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Acada nova eleição local, renasce a força dos que acreditam em um 
Município forte dentro de uma Federação de fato. A Confederação 
Nacional de Municípios, ao longo de seus 32 anos de existência, man-
tém aceso esse sentimento de luta a favor da autonomia financeira, 
política e administrativa local como principal via da qualidade de vida.

Frases que antes eram marcantes em prefeitos (“é nos Municípios que as coisas acon-
tecem”) agora são discurso da sociedade em geral. Crescem, assim, os compromissos 
exigidos aos gestores municipais. O que seria ótimo é prejudicado pela falta de clareza 
sobre as competências entre os entes da Federação brasileira. O controle social, sem co-
nhecimento das atribuições, disseminou-se pelos órgãos públicos. Ele exige do prefeito 
ações fora de sua competência ou comuns – em que os governos estaduais e federais de-
veriam contribuir com proporção semelhante.

Com dados de uma pesquisa realizada nos Municípios, a CNM mobilizará toda a 
sociedade contra o subfinanciamento dos programas estaduais e federais. Junto aos go-
vernos locais, continuaremos desenvolvendo e difundindo práticas de modernização da 
gestão municipal. A articulação político-institucional e a orientação técnica serão acom-
panhadas de um diálogo amplo com a sociedade, a fim de convergirem parcerias em 
questões como o combate ao crack. Os problemas de hoje extrapolam fronteiras nacio-
nais – não pertencem apenas a um Município. Daí a necessidade de a CNM situar as 
dinâmicas locais em um contexto global.

Nesta revista, você compreenderá por que a CNM se transformou na entidade com a 
maior capacidade de defender os interesses dos Municípios brasileiros. Mais do que is-
so, esperamos que você encontre as formas de se aliar a esse movimento a favor de uma 
sociedade mais justa, sustentável e solidária.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM

Novos Gestores,
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Ganha força o   

Reduzida no final dos 
anos 1990 a um livro de 
atas, um celular antigo 
e uma pequena dívida, 

a principal entidade municipalista 
brasileira reagiu. Transformou-se 
em uma instituição com conquis-
tas que hoje ultrapassam a cifra de 
R$ 95 bilhões para os cofres públi-
cos municipais, além dos resultados 
não monetariamente quantificáveis. 
Essa mudança, determinada com a 
profissionalização e a ampliação 
de corpo técnico, o aumento no 
número de Municípios filiados e a 
organização frequente de Marchas e 
mobilizações, reverteu um processo 
histórico. 

O movimento municipalista 
despertou na década de 1940, mas 
preso a uma elite burocrática com 
ideologias antagônicas: por um la-
do, a defesa do Brasil do interior 
(rural) e, por outro, a moderniza-
ção da administração pública. Nas 

décadas de 1960 e 1970, viria o 
declínio. A ditadura militar foi pre-
cursora na estratégia que marcaria 
momentos posteriores na história do 
municipalismo: a cooptação políti-
ca dos Municípios. As intervenções 
diretas e os condicionamentos de 
repasses de recursos em troca de 
apoio político no âmbito local foram 
acompanhados do financiamen-
to das entidades de representação 
nacional dos Municípios até então 
existente, rendendo uma vinculação 
direta ao governo federal.

A abertura “lenta, gradual e se-
gura” e o descontentamento com o 
fim do “Milagre brasileiro” (tradu-
zido no empobrecimento dos entes) 
levaram os Municípios a se associa-
rem desde a base, questionando o 
alinhamento automático ao governo 
federal. Nos anos 1980, uma série 
de organizações de representação 
estadual e microrregional surgiu 
no Brasil, dando origem à Confe-

deração Nacional de Municípios. 
A coordenação dessas entidades de-
sencadeou esse processo associativo 
de baixo para cima. 

Em fevereiro de 1980 assinaram 
a fundação da CNM representan-
tes de cinco Estados (Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo e Minas Gerais), em seis 
anos, no entanto,  a Confederação já 
representava 16 entidades estaduais. 
A expressão dessa força pôde ser 
vista de imediato com a aprovação 
das Emendas Constitucionais (Pas-
sos Porto, 1983, e Airton Sandoval, 
1985) que alteraram os porcentuais 
do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios de 10,5% para 17%. 

Durante a Assembleia Nacional 
Constituinte, a CNM mobilizou 
as autoridades locais, em torno de 
recomendações claras em defesa 
aos Municípios: a Carta do Rio de 
Janeiro. A participação nas Sub-
comissões (I) dos Municípios e 

municipalismo
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Regiões e (II) de Tributos, Participação e Distribuição 
de Receitas resultou em conquistas inegáveis na Cons-
tituição de 1988. Entre elas, a elevação do Município 
à condição de ente federado e o aumento do FPM de 
17% para 22,5%. 

Os anos 1990 demonstraram que as conquistas na 
Constituição não representavam uma vitória política 
em si mesmo. O aumento das atribuições dos entes lo-
cais não seria acompanhado de recursos financeiros, 
e os Municípios continuariam a mercê do controle po-
lítico estadual e federal. Ao final daquela década, era 
clara a necessidade de uma liderança nacional capaz 

de desafiar os poderes centrais em defesa dos Municí-
pios brasileiros. 

A partir da emancipação político-financeira, em 
1997, a CNM adquiriu credibilidade entre as insti-
tuições, quadro técnico de qualidade e autonomia 
simbolizada pela construção de sede própria que se-
rá um grande centro de conhecimento municipal. Na 
última década, cresceu a força do municipalismo no 
cenário internacional, tendo a CNM assumido o pro-
tagonismo na representação política e na busca de 
oportunidades de cooperação e promoção econômica 
para os Municípios brasileiros 
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Por um Pacto
Federativo de fato

Fenômeno único entre as federações do mundo, a elevação do Município à condição de ente federado, ao 
lado dos Estados e da União, é obra da Constituição de 1988. Porém, o que se vê hoje afasta-se cada vez 
mais do que propõe a Constituição. Há 24 anos está em curso um processo deturpado de descentraliza-
ção. Pressupõe que, cada vez mais, responsabilidades, atribuições e execuções de políticas são repassadas 

aos Municípios, mas sem os instrumentos necessários para financiá-las. Ao mesmo tempo, a União vem ao longo 
dos anos aumentando a concentração de recursos em suas mãos. Expressão máxima dessa estratégia é a instituição 
contínua das contribuições sociais, que desobriga a repartição das receitas com os demais entes. 

A luta por um Pacto Federativo mais justo e equânime é a mãe de todas as pautas políticas da CNM. É em busca 
de maior descentralização e autonomia para os Municípios que a CNM desenvolve suas ações, visando a acabar 
com essa situação adversa para os gestores locais e garantindo mecanismos que gerem recursos próprios aos Mu-
nicípios. Esse esforço produz reivindicações concretas, algumas já atendidas, como a possibilidade de arrecadação 
de 100% do ITR, outras ainda a serem conquistadas como a divisão equitativa dos royalties do petróleo. A seguir, 
conheça quais são as principais frentes do movimento municipalista no Brasil.
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Limitação jurídica 
engessa o Município

Apesar da categoria de entes 
federados autônomos, os Municí-
pios não contam com prerrogativas 
essenciais para o exercício dessa 
posição institucional. A não repre-
sentação do Município no Senado 
Federal e a falta de legitimidade 
para a propositura de Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade (ADI) 
e Constitucionalidade (ADC) são 
exemplos dessas omissões fede-
rativas. Há inúmeras leis votadas, 
sancionadas e publicadas que são 
flagrantemente inconstitucionais 
e, se extirpadas do ordenamento 
jurídico, diminuiriam muitos dos 
problemas dos Municípios.

As entidades de representa-
ção dos Municípios precisam estar 
legitimadas para propor a retira-
da desses textos do ordenamento 
jurídico nacional e corrigir essa 
injustiça que a lacuna constitucio-
nal vem acarretando. A Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
36/2009, apresentada pelo então 
senador Sérgio Zambiasi, pretende 
incluir no rol de legitimados para 
propor ADI e ADC as entidades de 
representação dos Municípios de 
âmbito nacional.

É tímida a luta contra 
o crack e outras drogas

 
Preocupada com os devas-

tadores efeitos das drogas nos 
Municípios, a CNM propõe, por 
meio de coleta de dados e troca 
de experiência entre os gestores, 
um grande combate a essa chaga 
social. O Portal Observatório do 
crack traz algumas das ações a se-
rem executadas. É preciso, porém, 
mais do que as ações locais. Os go-
vernos estaduais e federal devem 
assumir esse compromisso 

A distribuição dos Royalties é desigual

O governo cobra royalties pela produção de petróleo em ter-
ra e em mar e, ainda, uma participação especial sobre a produção 
dos campos de petróleo mais produtivos. Enquanto os royalties são 
cobrados com uma alíquota de 10% sobre o valor de produção, a 
participação especial funciona como um imposto de renda disfarça-
do, com alíquotas variando entre 0% e 40% sobre a receita líquida 
de cada campo – em média, a alíquota é de 20%. Atualmente, o va-
lor recolhido de participação especial já supera o valor dos royalties.

O Projeto de Lei elaborado pelos senadores Wellington Dias e 
Vital do Rêgo com a colaboração da CNM corrige a distorção na 
distribuição dos benefícios oriundos do petróleo, pois a União e 
alguns Municípios e Estados confrontantes concentram cerca de 
97% dos recursos distribuídos. O projeto mantém o direito de Es-
tados e Municípios produtores e confrontantes a uma fatia especial 
das receitas oriundas dos royalties, mas amplia significativamente 
a parcela destinada a todos os Estados e Municípios. Com a sua 
aprovação, a quantidade de recursos será superior a algumas vezes 
o valor de FPM pago para os Municípios.

Pisos nacionais
ferem autonomia

Os pisos estabelecidos sem a 
avaliação da capacidade financeira 
dos erários desorganizam as fi-
nanças municipais e obrigam os 
gestores ao descumprimento dos 
limites de despesa impostos pe-
la Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Ao reduzir a capacidade de inves-
timento público, essa lei coloca 
em risco a qualidade dos sistemas 
de educação, saúde e de outros 
serviços públicos destinados à po-
pulação. 

A CNM defende a melhoria do 
salário pago nos Municípios aos 
professores. No entanto, o Con-
gresso Nacional tem aprovado de 
maneira irresponsável a estrutu-
ra de pisos salariais de categorias 
profissionais de várias áreas, sem 
apontar formas de financiamento. 
Ações como essa ferem a autono-
mia municipal e o Pacto Federativo 
brasileiro.
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A Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios

Maior expressão das lutas da CNM, a Marcha 
a Brasília em Defesa dos Municípios construiu, ao 
longo de suas 15 edições, muitos consensos, deman-
das e conquistas. Sua evolução representa o próprio 
desenvolvimento da instituição como liderança do 
movimento municipalista. 

A primeira Marcha ocorreu em maio de 1998. 
Em meio a discursos inflamados, os prefeitos tenta-
ram ser recebidos em audiência pelo presidente da 
República. Tendo o pedido negado, cerca de mil lí-
deres locais seguiram em multidão para a frente do 
Palácio do Planalto. Ao subir a rampa que dá acesso 
ao salão principal, prefeitos e vereadores foram barra-
dos pela cavalaria e por cachorros da Polícia Militar. 
Ao noticiar o fato, a mídia cravou a bandeira da CNM 
no cenário nacional.

Em 2003, pela primeira vez, o presidente da Re-
pública participou das Marchas para prestar contas 
aos gestores locais, com os ministros de Estado. 

A Marcha é o maior momento em que a política na-
cional transpira municipalismo, todos com a mesma 
finalidade: levar melhorias até nossas cidades. Atu-
almente, é observada internacionalmente como o 
evento que reúne a maior quantidade de autorida-
des na América Latina, entre prefeitos, vereadores e 
secretários municipais, além de governadores, secre-
tários estaduais, deputados, senadores e o alto escalão 
do Executivo federal.

Mobilizações no
Congresso Nacional

As Marchas se mantêm durante o ano por meio das 
mobilizações no Congresso Nacional. Essa pressão po-
lítica adensou em anos recentes, com uma série de ações 
para chamar a atenção de deputados, senadores e mídia 
para aprovação ou derrubada de projetos que impacta-
vam os Municípios. Para as próximas edições, a CNM 
adota uma nova estratégia para ganhar a compreensão 
dos prefeitos sobre a relevância da sua participação em 
pelo menos uma mobilização por ano 

Os palcos do
movimento

Por meio de mobilizações nacionais e regionais, a CNM chama a atenção do governo 
federal sobre o subfinanciamento dos programas e o direito sobre repasses cons-
titucionais. A participação dos gestores municipais tem demonstrado a força do 
movimento. Mais do que a ampliação dos recursos municipais, esses espaços discu-

tem o aprimoramento da gestão local. 

Jo
sé
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Brasília – Prefeitos reivindicam a aprovação do projeto que redistribui os royalties do petróleo, no Salão Verde da Câmara dos Deputados.
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Mobilizações levaram
ao aumento no FPM

 
Recurso mais importante na composição da recei-

ta da maioria dos Municípios brasileiros, o repasse do 
Fundo de Participação Municipal (FPM) foi debatido 
na reforma tributária da administração Lula. A CNM 
insistiu no aumento de 1 ponto percentual do FPM, cuja 
principal função era possibilitar o pagamento do 13o 
salário. A Confederação realizou mobilizações e em 
2007 o FPM foi elevado de 22,5% para 23,5%. Em um 
acumulado entre 2007 e 2010, o 1% garantiu aos cofres 
municipais R$ 6,6 bilhões. 

Municípios evitaram perder
o ISS e ainda o ampliaram 

Ao longo dos anos, sucederam-se tentativas do 
governo federal para retirar dos Municípios a prer-
rogativa de arrecadar o ISS. Como reação, a CNM 
não apenas propôs que o ISS fosse mantido como um 
tributo municipal, mas também requereu a ampliação 
da lista dos serviços tributados. Esse projeto tramitou 
durante 15 anos no Congresso Nacional até ser final-
mente aprovado em 2003. Com a aprovação da lei, a 
receita obtida entre anos de 2004 e 2009 foi de mais 
de R$ 21 bilhões.

Avanços e Conquistas

Como resultados políticos da sua atuação, a CNM vem alongando a lista de 
mudanças em leis e regras e benefícios que a entidade consegue para os Mu-
nicípios. Além dos resultados concretos e evidentes, a CNM, ao longo da sua 
história, conquistou muito mais do que é possível identificar e mensurar. Cer-

tamente aquilo que é mais visível são as causas relacionadas aos ganhos de arrecadação, 
mas as conquistas não se esgotam no aumento do FPM ou na alteração da Alíquota da 
Cofins. A Confederação conseguiu construir uma instituição forte, sólida e represen-
tativa dos Municípios brasileiros, fortalecer o Pacto Federativo e destacar no cenário 
nacional a relevância dos Municípios para o desenvolvimento de todos. As conquistas 
resumidas a seguir representam a consolidação da instituição como interlocutora nacio-
nal e internacional dos Municípios: 
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Criação da CIP custeou 
R$ 17,6 bi de iluminação 

Na década de 1990, os Municí-
pios cobravam taxas de iluminação 
pública para custear o gasto com es-
se serviço. A cobrança, no entanto, 
recebia uma série de questionamen-
tos legais. A CNM defendeu a volta 
de algum dispositivo tributário que 
financiasse o serviço. A entidade 
atuou para aprovar a Contribui-
ção Social de Iluminação Pública. 
Em dezembro de 2002, depois de 
cinco anos de luta, a CIP foi aprova-
da e significou uma economia nos 
orçamentos municipais de até 5%. 
Entre 2003 e 2010, os ganhos com a 
CIP atingiram R$ 17,6 bilhões. 

Alteração na Cofins 
trouxe mais R$ 21,5 bi 

Em 1999, a alíquota da Cofins 
foi ampliada de 2% para 3%, e a 
atuação da CNM evitou que es-
se aumento fosse compensado no 
IR e corroesse a base de cálculo 
do FPM. A alteração na alíquota 
da Cofins entre os anos de 1999 e 
2010 significou um ganho real para 
os Municípios de mais de R$ 21,5 
bilhões. Em outra frente, a CNM 
atuou para impossibilitar a compen-
sação da Cofins no IPI. O resultado 
financeiro dessa ação para os Mu-
nicípios entre 2004 e 2010 foi de 
quase R$ 980 milhões. 

Mobilização evitou perdas
anuais de R$ 4,25 bilhões 

Ao entrar em vigor em 1996, 
a Lei Kandir foi responsável por 
isentar a cobrança do ICMS dos 
produtos primários e semielabora-
dos destinados à exportação. Com 
a exoneração da cobrança do im-
posto, os Estados e os Municípios 
perderam parte da sua receita via 
redução do FPE e FPM. Em janei-
ro de 2007, entraria em vigor um 
benefício adicional à Lei Kandir, 
que permitiria às empresas abater 
também créditos de material de 
consumo. A CNM trabalhou pa-
ra impedir o benefício adicional. 
Aprovada, a Lei Complementar 
122/2006 prorrogou a entrada em 
vigor dos benefícios até 2011. Essa 
conquista evitou perdas de arreca-
dação em torno de R$ 4,25 bilhões 
por ano para os Municípios.

Luta desarmou armadilhas
do Fundo de Estabilização 

Criado para garantir o finan-
ciamento da educação e da saúde, 
o Fundo de Estabilização Fiscal 
(FEF) reservava 20% dos recursos 
da União para gastos desvincu-
lados. Na prática, servia para o 
pagamento dos juros da dívida. 
Essa engenharia orçamentária pre-
judicava os Municípios, ao retirar 
recursos do FPM e diminuir os 

gastos do governo federal em áre-
as de competência compartilhada. 
Em 1996, houve a primeira pror-
rogação do fundo por um prazo de 
um ano. A CNM encampou a luta 
pela não prorrogação do FEF e pela 
retirada do FPM da base do fundo. 
Ao final, houve uma compensação 
para os cofres municipais, com a 
diminuição da retenção do FPM. 
A retirada completa só foi possível 
com a EC 27/2000.

Lei destravou repasse 
do salário-educação

Até 2003, o salário-educação 
era dividido somente entre a União 
e os Estados. Com o aumento da 
participação dos Municípios na 
oferta de ensino fundamental, a 
CNM passou a reivindicar que 
parte dos recursos fosse repassa-
da às redes municipais. Em 1998, 
essa demanda tornou-se conquista, 
e os recursos da cota estadual se-
riam divididos com os Municípios, 
de acordo com critérios determina-
dos por lei estadual. Como somente 
16 Estados regulamentaram tal lei, 
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Alteração no ITR dobrou 
a fatia para o Município

Tributo da União cobrado dos 
proprietários de terras fora do perí-
metro urbano, o Imposto Territorial 
Rural (ITR) destinava 50% para os 
Municípios. A Confederação de-
fendeu que, pela própria natureza 

do tributo, aqueles Municípios que 
se responsabilizassem pela arre-
cadação e fiscalização do tributo 
deveriam receber 100% do ITR, 
mesmo continuando como um 
tributo da União. O aumento da 
arrecadação levou a um ganho fi-
nanceiro para os Municípios de R$ 
455 milhões entre 2008 e 2010. 

porém, os recursos continuaram 
sob poder dos governos estaduais. 
A CNM insistiu nas reivindicações 
originais e, em 2003, foi aprovada a 
Lei 10.832, garantindo o envio dos 
recursos diretamente ao Município. 
Entre 2004 e 2010, o repasse direto 
do salário-educação para os Muni-
cípios totalizou R$ 14,6 bilhões. 

Marcha abriu canal de
diálogo com a União 

A fim de sanar a necessidade 
de institucionalização de um ca-
nal permanente de diálogo entre os 
Municípios e a União, foi proposta 
na V Marcha, em 2002, a criação 
do Comitê de Articulação Federati-
va (CAF). A demanda da CNM foi 
concretizada por medida provisó-
ria em 2002, de forma que o CAF 
começou a funcionar em 2003, 
trazendo um grande avanço na 
relação federativa e uma conquis-
ta importante para os Municípios 
brasileiros. Em 2007, o CAF foi 
institucionalizado, por decreto, 
como instância consultiva da Pre-
sidência da República. 
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Revisão na Cide reforçou
os cofres municipais

Cobrada sobre o preço dos com-
bustíveis desde 2002, inicialmente 
com arrecadação exclusiva para o 
governo federal, a Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômi-
co (Cide) começou a ser rediscutida 
com a reforma tributária. A propos-
ta era de que a União repassasse 
25% para os Estados (18,75%) e Mu-
nicípios (6,25%). Insatisfeitos, os 
Estados solicitavam os 25% inte-
grais, sem o compartilhamento com 
os Municípios. A CNM pressionou 
não só para manter a participação 
municipal, mas também ampliá-la. 
A divisão acabou sendo revista. 
A EC 42/2003 dest inou aos 
Municípios 7,25% da Cide, são apro-
ximadamente R$ 520 milhões anuais 
a mais para os Municípios. Entre 
2004 e 2010, foram R$ 2,5 bilhões. 

Essas são apenas algumas das 
conquistas da CNM. Na área de 
educação poderiam ainda ser cita-
dos o aumento dos recursos para a 
merenda escolar e a capacidade dos 
Municípios renegociarem o ressarci-
mento do transporte escolar. Na área 
financeira, a CNM também pressio-
nou para que o Fundo de Apoio às 
Exportações fosse reeditado anual-
mente, garantiu que o Parcelamento 
Especial de Débitos fosse considera-
do pela União para compor o FPM 
e garantiu, durante a crise de 2008 
e 2009, o apoio financeiro aos Mu-
nicípios. Outras conquistas em áreas 
diversas foram a possibilidade de os 
Municípios explorarem suas reservas 
minerais para realizar obras públicas, 
a garantia da utilização do pregão 
eletrônico, a capacidade de os peque-
nos Municípios instituírem o Regime 
Próprio da Previdência Social e a não 
extinção de 57 Municípios criados a 
partir de 1996 
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Conquistas municipalistas: o que se pode mensurar

Neste quadro, veja alguns exemplos de conquistas que podem ser quantificadas em reais:

Conquista Período Valor

Alteração da alíquota da Cofins 1999-2010 21.502.860.406,00

Fim da compensação da Cofins no IPI 2004-2010 979.482.872,00

Contribuição Social de Iluminação Pública (CIP) 2003-2010 17.640.455.781,00

Imposto sobre Serviços (ISS) 2004-2010 21.159.099.942,00

Imposto Territorial Rural (ITR) 2008-2010 454.772.474,00

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) 2004-2010 2.565.354.577,00

Aumento de 1 ponto percentual no Fundo de Participação Municipal 2007-2010 6.610.848.379,00

Apoio Financeiro ao Município (AFM) 2009 2.348.163.809,00

Repasse direto do salário-educação 2004-2010 14.613.875.749,00

Transporte Escolar 2004-2010 1.800.575.128,00

Merenda Escolar 2006-2010 1.758.752.748,00

Parcelamento Especial de Débitos (Paes) 2005 580.663.377,00

Total 95.506.436.345,00

Fonte: CNM
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Em conexão

www.cnm.org.br

Meio mais amplo de comunicação com os Municípios, o site 
da CNM mantém-se atualizado com as principais atividades 
da entidade, entre notícias, informações sobre áreas técnicas, 
publicações, dados sobre Municípios e hotsites. Os gestores 

locais também dispõem de uma parte de informações personalizadas aos 
Municípios, com o conteúdo sobre o impacto das conquistas da entidade nes-
ses entes, sobre o Índice de Responsabilidade Fiscal e Social dos últimos 10 
anos e sobre os dados básicos municipais, entre os quais o nome do prefeito 
e o endereço da prefeitura. Na parte institucional, encontram-se informações 
sobre a estrutura da CNM, a composição da Diretoria e a história das Mar-
chas a Brasília. Além disso, o site oferece galeria de fotos com a cobertura 
das atividades da entidade, os principais eventos e mobilizações da CNM 
e as notícias de Brasília e dos Municípios indispensáveis para os gestores.

Notícias
Produzidas pela Assessoria de Comunicação com 

a colaboração das demais áreas da CNM, as no-
tícias veiculadas são apresentadas em tempo real 

e cobrem as votações de projetos de lei importan-
tes para os Municípios no Congresso Nacional, 

as ações do governo federal que impactam os 
entes locais, os eventos da CNM, a participa-
ção da entidade em reuniões e Conselhos e as 

boas práticas da gestão pública municipal. 

Rádio
Boletins sobre as notícias mais relevan-

tes do dia são disponibilizados no site 
e replicados por outras emissoras. 

TV 
As reportagens em vídeo da CNM são hospedadas tanto no site 

quanto no canal da entidade no Youtube (TVportalCNM).

Hotsites
A criação de espaços especiais dentro do portal pa-

ra coberturas de grande expressão é prática rotineira. Esse 
recurso, por exemplo, foi utilizado durante a Rio+20.  

com a
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www.cnm.org.br

Boletim CNM
O Boletim CNM é confeccionado mensalmente em forma-
tos impresso, distribuído a todos os Municípios, e digital. 

Transparência
A CNM disponibiliza todas as informações relacionadas a 
seu funcionamento interno, tais como processos seletivos, 
salários, estatuto, relatórios, resoluções, quadro de empre-
gos, credenciamento, licitações, compras e demonstrativos 
de conta mensal. Anualmente, o relatório de atividades traz 
a prestação de contas das ações, projetos, gastos e con-
quistas. Os Municípios que contribuem recebem também 
mensalmente um relatório de prestação de contas.
Em consonância com a Lei de Acesso à Informação, há um 
formulário para que qualquer cidadão possa requerer informa-
ções administrativas e financeiras não disponíveis no site.

Biblioteca
Ao clicar nesta aba, você tem acesso a dezenas de publica-
ções especializadas produzidas pela equipe da CNM em 
diferentes áreas. Há pareceres técnicos, cartilhas, repro-
duções de editais e boletins, entre conteúdos para serem 
“folheados” no próprio site ou baixados no computador.

Dados sobre Municípios
Você pode pesquisar informações básicas sobre Municípios 
de todo o País e, também, navegar em um mapa do Brasil.

Redes sociais
Estar presente nas chamadas redes sociais, que se con-
solidaram como um espaço de interatividade ampla 
com a sociedade, é tão importante que o site tem portas 
de entrada para o Facebook e para o Twitter.
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Ponta da Rede Municipalista 
no Brasil, a CNM expres-
sa a atuação das entidades 
estaduais, das associações 

microrregionais e, principalmente, 
dos Municípios brasileiros. 

O trabalho conjunto dessas 
entidades garante uma maior co-
ordenação para o movimento, 
fortalece as pautas políticas dos Mu-
nicípios e aproxima as autoridades 
locais dos processos decisórios es-
taduais e nacional. 

Desde a fundação da Associação 
Paulista de Municípios, em 1948, fo-
ram criadas 27 entidades estaduais 
de Municípios. Elas compõem o 
Conselho Político da CNM. 

Entre outras responsabilida-
des, cabe a este Conselho opinar 
sobre as estratégias políticas a 
serem adotadas pelo movimento 
e informar os problemas político
-administrativos enfrentados pelos 
Municípios nos diferentes Estados-
membros da Federação.

A rede municipalista conta 
ainda com as associações micror-
regionais. As primeiras surgiram no 
início da década de 1960 e, hoje, já 
somam mais de 180. Algumas ca-
racterísticas próprias distinguem as 
microrregionais de outros tipos de 
agrupamento de Municípios. 

Diferentemente das regiões 
metropolitanas, as associações 
de Municípios não são iniciativas 
de cima para baixo, ou seja, não 
são criadas pelo desejo dos entes 
federados estaduais nem são defi-
nidas segundo os critérios do IBGE. 
As microrregionais também não são 
voltadas para ações específicas co-
mo os consórcios municipais, que 

A Rede Municipalista

reúnem Municípios para tratar de 
temas como maquinário agrícola 
ou saneamento. 

Ao participar desses três níveis 
de associações, os Municípios ad-
quirem vantagens semelhantes, mas 
com enfoques diferentes. As mi-
crorregionais podem beneficiá-los 
no âmbito mais local com o apoio à 
determinada política regional ou à 
realização de cursos específicos de 
aperfeiçoamento. 

As federações e as associações 
estaduais envolvem técnicos capa-
zes de orientar políticas em todo o 
Estado. A capacidade de comuni-
cação permite o debate federativo 
com os governadores e o reforço de 
mobilizações frente ao governo fe-
deral. 

A CNM, por sua vez, se con-

centra em conquistas federativas 
no âmbito nacional, a ponto de be-
neficiar todos os Municípios com 
melhorias significativas na autono-
mia financeira e política. 

Na atuação com a Rede Mu-
nicipalista, a CNM mobiliza as 
entidades para a reivindicação 
conjunta frente ao Executivo e Le-
gislativo Federal, leva informações 
institucionais, divulga atividades e 
organiza eventos conjuntos nos Es-
tados. O objetivo do relacionamento 
com as entidades microrregionais e 
estaduais é fortalecer a coordenação 
das ações políticas dos Municípios. 
A Confederação busca, com isso, 
estar aberta aos anseios da base do 
movimento, ao mesmo tempo em 
que descentraliza suas ações para 
perto dos Municípios 
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Para se manter em contato com os 5.568 Municípios brasileiros, a CNM conta uma equipe de relacionamento 
de mais de 50 pessoas. Tem duas frentes de ação: uma de relação com as entidades estaduais e microrre-
gionais de Municípios (Rede Municipalista, ver página 16) e outra de relação direta com os entes locais. 

O contato direto com o Município é feito pela Central de Atendimento aos Municípios (CAM). For-
mada por 50 colaboradores sempre disponíveis para receber e acessar os gestores e servidores públicos locais, a 
CAM realiza coletas de dados diários, que contribuem para as pesquisas e estudos técnicos da entidade. 

Essas informações são analisadas pelas áreas técnicas da CNM. Entre as atividades desempenhadas por elas 
estão as mais variadas, como a avaliação dos programas federais; a elaboração de análises técnicas sobre projetos 
de lei; as participações dos Conselhos junto ao governo federal; a identificação de experiências locais bem-suce-
didas; e a capacitação dos Municípios.

Para executar essas funções, a instituição formou núcleos técnicos. Os núcleos são divididos em jurídico, so-
cial, desenvolvimento territorial, finanças e desenvolvimento econômico. Uma área específica de estudos técnicos 
também realiza pesquisas junto aos Municípios e analisa os dados obtidos para que a entidade conheça melhor a 
realidade local. 

Grande parte do conhecimento produzido pela entidade é direcionada para sua atuação política e institucional. 
As áreas de Articulação Parlamentar, de Conselhos Executivos e Re-
lações Institucionais garantem que a expertise técnica adquirida seja 
agregada à defesa de interesses, por meio de mobilizações, das Mar-
chas e do processo de convencimento juntos aos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário federais. 

Essa atuação conjunta entre os diversos departamentos da CNM 
produz conquistas, conhecimento sobre políticas públicas locais e 
melhoria da gestão municipal 

O processo que fortalece
o Municipalismo

Foto: Maurício Zanin



Revista18



Revista 19



Revista20

Por meio de ambiente seguro 
e controle de acesso, o Cidade-
Compras oferece uma solução de 
compras eletrônicas com autono-
mia, economia e transparência. 
Gerencia as licitações na moda-
lidade pregão, por meio da qual 
os fornecedores se cadastram no 
portal e dão lances no processo de 
compras de bens e serviços. O Ci-
dadeCompras já proporcionou aos 
Municípios uma economia de R$ 
167,5 milhões. Só em 2011, houve 
4.286 pregões eletrônicos e 1.663 
presenciais, um aumento de 9% so-
bre 2010.

Uma das formas mais relevan-
tes de contribuição para a melhoria 
da gestão pública, a Solução Inte-
grada de Administração Municipal 
(Urbem) tem cadastros únicos, 
consolidação total, automatização 
e atualização em tempo real. Entre 

as áreas integradas estão adminis-
trativo, patrimonial, financeiro, 
tributário e RH. Permite acompa-
nhamento de protocolos e fluxos, 
controle dos bens móveis e imóveis 
e  gerenciamento da arrecadação 
de receitas e gastos, dos alvarás 
emitidos e da folha de ponto.

Portal Municipal

O e-Município oferece e-mail 
institucional (nome@municipio.
uf.gov.br) para a padronização, o 
armazenamento de histórico e o 
ganho de credibilidade das men-
sagens das prefeituras e entidades 
municipalistas. A ferramenta de 
site da CNM permite aos técni-

cos municipais alimentar a página 
da prefeitura, em respeito às obri-
gações legais (www.municipio.
uf.gov.br).

E ainda...

O E-gov desenvolve a in-
clusão digital. Com o projeto 
Dados e Indicadores Municipais 
(DIM), fornece de forma unifica-
da e acessível a gestores públicos, 
acadêmicos e sociedade em geral 
informações antes dispersas em 
bases de dados. O núcleo também 
avalia, por meio de uma incubado-
ra, os programas disponibilizados 
pelo governo federal, o diagnóstico 
dos Municípios e o levantamento 
de experiências exitosas 

Por umagestão moderna
Engrenagem que move a CNM, a modernização contínua da gestão municipal leva 

a entidade a investir em tecnologias de melhoria da administração cujo direito de 
propriedade são dos Municípios.
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Conexão
internacional

AAssessoria Internacional 
da CNM surgiu depois de 
um diagnóstico da Flacma 
em parceira com a Organi-

zação dos Estados Americanos (OEA), 
que apontou a CNM como uma das en-
tidades municipalistas mais completas 
do Continente, tendo muito a contribuir 
por meio do intercâmbio internacional. 

No início, foi preciso compreender 
a realidade desse tema interna e exter-
namente. Por meio do Observatório da 
Cooperação Descentralizada no Bra-
sil, a CNM identificou os Municípios 
com áreas ou atuação internacional, 
realizando uma série de estudos e 
publicações. As redes internacionais 
possibilitaram à CNM aprender com 
outras experiências, ao mesmo tempo 
que firmava a representação brasilei-
ra. Inserida nesse contexto global, a 
CNM conquistou espaço para os Mu-
nicípios nos fóruns prioritários da 
política externa. 

Na cooperação internacional, a 
CNM foi responsável por capitane-
ar dois importantes projetos: Planos 
Diretores em parceria com a Agência 
Canadense para o Desenvolvimen-
to Internacional (Cida) e Capacidades 
com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento. O convênio 
com o Pnud marcou ainda uma série 
de atividades com foco no Objetivo 
de Desenvolvimento do Milênio. Inú-
meras capacitações foram realizadas, 
a exemplo dos cursos com o Institu-
to das Nações Unidas para Formação 
e Investigação (Unitar) e o programa 
de intercâmbio com o Conselho de 
Autoridades Locais para Relações In-
ternacionais (Clair) do Japão.

A promoção de eventos internacio-
nais, além de dar visibilidade às cidades 
brasileiras, possibilitava o acesso a essa 
informação pelos gestores brasileiros. 
A CNM realizou diversos Congressos 
Internacionais, como os de Florianópo-
lis, Porto Alegre e Manaus. Na Rio+20, 
a CNM estimulou o desenvolvimento 
de ações nos próprios Municípios, co-
mo o caminho para a sustentabilidade. 
Os eventos também podem ser voltados 
à promoção econômica, tendo a CNM 
promovido casos de sucesso na atração 
de investimento e exportação.

A CNM segue valorizando a in-
teração internacional dos Municípios 
brasileiros. Na agenda, encontram-se 
a pauta do desenvolvimento das fron-
teiras, as missões internacionais para 
visita a outras experiências e promo-
ção do intercâmbio de conhecimento 
municipal. Por meio do relacionamen-
to internacional, os Municípios poderão 
ampliar as fontes de recursos e conheci-
mento, melhorando sua competitividade 
e sua qualidade de vida 

Protagonismo nas Redes Internacionais

Vice-presidente da Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios 
e Associação de Municípios (Flacma)

Bureau Executivo da Entidade Internacional de Municípios (CGLU)

Comitê Consultivo de Autoridades Locais para as Nações Unidas (Unacla)

Fórum Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Depar-
tamentos do Mercosul (FCCR)

Foro de Municípios dos Países de Língua Portuguesa Foral (CPLP) 

Fórum de Governança Local Índia, Brasil e África do Sul (FGL-IBAS) 

Reunião CGLU, na Coréia do Sul.

Fórum Cifal Atlanta, nos EUA.

Cities for Mobilites, Stutigard, Alemanha.
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Em julho de 2010, a CNM recebeu da Superintendência de Patrimônio da União do 
Distrito Federal a cessão de uso do terreno, em Brasília-DF, para a construção da futura 
sede da Confederação.

Com o objetivo de ampliar a participação, estimular novas ideias e projetos entre os 
profissionais de arquitetura de todo o País e encontrar um projeto adequado às expectativas 
dos Municípios para aquela que será a futura sede da entidade, a CNM optou por realizar 
um Concurso Público Nacional de Arquitetura. O Projeto vencedor foi conhecido em 2011, 
e a fase burocrática para a construção já está quase concluída. 

A criação de uma nova sede representa a consolidação de uma instituição, com maior 
capacidade de se manter ao longo da história. Ao possibilitar a ampliação e a integração 
dos funcionários, espera-se qualificar ainda mais a defesa dos interesses municipais 

No horizonte,
a nova sede





A CNM quer saber mais sobre o seu Município.

Entre em contato por meio do telefone: (61) 2101-6000

E-mail: atendimento@cnm.org.br

Site: www.cnm.org.br

A CNM só existe com o engajamento e a participação dos Municípios!


