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#vempraCNM

PALAVRA DO PRESIDENTE
Foi na luta pelo fortalecimento da 

autonomia municipal e do movimento 
municipalista – contribuindo com soluções 
políticas e técnicas para excelência na 
gestão – que a Confederação Nacional de 
Municípios trilhou seu caminho. Para todas 
as direções, sentidos e escolhas, o foco é 
único: um municipalismo forte com apoio 
de todos. 

Temos o desafio de contornar a grande 
extensão e diversidade do território 
brasileiro e de consolidar importantes 
projetos, como o da Rede Municipalista, 
que está organizando um verdadeiro 
exército de gestores, para juntos lutar em 
prol dos Municípios nas decisões que 

passam pelo Congresso Nacional. 
A CNM jamais fica alheia às demandas 

municipais, e isso pode ser percebido no 
trabalho diário da entidade, nas ações 
institucionais, nos serviços prestados 
e na interlocução com o Legislativo e o 
Executivo. 

Você, gestor(a) municipal, é o 
protagonista na condução do seu Município, 
e a Confederação está de portas abertas 
para apoiá-lo(a) na desafiante tarefa da 
gestão municipal!

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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#CNM

REPRESENTATIVIDADE 
E ARTICULAÇÃO

Com mais de 35 anos de atuação como re-
presentante dos interesses municipais frente às 
instituições nacionais e internacionais, a Con-
federação Nacional de Municípios (CNM) tem 
conquistado seu espaço garantindo uma atua-
ção independente em foros estratégicos no 
Executivo e no Legislativo. 

A consolidação desse trabalho e de novos 
espaços torna-se possível com a confiança dos 
quase 5 mil Municípios contribuintes. Para eles, 
a Confederação disponibiliza uma estrutura de 
representatividade e articulação política, técnica 
e institucional. Acompanha diariamente todos 
os projetos do Congresso Nacional que impac-
tam diretamente a vida dos Municípios.

A equipe de profissionais da CNM atende 
diariamente gestores municipais esclarecendo e 
orientando sobre todos os temas da gestão pú-
blica, seja com contato diário por telefone, notas 
técnicas, notícias disponibilizadas no site da 
CNM ou visitas na Sede da entidade.

Todas as demandas de interesse dos 
gestores municipais são acompanhadas e 
transmitidas de forma ágil e objetiva por meio 
de torpedos no celular, mailing, portal exclusivo 
com notícias, vídeos, palestras de diversos te-
mas e ainda com eventos e seminários técnicos 
estaduais e municipais.

Nesta publicação você vai saber mais sobre 
a nossa estrutura e todas as vantagens de fazer 
parte do movimento municipalista. 

Em março de 2016, reunião da CNM e presidentes das Associações Estaduais com a 
presidente Dilma para cobrar compromissos firmados com os Municípios
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#OpiniaoDosGestores

OPINIÃO DOS GESTORES
A CNM representa os Municípios com o foco 

na luta pelo fortalecimento da autonomia mu-
nicipal e do movimento municipalista. Nesse 
sentido, contribui com soluções políticas e téc-

nicas para a excelência na gestão. Aqui você 
confere depoimentos de gestores e legislado-
res municipais sobre o relacionamento com a 
Confederação.

#atualizado
O relacionamento com a Confederação é de suma importância. Vi-
vemos em um momento difícil de fazer gestão e, mesmo assim, a 
CNM tem tido muitas conquistas. Além disso, a CNM tem sido uma 
fonte muito importante para nos mantermos atualizados de tudo que 
está acontecendo em Brasília, das decisões parlamentares, dos 
convênios, da liberação de recursos. E isso tem sido fundamental 
para o nosso Município.” 
Prefeito Geraldo Rocha e Silva Júnior 
Goianinha (RN)

#lutapeloPactoFederativo
A atuação da CNM é muito importante para nós vereadores, que, 
junto com os prefeitos, lutamos por melhores condições para os 
Municípios. Destaco a participação na Marcha, que é um grande 
evento. Oportuniza que também possamos atuar na luta pelo pacto 
federativo. Já participo há 4 edições e pretendo continuar.
Vereador Alexandre de Lima Rossi
Presidente da Câmara de Mata de São João (BA)

#boasexpectativas
“Nos filiamos recentemente à CNM porque percebemos que tem 
muita ação importante e precisamos estar unidos. Temos uma ex-
pectativa muito boa, queremos estar junto e em contato com todas 
as informações de tudo o que acontece no Congresso, em Brasí-
lia. E já estamos recebendo muita coisa via internet, telefone. Isso é 
muito importante para nós, contribuintes. Tenho certeza de que esse 
relacionamento vai ser muito positivo para o Município, porque tudo 
que se faz unido, a força é muito maior.” 
Prefeito Carlaile de Jesus Pedrosa 
Betim (MG)
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#interessecomum
“Agradecemos muito o empenho da Confederação, porque em to-
dos os momentos que nós precisamos demandar com a CNM, a 
título de troca de informações, temos tido um bom relacionamen-
to. Encontramos muita informação e defesa de interesses comuns na 
Confederação e, a partir do momento em que ela se preocupa em ir 
atrás dessas questões, sentimos que ela está do lado do Município. 
E também temos um grande apoio da parte dos técnicos da entidade.”
Prefeito Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt 
Toledo (PR)

#defesamunicipalista 
“O relacionamento com a CNM é fundamental para fortalecermos 
sempre mais os Municípios, local onde vivem os cidadãos e onde 
são atendidas suas demandas e necessidades. A CNM represen-
ta para o nosso e para os outros milhares de Municípios do Brasil a 
oportunidade de atuarmos conjuntamente para a defesa de nossos 
interesses, fortalecendo os Municípios como Entes da Federação, 
dotando-os com os recursos necessários para o desenvolvimento 
de suas atividades e colaborando com a organização e a profissio-
nalização da gestão nas prefeituras. 
Prefeito Newton Rodrigues Freire 
Gália (SP)

#aliadadosmunicípios
“Eu vejo a CNM como uma importante aliada da sustentabilidade da 
democracia e a grande responsável pelo fortalecimento dos Municí-
pios. Sem ela, o municipalismo estaria desmoronando. Sou um grande 
entusiasta do trabalho da Confederação.” 
Vereador José Kleber Campos Veríssimo
Santa Cruz das Palmeiras (SP)

#apoiotécnico
“É de enorme importância o relacionamento com a Confederação, 
tanto para nós os gestores, quanto para nossos assessores e de-
mais técnicos que dão o suporte para uma Administração eficiente. 
Urutaí tem se beneficiado das suas várias conquistas, frutos dessa 
incansável luta. Também pelo apoio técnico oferecido pela CNM por 
meio de seu aparato de pessoal e de publicações. Ela (a entidade) 
personifica as maiores e mais significativas conquistas do municipa-
lismo brasileiro nos últimos tempos.”
Prefeito Nelson Donizete Ferreira 
Urutaí (GO)
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#nossarepresentante
“A CNM nos ajuda muito orientando e enviando informações impor-
tantes de que precisamos para fazer uma boa gestão. Os eventos 
trazem debates ao longo do ano e nos preparam para o que a gen-
te precisa como gestor. A longo prazo, a CNM tem sido importante 
também na conquista de várias vantagens e benefícios para os Mu-
nicípios. Entendo que um bom relacionamento com a Confederação 
é fundamental porque ela é quem briga e representa os nossos in-
teresses com o governo federal.” 
Prefeito Valbetanio Barbosa Milhomem 
Bannach (PA)

CNM presente na sessão solene do Congresso Nacional que promulgou o aumento de 1% do FPM

Geraldo Magela/Agência Senado
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#nossoDNA

O PACTO FEDERATIVO
A luta por um pacto federativo mais jus-

to e equânime é a principal pauta política da 
CNM. É em busca de descentralização e de 
autonomia para os Municípios que a entidade 
desenvolve suas ações. Esse esforço produz 
reivindicações concretas, algumas já atendidas 
e outras ainda a serem conquistadas. 

Nos últimos 16 anos, a CNM por meio de 

muitas ações alcançou sucesso em iniciativas e 
articulações. Entre essas conquistas, destacam-
-se o aumento de 1% do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM); a transferência de 100% 
do ITR para as prefeituras que optarem pela co-
brança e fiscalização do imposto; o aumento do 
valor de transferência da merenda e do trans-
porte escolar e iluminação pública.

Conquistas municipalistas Brasil

Alteração da Aliquota da COFINS que incidiria no IR (1999 – 2015) 17.696.456.248
Fim da compensação da COFINS no IPI (2004 – 2015) 12.578.568.721
PAES – Programa Especial de Parcelamento de Débitos (crédito FPM 
dez 2005) 860.866.299

Iluminação Pública (2003 – 2014) 28.062.204.474
Repasse do Salário Educação (2004 – 2015) 58.303.804.849
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (2004 – 2015) 7.816.905.986
ISS – Imposto sobre Serviço (2004 – 2014) 162.436.884.451
Transporte Escolar (2004 – 2015) 5.784.673.115
Merenda Escolar (2006 – 2015) 24.454.223.214
ITR – Imposto Territorial Rural – Municipalização (2008 – 2015) 1.834.080.522
1% FPM (dezembro 2007 a dezembro 2015) 25.854.745.134
AFM – Apoio Financeiro aos Municípios (2009, 2013 e 2015) 7.330.361.309
FEX – Fundo Exportação (2004 – 2015) 8.189.132.121
Repasses Extras do FPM (2009 – 2015) 6.541.715.161
PAB – Piso de Atenção Básica (2015) 738.229.475
0,5% do FPM de Julho ( 2015) 998.772.474
Conquistas Total 369.481.623.553
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#articulaçãoPolitica

“Com relação ao ISS – Imposto So-
bre Serviços –, que é cobrado sobre 
os cartões e leasing, temos um com-
ponente que representa algo, segundo 
a CNM, em torno de R$ 5 bilhões de 
reais de captação anual.”

Dep. Afonso Hamm
Audiência ISS – 16/9/2015

“O que não é justo é que hoje apenas 18 Mu-
nicípios brasileiros recebem R$ 5,8 bilhões dos 
planos de saúde e ISS, 30 Municípios recebem 
R$ 2,4 bilhões de leasing e apenas 6 Municípios 
recebem R$ 2,5 bilhões dos serviços de cartões 
de crédito e débito. Esse levantamento foi feito 
pela Confederação Nacional de Municípios.”

Dep. Hildo Rocha
Audiência ISS – 16/9/2015

Presidente Paulo Ziulkoski na sessão do Congresso que promulgou o aumento de 1% do FPM

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
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#Conquistas

R$ 370 BILHÕES EM 
CONQUISTAS

Mesmo diante de um cenário de recessão 
econômica, crise política e manobras jurídicas, 
a CNM vem driblando as dificuldades e con-
quistando avanços nas matérias de interesse 
dos Municípios que tramitam no Congresso 
Nacional. Somadas, as conquistas chegam a 
quase R$ 370 bilhões. Além das proposições 
em pauta nas Casas Legislativas, a Confede-
ração trabalha para apresentar emendas ou 
retardar a apreciação de projetos prejudiciais 

aos Municípios. 
O acompanhamento de todas as ações de 

interesse das prefeituras faz com que a Con-
federação seja uma das principais fontes de 
informação dos gestores municipais. A partir 
desses dados, prefeitos e prefeitas podem con-
sultar os pontos mais importantes que envolvem 
suas cidades e se mobilizar junto aos parlamen-
tares de suas regiões.

ACOMPANHAMENTO PERMANENTE
O monitoramento da pauta nas Casas Le-

gislativas ocorre por meio de uma plataforma 
desenvolvida pela CNM chamada Observató-
rio Político. Acessível ao público, o Observatório 
acompanha 24h a atuação dos parlamentares 
na causa municipalista. A partir de levantamen-
to, avalia o voto dos deputados e senadores 
em matérias de interesse da sociedade e dos 
Municípios. Os parlamentares que votarem favo-
ravelmente ganham pontos, os que votam contra 
perdem pontos e as abstenções não recebem 
pontuação. Os temas selecionados levam em 
consideração o impacto sobre os Municípios 
e as relações federativas por ocasião da apre-
ciação no Congresso. O acesso ao hotsite do 
Observatório Político pode ser feito diretamente 
no Portal da CNM, por meio de link, ou pelo en-
dereço direto: www.politico.cnm.org.br
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RESTOS A PAGAR
O problema dos Restos a Pagar (RAPs) tem 

tomado uma proporção tão grande nos últimos 
anos que coloca em risco de descrédito gene-
ralizado o investimento público no país. Grande 
parte das prefeituras – buscando cumprir a pa-
lavra dada à sua comunidade e confiando no 
pagamento por parte da União – efetiva obras e 
projetos que são inseridos em Restos a Pagar e 
representam um prejuízo aos cofres municipais.

O montante de RAP que o governo federal 
deve aos Municípios chegou ao acumulado de 
R$ 43,1 bilhões em dezembro de 2015. Des-
te montante, R$ 40,4 bilhões está inscrito em 
RAP não processados (despesas empenha-
das e não liquidadas) e o restante – os R$ 2,7 
bilhões – é de RAP processados (despesas li-
quidadas e não pagas).

ISS
A Confederação colaborou com o avan-

ço do Projeto de Lei Complementar (PLC) 
366/2013, que descentraliza os recursos ar-
recadados com o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS). Atualmente, a receita 
angariada é destinada a cerca de 30 Muni-
cípios, onde estão alocadas as sedes das 
empresas que prestam os serviços nas quais 
a alíquota incide – leasing e cartão de crédito. 
Defendido pela CNM, o texto agora altera tal 
concentração de recursos: todos os Municípios 
se beneficiarão com o imposto, já que ele será 
recolhido pelo Município tomador, ou seja, no 
local em que o serviço foi prestado de fato.

O projeto ganhou uma emenda aglutinati-
va da CNM, apresentada pelo deputado Hildo 
Rocha (PMDB-MA). Como o projeto sofreu alte-

rações textuais na Câmara dos Deputados, ele 
volta para deliberação do Senado federal. Um 
dos objetivos principais da Confederação é fa-
zer com que a votação seja concluída.

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Também foi considerado positivo o início da 

tramitação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 264/2013, que obriga a União e 
os Estados a custearem despesa médica por 
ordem judicial. A proposta teve sua admissibi-
lidade constitucional aprovada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. 
Uma vez aprovada, os Municípios ficarão im-
pedidos de arcar sozinhos com o dispêndio 
médico por decisão judicial.

A proposição prevê que a União e os Es-
tados dividam os custos de medicamentos e 
internações hospitalares adquiridos pelos Mu-
nicípios. O governo federal terá de bancar 75% 
dos custos com remédios e despesas hospita-
lares determinados pela Justiça. Já os Estados 
e o Distrito Federal assumirão 25% restantes.

FEX
Após aprovação na Câmara e no Senado, 

foi sancionada a Lei 13.166/2015, que dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios pagos em 4 parcelas de setembro 
a dezembro de 2015, com o objetivo de fomen-
tar as exportações do país. O auxílio financeiro 
consiste em compensação às unidades fe-
derativas pelas perdas da Lei Kandir, que 
desonerou o Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) das exportações.

#pautas
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MARCO CIVIL 
DAS ONGS

A atuação da CNM re-
sultou em importantes 
alterações no texto da Lei 
13.019/2014, que trata das 
parcerias a serem firmadas 
entre as organizações da 
sociedade civil e a Adminis-
tração Pública. Entre elas, a 
desburocratização e a prorro-
gação do prazo de vigência 
para os Municípios – que fi-
cou para janeiro de 2017. 

CONSÓRCIOS PÚBLICOS
São dois os projetos de lei discutidos no pacto federati-

vo referentes aos Consórcios Públicos. O PL 2.542/2015, que 
dispõe sobre a contratação de consórcios públicos, limita as 
exigências de regularidade quando da celebração de con-
vênios com a União ao consórcio público envolvido, sem 
estendê-las aos Entes Federativos nele consorciados. Já o PL 
2.543/2015 altera a Lei 11.107/2005 para estabelecer que, no 
consórcio público, o pessoal será regido pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). Ambas as proposições tramitam 
na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, com parecer pela aprovação e somente serão votadas na 
sessão legislativa se for requerido regime de urgência por lí-
deres de bancada da Câmara dos Deputados.

VANTAGENS PARA QUEM 
PARTICIPA ATIVAMENTE

#Exclusivo

O Contribuinte tem lugar de desta-
que dentro da estrutura da CNM. 
A partir de 2016, ele ganha um espaço 
com conteúdo exclusivo para atender 
às suas necessidades. Essa nova área 
disponibilizada no Portal da CNM tem 
a proposta de oferecer aos gestores 
municipais informações privilegiadas 
sobre seu Município, materiais técni-
cos, perguntas e respostas, banco de 
experiências, pesquisas, indicadores, 
faturas mensais e conhecimentos digi-
tais exclusivos.
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#atuaçãoTécnica

A MAIOR FONTE DE 
CONHECIMENTO DO 

MUNICIPALISMO BRASILEIRO
Com o objetivo de orientar os gestores nas 

principais áreas da administração pública, a 
CNM conta com um corpo profissional capa-
citado. A equipe realiza um minucioso trabalho 
de acompanhamento dos programas e políticas 
públicas federais que impactam nas gestões, 

análise das proposições em tramitação no Con-
gresso, identificação de experiências locais 
bem-sucedidas para o intercâmbio de conheci-
mento, pesquisas sobre o contexto enfrentado 
pelos Municípios, entre outras atividades. 

SUBSÍDIOS PARA OS MUNICÍPIOS

            

Disponível em formato on-line, a Biblioteca 
da CNM é referência em publicações e livros 
sobre temas que envolvem o dia a dia das 
prefeituras, com um acervo de mais de 650 pu-
blicações. Em 2015, a biblioteca CNM registrou 
32,5 mil downloads. O espaço também conta 

com todo o acervo de publicações da Confede-
ração, incluindo Revistas, Boletins Informativos, 
entre outros. O acesso pode ser feito pelo Portal 
da CNM ou diretamente pelo endereço:

www.cnm.org.br/biblioteca/lista/todas
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MATERIAIS E CONTEÚDOS OFERECIDOS

• Cálculo dos coeficientes 
do FPM após publicação 
da estimativa populacional 
do IBGE

• Acompanhamento do 
Cauc

• Notas decendiais e repas-
ses extras do FPM

• Repartição da possível 
arrecadação da CPMF

• Atraso nos repasses dos 
programas federais 

• Cálculo do corte do 
orçamento da Saúde para 
os Municípios

• Impacto da alteração do 
salário de ACE e ACS

• Custeio de UPA e UBS

•  NT 4/2015 – Informações sobre valores do Fundeb 
para o exercício de 2015 

•  NT 3/2015 – Valor do Piso Salarial do Magistério 
Público para 2015

•  NT 20/2015 – Tratamento Contábil dos Depósitos 
Judiciais como Receita Orçamentária 

•  NT 2/2015 – Imposto sobre Transmissões de Bens 
Imóveis (ITBI)

•  NT 1/2015 – Simples Nacional: Convênio com a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

•  Notas, artigos, análises e estudos técnicos
• Pareceres jurídicos
• Pesquisas
• Notícias multimídias publicadas em materiais im-

pressos como Revistas e Boletins, vídeos, spots de 
Rádio, site da CNM.

• SMS
• Mailling
• Hotsites
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OBSERVATÓRIOS TEMÁTICOS
Ferramentas on-line que permitem o aces-

so a diagnósticos e dados georreferenciados 
acerca da realidade dos Municípios, infor-
mações sobre as políticas nacionais e temas 
específicos.

Observatório do Crack – Disponibiliza 
informações referentes à circulação e ao con-
sumo de drogas no Brasil. É uma importante 
ferramenta para o enfrentamento ao crack e a 
outras drogas nos Municípios, bem como para 
a gestão de ações intersetoriais.

Observatório dos Lixões – Mais do que 
servir como fonte de consulta sobre a dispo-

sição final de resíduos e rejeitos no Brasil, o 
Observatório dos Lixões torna-se uma impor-
tante ferramenta para que a sociedade exerça 
o controle social sobre ações do poder pú-
blico e do setor empresarial, conhecendo as 
responsabilidades de cada um no manejo de 
resíduos sólidos.

Observatório dos Desastres Naturais –
Identifica e dissemina informações sobre a 

Política Nacional de Defesa Civil nos Municí-
pios, com o objetivo de monitorar os desastres 
naturais e orientar a respeito de como lidar 
com eles.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Engrenagem que move a CNM, a modernização contínua da gestão leva a entidade a investir em 

tecnologias de melhorias da administração, cujo direito de propriedade é dos Municípios. 

Urbem
O software desenvolvido pela CNM contri-

bui com a modernização da gestão pública 
municipal por meio da realização de diagnós-
ticos, da organização e da dinamização dos 
processos internos. Possui cadastros únicos, 
consolidação total, automatização e atualiza-
ção em tempo real.

Também na área do Urbem, a CNM de-
senvolve em parceria com o Sebrae o Projeto 
de Integração e Institucionalização da Lei 
Geral na gestão Municipal. Por meio de um 
sistema de gestão integrado, o projeto estimu-
la a transversalidade das políticas públicas, 
subsidiando e fortalecendo as estratégias de 
desenvolvimento local e regional, com melho-
ria do ambiente dos pequenos negócios no 
município.

Acesse: www.urbem.cnm.org.br
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Ferramenta de 
diagnóstico que amplia 
o conhecimento dos 
gestores municipais 
sobre a forma 
de governança 
pública, visando ao 

desenvolvimento local, bem como à divulgação 
de boas práticas. A plataforma analisa e 
disponibiliza informações detalhadas a respeito 
dos compromissos e dos custos de ações e de 
programas e estratégias federais e estaduais 
assumidas pelos Municípios.
www.realidade.cnm.org.br

Iniciativa da CNM com 
o apoio da Delega-
ção da União Europeia 
no Brasil. Ao longo de 
dois anos, este projeto 
desenvolveu um mode-
lo de intervenção para 

estimular a articulação de líderes mulheres de 
governos locais e da sociedade civil no plane-
jamento conjunto de políticas de enfrentamento 
à violência contra as mulheres. Foi aplicado em 
dois grupos de Municípios, em Pernambuco e 
no Rio Grande do Norte, liderados por prefeitas 
e vice-prefeitas.
www.mulheresseguras.cnm.org.br

Em cooperação com 
a União Europeia, o 
Projeto Integração 
Local para Reinserção 
do Usuário de Drogas 
(Reinserir) tem como 
objetivo apoiar ações e intermediar o diálogo 
entre a sociedade e as autoridades locais.
www.reinserir.cnm.org.br 

Parceria entre 
a CNM e a 
Universidade de 
Michigan (EUA) 
para adaptar 
a realidade da gestão municipal brasileira. 
Utiliza uma metodologia participativa de 
desenvolvimento de políticas públicas locais 
integradas de mobilidade urbana, trânsito e 
acesso a serviços.

Iniciativa pioneira da 
CNM, ela identifica, 
analisa, promove e 
compartilha expe-
riências inovadoras 
implementadas por prefeitos e prefeitas nas 
cinco regiões do Brasil. Contribui de forma sig-
nificativa para a melhoria da gestão municipal.
www.municiencia.cnm.org.br

#forteAtuação

Como forma de manter uma mobilização permanente em assun-
tos importantes para os Municípios, anualmente a CNM promove 
campanhas, por meio de hotsites, que abastecem as prefeituras com 
informações sobre temáticas importantes como o combate ao Aedes 
aegypti, Cidades Históricas e Viva o Seu Município. O acesso a todos os 
hotsites está disponível na página inicial do Portal da CNM (cnm.org.br).

PROJETOS
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Redes Sociais – o site tem portas de entra-
da para o Facebook, Twitter e Instagram. 

 /PortalCNM       @portalcnm

 /TVPortalCNM       /PortalCNM

#sempreAtualizado

A CNM tem uma comunicação direta com 
os Municípios por meio de diferentes ferramen-
tas, como torpedos no celular, e-mails diários e 
central de relacionamento, além do Portal e das 
redes sociais. O site (www.cnm.org.br) ofe-
rece notícias atualizadas, orientações técnicas 
em todas as áreas de gestão pública, conteúdo 
multimídia, publicações, dados dos Municípios, 
entre outros recursos. Salve em seus favoritos e 
acesse diariamente! 

Notícias
São produzidas pela Assessoria de Comuni-

cação da CNM com a colaboração das demais 
áreas. Veiculadas em tempo real, cobrem vo-
tações, projetos de lei importantes para os 
Municípios no Congresso Nacional, ações do 
governo federal que impactam os Entes locais, 
eventos da CNM, participações em reuniões e 
Conselhos e boas práticas da gestão pública 
municipal. 

Rádio – boletins disponibilizados em áudio.
TV – reportagens produzidas em vídeo são 

disponibilizadas tanto no site quanto no canal 
do Youtube da entidade. 

Hotsites – espaços especiais dentro do Por-
tal para coberturas de grande expressão ou 
campanhas temáticas. 

Boletim CNM – confeccionado mensalmen-
te e replicado aos Municípios.

CAPACITAÇÕES
A CNM realiza mensalmente encontros que levam informações, orientações

e conhecimento aos gestores municipais. Além disso, em parceria com enti-
dades estaduais e microrregionais, organiza eventos de aperfeiçoamento do 
gestor, como os Diálogos Municipalistas e as Ações Municipalistas. A agen-
da de capacitações tem divulgação permanente no site da CNM: www.cnm.org.br.
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#RedeMunicipalista

UM EXÉRCITO DE 
GESTORES MUNICIPAIS

Criada na XVIII Marcha, a Rede Municipalista se consolida em 
2016 como uma grande força em prol dos interesses municipais. 
A Rede tem a proposta de ampliar o canal de comunicação e in-
teração entre o movimento municipalista e os agentes políticos do 
Brasil. Nas palavras do presidente da Confederação, Paulo Ziul-
koski, durante a Marcha de 2015, a ideia é formar um “exército” 
de gestores municipais para acompanhar as atividades legislati-
vas de interesse dos Municípios. www.rede.cnm.org.br 

O AGENTE MUNICIPALISTA
Para que esse mecanismo funcione de ma-

neira satisfatória, surge com a Rede um novo 
personagem: o agente municipalista. Esse pro-
fissional tem a missão de reforçar o elo entre a 
CNM e o Município, a base e a razão de ser do 
movimento. É um papel estratégico que exige 
estar afinado com as causas e a forma de ope-
ração do movimento e comprometido com as 
lutas de sua administração municipal.

O agente é um servidor de confiança do 
prefeito, selecionado entre os funcionários 
municipais (efetivos ou não). Precisa ter empo-

deramento sobre as ações do projeto, facilidade 
em se manter atualizado e disponibilidade de 
tempo para responder ao contato da CNM e 
participar das ações.

Para se tornar agente municipalista, o servi-
dor deve ser indicado pelo prefeito e preencher 
o Formulário de Inscrição e Identificação dispo-
nível no site da Rede: www.rede.cnm.org.br 

No site também está disponível para down-
load o Manual do Agente Municipalista com 
todas as orientações para o desenvolvimento 
do trabalho com qualidade. 

JUDICIALIZAÇÃO 
Por meio de parcerias com o Judiciário e da 

criação de Redes de Cooperação, a CNM vem 
desde 2010 obtendo importantes conquistas 
na redução do volume de ações em saúde, 
revertendo em benefícios para os Municípios. 
Com esse objetivo, a entidade também atua 

participando dos Comitês como representan-
te dos Municípios, realizando levantamento 
de dados para contribuir com o Judiciário, 
produzindo publicações e colaborando na ca-
pacitação de magistrados e funcionários. 
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CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Os consórcios públicos intermunicipais des-

pontam como uma alternativa de fortalecimento 
e integração dos governos locais a partir da 
colaboração recíproca. Essa modalidade de 
arranjo federativo traz consigo inovações na 
gestão que propiciam a execução de serviços 
e políticas públicas com maior eficiência, agili-
dade, transparência, assim como racionaliza e 
otimiza o uso dos recursos públicos.

Por ser uma alternativa, a constituição de 
um consórcio público necessita de apoio técni-
co e operacional para a sua realização. A CNM 
está criando um Grupo de Trabalho sobre Con-
sórcios com o objetivo de juntar mais dados, 
elaborar informações, disseminar orientações e 
agregar este importante público ao movimento 
municipalista.

OUTRAS ENTIDADES 
Além de expressar a atua-

ção dos 5.568 Municípios 
brasileiros, a CNM tam-
bém trabalha em conjunto 
com entidades estaduais, 
federações e associa-
ções microrregionais.  A 
cooperação dessas enti-
dades garante uma maior 
coordenação para o Mo-
vimento Municipalista, fortalece a pauta 
política dos Municípios e aproxima as autoridades 
locais dos processos decisórios estaduais e nacio-
nal. Na atuação com a Rede Municipalista, a CNM 
mobiliza as entidades para a reivindicação conjunta 
frente ao Executivo e Legislativo Federal, leva infor-
mações institucionais, divulga atividades e organiza 
eventos conjuntos nos Estados.
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#Alianças

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS EM 
FAVOR DOS MUNICÍPIOS

Com organizações importantes no cenário 
nacional e internacional, externas ao municipa-
lismo, a CNM faz alianças estratégicas em favor 
dos Municípios. Essas parcerias trazem resulta-

dos positivos para as populações em diferentes 
áreas: empreendedorismo, segurança, saúde, 
combate à discriminação e visibilidade interna-
cional. É o caso de instituições como:

NACIONAIS
• Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil (Atricon);
• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae);
• Tribunal de Contas da União (TCU); 
• Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 
• Escola de Administração Fazendária (Esaf); 
• Congresso Nacional (CN).

INTERNACIONAIS
• Organização das Nações 

Unidas (ONU);
• Programa das 

Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud);

• União Europeia (UE).

Lançamento no Brasil da Campanha Global 
#ElePorEla (#HeforShe) durante a Marcha de 2015



#CNMinternacional

INTERNACIONAL
A ação internacional da CNM busca trazer 

novas experiências para a aplicação junto aos 
Municípios e apresentar ao mundo as boas prá-
ticas já realizadas no país. Para isso, a atuação 
da Confederação é cada vez mais globalizada, 
com participação ativa em organismos mundiais 

de representação municipalista. 
Paulo Ziulkoski ocupa a vice-presidência da 

Organização Mundial de Cidades e Governos 
Locais Unidos (CGLU), além da vice-presi-
dência da Federação Latino-Americana de 
Cidades, Municípios e Associações (Flacma).
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Vice-presidente da CNM, Glademir Aroldi 
representou a entidade nas sessões do 

Bureau Executivo da CGLU no Brasil

Sessão do Bureau Executivo da CGLU,
em Porto Alegre

Em Barcelona, presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, 
presente na reunião da CGLU (Fev/2015)

 CNM presente na Conferência Latino-americana 
de Cidades e Governos Locais na Argentina



Revista22

#apoio

NOVOS GESTORES 
X ÚLTIMO ANO

Em ano eleitoral, a CNM oferece apoio – por 
meio de capacitações, encontros e troca de 
informações – para os gestores que estão dei-
xando os seus Municípios e para os novos que 
forem escolhidos no pleito. 

Para os prefeitos em exercício, são 
orientações para a melhoria das gestões, 

encerramento de contas e fechamento de 
mandato. Para os novos, o Seminário Novos 
Gestores oferece uma oportunidade de conhe-
cer e planejar os principais desafios para os 
próximos 4 anos. 

As atividades são divulgadas periodicamen-
te no Portal da CNM (www.cnm.org.br) 

Imagens da edição 2012 dos Seminários Novos Gestores
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#deCasaNova

SEDE MUNICIPALISTA 
EM BRASÍLIA

A nova sede da CNM em Brasília 
abre suas portas em um local de quase 
12.000 m² idealizado para que colabora-
dores e gestores públicos municipais de 
todo o país sintam-se em casa. O prédio 
fica estrategicamente próximo aos Minis-
térios, no Setor de Grandes Áreas Norte, 
na Capital Federal.

A estrutura prevê um salão nobre pa-
ra 500 pessoas, quatro salas multimídias 
integradas e estúdio de TV. Pensando 
no conforto de colaboradores, prefei-
tos e visitantes, o local terá dois andares 
de estacionamento e um restaurante. A 
sede contará, ainda, com o Museu do 
Municipalismo e uma praça cívica.

Transparência e 
sustentabilidade

A transparência na construção da Casa Municipa-
lista esteve presente desde o início dos trabalhos. O 
projeto foi escolhido por meio de um Concurso Pú-
blico Nacional de Arquitetura. Aliás, a preocupação 
com a sustentabilidade, a racionalidade de uso dos 
recursos e o respeito ao projeto urbanístico de Bra-
sília levaram a nova sede a ser uma das finalistas 
do Prêmio Talento Estrutural 2015. Foram plantadas 
150 mudas nativas em substituição às cinco árvores 
retiradas para a construção do prédio. Além disso, 
a estrutura vai contar com tanques de reaproveita-
mento de água, economizando um dos bens mais 
preciosos à vida de todos.
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#vempraCNM

Toda essa estrutura está à sua disposição. Faça parte desse movimento 
e junte-se a quase 5 mil contribuintes. A sua presença faz a diferença.

Municipalismo forte se faz com a participação de todos!

A 
FO

RÇ
A DO MUNICIPALISMO


