 Livros

ú 1 Revista

Resultados

2020

Coleção Gestão Pública Municipal:
Gestão 2021-2024

o www.youtube.com/tvportalcnm
Produção e disponibilização de 210 vídeos com orientações e conteúdo técnico
no canal da CNM no YouTube, totalizando 237.596 acessos.

Fique por dentro da programação:
Roda de Conhecimento
exibido semanalmente ao vivo,
todas as quintas-feiras, às 11h.

Bate-Papo

com a

o Acesse aqui a coleção completa:

Resultados

2020

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

Minuto Municipalista
produção semanal com os destaques da semana da CNM
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ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL
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Resultados
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Conselho político
A partir de março de 2020, o conselho político da CNM – composto pelos
presidentes das 27 entidades estaduais de Municípios e pelo Movimento
Mulheres Municipalistas (MMM) – e a diretoria executiva da Confederação
passou a se reunir exclusivamente por videoconferência, com o objetivo de
alinhar pautas nacionais e regionais, bem como definir ações conjuntas de
enfrentamento da pandemia.

Desde o início da confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil, a CNM
buscou ampliar e diversificar os canais de comunicação com os gestores municipais
com o objetivo de manter o movimento municipalista conectado.
Os eventos e as reuniões à distância com gestores de todo o país sob o comando
do presidente da CNM, Glademir Aroldi, e com a parceria dos presidentes das
entidades estaduais permitiram o alinhamento dos prefeitos sobre a pauta
emergencial tratada em reuniões com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e
demais ministros, além de propiciar orientações aos gestores quanto à utilização
de recursos de conquistas recentes.
Apesar das recomendações de isolamento social impostas pela pandemia, o
ano de 2020 foi marcado pela aproximação, interação e união do movimento
municipalista.

Resultados

2020
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Municípios contribuintes

Portal CNM
Com conteúdo de qualidade e direcionado aos gestores municipais, os acessos
ao Portal CNM dobraram nos últimos dois anos, superando a marca de 3 milhões
de acessos em 2020.

3,1 milhões

2,0 milhões
1,5 milhão
1,4 milhão
1,1 milhão
612 mil

O resultado da atuação da CNM, fruto de um trabalho incansável, responsável,
transparente, com independência financeira e política, é refletido no reconhecimento e na confiança estabelecida com quase todos os Municípios brasileiros.

Mais de 5 mil Municípios contribuintes
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2014

823 mil

2015

2016

2017

2018

2019

2020

+ de 3 milhões de acessos em 2020

Resultados

2020

Conteúdo Exclusivo
O Portal CNM conta com um espaço diferenciado para os Municípios contribuintes.
Neste ambiente, o prefeito e toda a sua equipe têm à disposição ferramentas,
panoramas, oportunidades de captação de recursos, observatórios e conteúdos
exclusivos, elaborados por especialistas em gestão municipal.

CONTEÚDO

ú

Mandala Edição 2020: cálculo e disponibilização da Mandala, referente
ao ano de 2020. A ferramenta possibilita diagnosticar, monitorar e avaliar
o desempenho dos Municípios brasileiros em relação ao alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

ú

Captação de recursos: disponibilização de centenas novas oportunidades
de captação de recursos para os Municípios, consolidadas com todas as
informações relevantes, regras financeiras, anexos, modelos, além de uma
equipe de suporte de dúvidas e mais informações.

EXCLUSIVO
o Conheça as ferramentas disponíveis
no Conteúdo Exclusivo

Atualizações e lançamentos:
ú

Panorama Covid-19: este panorama especial apresenta os valores e as
conquistas do seu Município para o enfrentamento da Covid-19.

ú

Panoramas Temáticos: atualização dos 15 panoramas temáticos, com
dados referentes ao ano de 2020.

ú

IDMS Edição 2020: cálculo e disponibilização do mapa atualizado do
Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) referente ao
ano de 2020. Com atualização bienal, o IDMS auxilia o gestor a manter o
equilíbrio das ações e dos investimentos do Município entre as dimensões
sociocultural, econômica, ambiental e político institucional.

Resultados

2020
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Campanhas e Projetos
Institucionais

Os Municípios foram os mais atingidos na pandemia. São eles os Entes federados
que contam com a menor parcela de participação no bolo tributário e a maior
responsabilidade direta com a vida das pessoas.
De Norte a Sul do país, os Municípios brasileiros aderiram à celebração pelos 40
anos da Confederação Nacional de Municípios na campanha Município: palco da
vida. Convocados a fazerem parte da festa e a compartilharem imagens e vídeos
que representassem algumas das muitas conquistas do movimento municipalista,
as prefeituras destacaram, por exemplo, as melhorias na educação, os avanços
na saúde, a importância da iluminação pública e a força do turismo e da cultura
em cada cantinho do Brasil.

Com o intuito de apoiá-los durante este período crítico, a Confederação criou a
campanha Municípios Contra o Coronavírus, promovendo uma série de estratégias
para lidar com os efeitos da pandemia. Conforme os casos se multiplicavam, a
CNM intensificou ainda mais suas ações, caminhando sempre ao lado dos gestores
municipais.

o Saiba mais.
o Acesse todo o conteúdo
da campanha.
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Resultados

2020

A crise trazida pelo novo coronavírus no Brasil tem afetado especialmente as famílias
mais vulneráveis do país. Os gestores municipais têm enfrentado o duplo desafio
de manter a capacidade dos serviços de saúde e o atendimento a uma demanda
crescente por auxílios sociais.
Diante desse contexto, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com o apoio do
Sebrae Nacional, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp), da Fundação Banco do Brasil (FBB) e da Confederação das Associações
Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), se unem neste projeto com o objetivo
de mobilizar e coordenar financiadores para a mitigação dos efeitos do coronavírus,
com ação direcionada à distribuição de itens essenciais, fortalecendo a cultura de
solidariedade e da compra local, garantindo processo transparente.
O projeto, lançado em julho de 2020, visa a impactar Municípios com menos de
50 mil habitantes e IDH baixo. Até o fim do ano, foram lançadas as duas primeiras
fases do projeto, com os seguintes resultados:
ú
ú
ú

376 Municípios convocados
264 Municípios contemplados
136.766 famílias contempladas. Valor repassado aos parceiros em 2020:
R$ 6.838.300,00

Resultados

2020

o O projeto continua em andamento em 2021.
Para mais informações, acesse o hotsite do projeto.

57

CNM nas redes sociais

CNM na mídia

A atuação da CNM nas redes sociais foi intensa e com muito destaque em 2020.
Quase 4 mil peças foram publicadas, alcançando cerca de 9 milhões de usuários.

Em 2020, 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:

9 milhões de usuários



Facebook:



Twitter:



Instagram:



1.103 posts com alcance de 3.102.473 usuários
1.916 tweets com alcance de 1.093.100 usuários

Globonews e G1 destacam
pesquisa da CNM sobre calamidade financeira nos Municípios
(20/02/2020).

Nota da CNM sobre Minha Casa,
Minha Vida ganha destaque no
Valor Econômico (16/01/2020).

406 posts com alcance de 764.084 usuários
TV CNM:

390 vídeos publicados com alcance de 4.204.091 usuários

Em entrevista à GloboNews,
Aroldi promete atuação para
Câmara atender pleitos emergenciais (04/05/2020).

Entrevista de Aroldi e dados da
CNM repercutem na mídia nacional (02/03/2020).
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CBN e SBT destacam pesquisa da
Confederação sobre situação dos
Municípios por causa do coronavírus (09/04/2020)

CNM no mundo
Em razão da pandemia da Covid-19, a CNM não pode estar presente em outros
países no ano de 2020. No entanto, o trabalho de representação internacional
não parou. A atuação da CNM em prol do fortalecimento do municipalismo e das
ações de cooperação entre cidades foi apresentada no Fórum de Governos Locais
do Brics, bloco de países emergentes composto por Brasil, Rússia, China, Índia e
África do Sul, realizado em outubro.

Espaço da CNM na mídia:

TV: 12h11min09seg

Web: 1.957.749 pixels

Impresso: 199.321cm

Rádio: 15h 29min 32seg

Resultados

2020
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XIII Cúpula Hemisférica de
Prefeitos e Governos Locais

A CNM realizou forte articulação para a realização da XIII Cúpula Hemisférica de
Prefeitos e Governos Locais, sob o tema Cidades Inovadoras para Pessoas, com o
objetivo de reunir mais de 3.000 participantes em março de 2020 em Recife. Em
razão da declaração da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o evento foi cancelado em 12 de março de 2020 e as entidades signatárias
reafirmaram o compromisso com a saúde e o bem-estar de todos.
Também foram realizadas reuniões com organismos internacionais com sede no
Brasil, como: o Sistema das Nações Unidas no Brasil e todas as suas agências, a
Delegação da União Europeia no Brasil, a Agência Francesa de Desenvolvimento
(AFD) e a Agência de Cooperação Alemã (GIZ).
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Resultados
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A casa dos Municípios
Símbolo do movimento municipalista, representando os valores de autonomia,
independência financeira e sustentabilidade, a sede da CNM recebe milhares de
gestores municipais de todas as regiões do país.
Em virtude da pandemia de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19), a CNM
adotou todas as medidas de adequação das instalações físicas e procedimentos
internos segundo as orientações do Ministério da Saúde e do governo do Distrito
Federal, assim como realizou investimentos em equipe, infraestrutura e tecnologia
a fim de que todos os gestores municipais pudessem continuar contando com a
CNM também à distância.

ú

controle de entrada da sede com
medidores de temperatura e tapetes sanitizantes;

ú

disponibilização de álcool em gel
em todos os ambientes;

ú

aquisição de máscaras e viseiras
de proteção facial para os colaboradores;

ú

disponibilização de máscaras descartáveis para os visitantes;

ú

adequação do Lounge Municipalista, com um espaço ainda maior e
mais arejado;

ú

adoção de regras e protocolos para
garantir o distanciamento.

Principais medidas:
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ú

regulamentação do trabalho
remoto para os colaboradores;

ú

implementação de novo canal
atendimento, por meio de chat
on-line;

ú

aquisição de ferramenta de videoconferência para reuniões
e eventos;

o Conheça a sede da CNM:
www.sede.cnm.org.br

Resultados
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Assembleias Gerais
Extraordinárias
Quatro editais foram aprovados nas assembleias gerais extraordinárias da Confederação Nacional de Municípios (CNM), realizadas em formato virtual, de 6 a 11 de
julho. Com 127 horas de votação on-line, cada proposta recebeu uma média de 2
mil votos. Além disso, cada edital teve mais de 95% de aprovação dos que votaram.
ú

1º edital: aprovação das contas da gestão da entidade em 2019;

ú

2º edital: autorização para que a CNM participe do projeto Municípios Prato
Cheio para o Desenvolvimento e doe até R$ 8 milhões à iniciativa;

ú

3º edital: autorização para a entidade ingressar com ação judicial sobre o
encontro de contas da Previdência entre os Municípios e a União.

ú

4º edital: aprovação do pedido de autorização para que a CNM ingresse com
ação judicial sobre programa Estratégia Saúde da Família.

Todos os editais atingiram um quórum de mais de 45% de participação dos aptos
a votar. Pelo regramento da CNM, é necessário um mínimo de 25% de adesão dos
aptos. As assembleias ocorrem, anualmente, na Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios. Neste ano, porém, foi adotado o meio eletrônico em razão da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19) e do cancelamento do evento.

Compliance
As ações do programa de compliance foram fortalecidas em 2020 com o
objetivo de garantir que os atos jurídicos praticados pela entidade estejam
sempre em conformidade com as leis e os regulamentos externos e internos
assim como orientado pelos princípios éticos e morais.

Código de Ética e Código de Compras
O trabalho exaustivo de todos os envolvidos na confecção destes instrumentos
sempre teve como norte a consciência de que a preservação da integridade
da CNM nunca será apenas da CNM, mas do movimento municipalista,
causa que nos envolve.
Nosso compromisso de integridade – declarado e assinado perante Assembleia Geral –, é justamente aquele de fazer com que este conjunto de
princípios e regras ora publicizado esteja sempre na memória de trabalho
de nossa Diretoria, dos nossos Conselhos, dos nossos colaboradores e dos
nossos consultores, do presente e do futuro.
Uma memória que visa a lembrar o que a grande fraternidade municipalista
congregada pela CNM, com seus mais de 5.000 associados, espera de nós.

o Confirma o Bate-Papo especial sobre as
assembleias gerais
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Transparência e
independência financeira
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receita de Contribuições
Receitas Patrimoniais

R$ 51.815.479,90
R$ 2.794.801,49

Receitas de Convênios

R$ 320.567,83

Receitas de Eventos

R$ 546.038,00

RECEITAS TOTAIS

R$ 55.476.887,22

Despesas com Pessoal

(R$ 11.617.032,93)

Despesas com terceirizados

(R$ 15.659.081,80)

Despesas com Eventos

(R$ 4.000.000,00)

Despesas com Convênios

(R$ 964.463,45)

Despesas Administrativas

(R$ 8.530.415,92)

Despesas Tributárias

(R$ 8.457,88)

Despesas Financeiras

(132.896,26)

Receitas Financeiras

R$ 7.900,03

DESPESAS TOTAIS
RESULTADO ANTES DO IR E CS

(R$ 40.904.448,21)
R$ 14.572.439,01

Provisão de Imposto de Renda

R$ 674.700,39

Provisão de Contribuição Social

R$ 251.532,14

RESULTADO LÍQUIDO (SUPERÁVIT)
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Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

R$ 13.646.206,48
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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
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