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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Municipalista,
É com muita alegria que parabenizo cada
candidato eleito como prefeito, prefeita, viceprefeito, vice-prefeita, vereador e vereadora.
As eleições consolidam um dos momentos
mais importantes da nossa democracia. Em
cada um dos 5.568 Municípios, os cidadãos
elegem seus representantes com a esperança
de garantir o desenvolvimento de suas cidades
e melhorar a qualidade de vida de todos.
Sabemos dos muitos desafios que envolvem
essa nobre missão, especialmente em
um momento tão complexo como o que
enfrentamos. A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) acredita nesse papel e sabe
que não há crescimento econômico sem o
fortalecimento dos Municípios. Estaremos a seu
lado para, juntos, construirmos uma Federação
justa e que permita a implementação de
políticas públicas que correspondam às
necessidades de nosso povo.
A CNM atua há mais de 40 anos para dar
voz aos Municípios brasileiros, sendo a maior
entidade municipalista da América Latina.
A história do movimento municipalista é
permeada de lutas nos três Poderes e de
conquistas que vêm transformando o
nosso país.
Mas essas conquistas só são
possíveis pela união dos nossos
gestores, que fazem ecoar as
reivindicações dos Municípios
nos quatro cantos do país. Em
Brasília, contamos com todos
os municipalistas em diversos
momentos, a fim de alertar para
as necessidades de nossa po-

pulação. Assim, temos mostrado ao longo de
quatro décadas a nossa força e nos tornamos
protagonistas nos grandes debates realizados
no país.
Vamos continuar trabalhando para promover
ações voltadas ao fortalecimento da gestão
municipal. Entendemos que esse trabalho
passa não apenas pela atuação políticoinstitucional, mas também pela capacitação
de gestores e servidores das administrações
locais. A CNM é composta por uma equipe
qualificada e disponibiliza cursos, orientações
técnicas e jurídicas e ferramentas para
subsidiar no diagnóstico, no planejamento
e na execução das políticas públicas. Além
disso, sempre atenta às necessidades de cada
Município, realiza visitas institucionais para
conhecer a realidade local e atua, juntamente
com entidades estaduais e microrregionais,
para disponibilizar soluções.
É isso que iremos mostrar nas páginas desta
Revista. Queremos que você conheça tudo o
que está à disposição de seu Município para
que seja possível vencer as adversidades
enfrentadas e promover uma gestão de
qualidade.
A nossa maior alegria é tê-lo ao nosso lado,
escrevendo a história da CNM e do movimento
municipalista. A nossa luta permanece.
Seguimos juntos e confiantes na
nossa força para promover a
retomada do crescimento do
Brasil. Contamos com você!
Glademir Aroldi
Presidente da CNM
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QUATRO DÉCADAS DE LUTAS
E CONQUISTAS
"Sabemos dos
desafios enfrentados
pelos Municípios e
caminhamos lado a
lado para promover
uma gestão de
excelência. A nossa
luta permanece.
Contamos com
você para continuar
escrevendo
essa história de
conquistas".
Glademir Aroldi
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A voz dos Municípios brasileiros. Criada em 8 de fevereiro de 1980, a Confederação Nacional de Municípios
celebra mais de quatro décadas consolidada como a
maior entidade municipalista da América Latina.
De Wilson José Abdalla, que também chefiou a Associação Paulista de Municípios (APM), ao atual líder municipalista, Glademir Aroldi, a Confederação soma nove
presidentes que estiveram à frente da entidade.
Gestão após gestão, a entidade não perdeu o foco por
um pacto federativo correto e justo, pela autonomia nas
políticas locais e por medidas que impactem positivamente a qualidade de vida das pessoas. Guiada por
esse norte, a CNM atua ao lado das entidades estaduais
e microrregionais e conta com cada um dos gestores municipais para construir uma história de lutas e conquistas.
Junto a cada gestor local, a Confederação está na ponta,
dando voz às necessidades dos cidadãos. Em Brasília,
a entidade representa os 5.568 Municípios no Legislativo,
no Executivo e no Judiciário. Pela união do movimento,
a CNM mostra a força que possui e se torna protagonista
nos grandes debates realizados no país.

Assim, a consolidação desse trabalho torna-se possível com a confiança dos mais de
cinco mil Municípios contribuintes. A Confederação disponibiliza a esses uma estrutura
de representatividade e articulação política,
técnica e institucional. É em busca de descentralização e de autonomia para os Municípios
que a entidade desenvolve suas ações.

Conheça a rede
municipalista internacional
ligada à Confederação

Perto de você

27 ENTIDADES ESTADUAIS DE MUNICÍPIOS
AF
OR

MUNICIPA
DO
LIS
ÇA

MO

A CNM atende diariamente gestores
municipais de todo o país, esclarecendo e orientando sobre todos os temas
da gestão pública, seja com contato
diário por telefone, notas técnicas,
notícias ou visitas na sede da entidade. Todas as demandas de interesse
dos gestores municipais são acompanhadas e transmitidas de forma ágil,
utilizando diversos canais de comunicação criados para estar mais perto de
cada Ente local – SMS, mailing, portal
exclusivo com notícias, vídeos, palestras de diversos temas e ainda eventos e seminários técnicos estaduais e
municipais.

196 ENTIDADES MICRORREGIONAIS DE MUNICÍPIOS
Ampla rede com entidades regionais
associadas por todo o país

556 CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS

5.568 MUNICÍPIOS BRASILEIROS
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PALÁCIO PAULO ZIULKOSKI:
CONHEÇA A CASA DOS MUNICÍPIOS
Como é bom ter um espaço para chamar de seu e nele interagir
em busca de melhorias para a gestão local. Prefeitos e agentes
municipais podem receber atendimento técnico individual em
áreas essenciais da administração, participar de eventos e retirar
as carteirinhas de identificação na sede da CNM. A casa dos
Municípios brasileiros fica em Brasília, próxima ao centro das decisões dos três Poderes e simboliza a força, as vitórias e a união
dos Entes municipais do país.
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Sonho de mais de duas décadas, a nova sede foi inaugurada
oficialmente no dia 16 de maio de 2017 e representa uma das
grandes conquistas da história dos 40 anos da CNM. O espaço
recebeu o nome de Palácio dos Municípios Paulo Ziulkoski, em
homenagem ao ex-presidente que comandou a principal entidade municipalista do país durante 21 anos.

Palco de decisões

“Começamos a juntar dinheiro para construir
a nossa sede há mais de 20 anos. Pois, como
qualquer pessoa que busca sua autonomia
e independência tende a ter sua residência,
onde morar, dialogar, viver com sua família,
entendo que a nossa entidade teria essa simbologia"
Paulo Ziulkoski.
O prédio da sede da CNM possui salão nobre
para 500 pessoas, museu do municipalismo,
quatro salas multimídias integradas e uma
praça cívica. A estrutura foi planejada para
oferecer conforto aos prefeitos e aos demais
visitantes que aproveitam a agenda pública em
Brasília para procurar orientações na entidade
e receber atendimento técnico dos colaboradores da CNM no lounge municipalista. Os gestores ainda podem participar de mobilizações,
capacitações e eventos.

A sede também é palco de articulações entre os
três Poderes, com a realização de eventos e de
reuniões que contam com a presença de membros do Executivo, do Legislativo, do Judiciário
e de lideranças internacionais. Presidente da
República, governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), deputados e senadores são
algumas autoridades que já estiveram na CNM
para participar de debates que proporcionaram
melhorias para os Municípios.
É também no edifício que o Conselho Político
da entidade se reúne para debater e alinhar
as demandas municipalistas que serão tratadas nos três Poderes. O Conselho é composto
pelos presidentes da CNM e das entidades
municipalistas dos 26 Estados da Federação,
além do Movimento Mulheres Municipalistas
(MMM), primeiro movimento municipalista feminino apartidário brasileiro.

Quer saber mais vantagens que só os Municípios contribuintes possuem?

1

Atendimento exclusivo das áreas técnicas
da CNM.

2

Carteirinha do(a) prefeito(a) – que dá acesso fácil ao Congresso Nacional e a órgãos
federais – e botton exclusivo para prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores.

3

Participação do prefeito(a) gratuita na Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e
em outros grandes eventos.

4

Capacitações gratuitas ao gestor e aos
servidores municipais.

5

Acesso ao Conteúdo Exclusivo, com dados
personalizados e ferramentas únicas para facilitar a gestão – disponível para todos os servidores do Município.

6
7
8

Representação política junto aos três Poderes.
Coletânea com orientações para toda a gestão.
Apoio para visitas técnicas a sedes de governo
em Brasília.

9 Kit personalizado para início da gestão.
10 Participação em projetos internacionais.
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ORIENTAÇÕES NO MAIOR ACERVO
MUNICIPALISTA DO PAÍS


Mais de
1.350 publicações


3,2 milhões de
downloads desde 2009


541.094 acessos entre
janeiro e setembro de 2020



Materiais on-line e de acesso gratuito em várias
áreas da administração local estão disponíveis no
maior acervo municipalista do país. Criada em 2009
como forma de orientar prefeitos e outros agentes
municipais sobre assuntos que fazem parte do
trabalho da gestão, a Biblioteca Digital da CNM
oferece milhares de publicações, com vasto conteúdo para a administração local, e se intensificou
como importante ferramenta de informação durante
a pandemia do novo coronavírus.
As publicações são produzidas pela equipe técnica
da CNM e atualizadas com frequência. A procura
pelos documentos on-line cresce a cada ano e já
superou a marca de 3,2 milhões de downloads desde a sua criação. O material tem sido um importante
suporte dos gestores municipais com o cenário de
crise sanitária vivenciado em 2020. Por meio da
Biblioteca Digital da CNM, os gestores conseguem
informações sobre recursos emergenciais, adoção
de protocolos no combate à Covid-19, legislações e
prestação de contas.

Média mensal de 60 mil
downloads em 2020


174 materiais produzidos
desde o início da pandemia
(de março a setembro)


303.173 acessos
de março a setembro
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Conheça e divulgue
a Biblioteca CNM aos
servidores municipais.

FERRAMENTAS EXCLUSIVAS
PARA A SUA GESTÃO
FEX
ITR

AFM

LEI KANDIR

FPM

PORTAL DAS
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS

FUNDEB

CIDE

Municípios filiados à CNM e adimplentes contam com ferramentas on-line
que contribuem com a excelência da
administração local. O acesso às informações, de forma simples e unificada,
ocorre pelo Conteúdo Exclusivo, espaço que permite a consulta de dados
individualizados e está disponível a
todos os servidores da prefeitura.

RESTOS

A PAGAR

Materiais técnicos, panoramas e outras publicações estão disponíveis para download.
Uma das funcionalidades do Conteúdo Exclusivo
é o Portal das Transferências Constitucionais, que
reúne informações de todas as transferências constitucionais destinadas aos Municípios, como
o Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb) e as Contribuições de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide).
Também está disponível nesse espaço a plataforma
Êxitos, que seleciona oportunidades de acordo com
o perfil do Município, e os notifica das exigências,
dos prazos e dos documentos necessários. É possível ainda saber mais informações de indicadores
que revelam a situação sociocultural, econômica,
ambiental e política de cada Município na plataforma CiDados.
Quer saber a que mais terá acesso?
 Agenda de eventos, reuniões e mobilizações.
 Publicações exclusivas.
 Apresentações e vídeos dos eventos realizados pela CNM.
 Publicações do Diário Oficial da União.
 Modelos de ações judiciais.
 Diagnósticos e indicadores.

Cidade em Dados

Mandala
ODS

CONTEÚDO

EXCLUSIVO

GESTOR
MUNICIPAL

Como acessar
Todo o conteúdo está disponibilizado na área
restrita do Portal. Vá até www.cnm.org.br e
preencha os dados de login e senha na parte
superior do site.
Não possui login? Entre em contato com o
atendimento institucional pelo
(61) 2101-6059 / 6060.
Conheça mais sobre essa
ferramenta:
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2020: MAIS AUTONOMIA PARA
SUPERAR DESAFIOS

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.
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Combate à Covid-19
 Fundos de saúde: 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 saúde: 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.

Social e Territorial
 Lei Aldir Blanc: R$ 1,5 bilhão para Municípios
utilizarem em ações emergenciais do setor de
cultura.
 Recursos assistência social: 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: Portaria 1.857/2020
libera R$ 454,3 milhões do Ministério da Saúde
para 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 para ações de
segurança alimentar e nutricional por meio do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
 Mobilidade: suspensão de pagamentos de
financiamentos do subprograma Refrota com
recursos do FGTS.

Econômico
 Complementação FPM: de março a novembro, Municípios tiveram R$ 8,4 bilhões para
recompor as quedas nos repasses.
 Redistribuição ISS: 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.
 Dedução ISS: 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).
 Operações de crédito sem garantia da
União: aumento do limite em R$ 4 bilhões.
 Flexibilização LRF: limites para gastos com
pessoal, dívida consolidada e empenho, metas
fiscais e contingenciamento por limitação de
empenho.
 LC 173/2020: 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.
 Cide: 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.
 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.

Prazos
Para que os gestores e os servidores pudessem dar
prioridade ao combate da Covid-19, vários prazos
foram prorrogados: convênios e contratos; Imposto
Territorial Rural (ITR); Restos a Pagar; Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
Plano de Mobilidade; Plano Municipal de Saneamento Básico; instalação dos aterros sanitários e
fim dos lixões; adequação das alíquotas dos RPPS
conforme estabelece a Emenda Constitucional
103/2019, da Reforma da Previdência; e inclusão
das Organizações Sociais (OSs) nos cálculos de
despesa de pessoal.

Ministério da Economia e Seaf
No final de março, a Confederação estabeleceu um novo canal, permanente e direto,
com o governo federal. O presidente Glademir Aroldi e a equipe técnica da entidade se
reuniram – primeiro semanalmente e agora
quinzenalmente – com o Ministério da Economia e a Secretaria de Assuntos Federativos
para debater as demandas dos Municípios e
alinhar ações que dependem dos ministérios
e da Presidência da República.
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CONQUISTAS HISTÓRICAS
JUNTO AOS 3 PODERES
Em quatro décadas, a Confederação se consolidou
como entidade representativa e hoje é a voz dos
Municípios em Brasília, junto ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário. No Congresso Nacional, não
só analisa e acompanha as propostas que já tramitam, como também apresenta sugestões de melhoria aos textos, convoca mobilizações e apresenta
projetos para atender às demandas identificadas
no dia a dia com os gestores. Para essa articulação,
conta com as frentes parlamentares em Defesa dos
Municípios Brasileiros (FMB), do Pacto Federativo
(FPPF) e dos Consórcios Públicos.
Por meio de sua equipe, formada por técnicos e
consultores, da diretoria e das entidades estaduais
e microrregionais, ainda participa de audiências
públicas, reuniões, eventos, conselhos,
grupos de trabalho, entre outras atividades realizadas com deputados, senadores, ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) e membros do governo, incluindo
ministros, secretários e diretores.
São 40 anos de luta, que resultaram em
mais recursos e melhores condições para
os Entes municipais. Veja algumas na
página a seguir.
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1999 a 2019

Alteração da alíquota de Cofins que incidiria sobre o IR

R$ 22,2 bilhões



2003 a 2019

Iluminação pública

R$ 67,9 bilhões



2004 a 2018

Imposto sobre Serviços (ISS)

R$ 404,7 bilhões



2004 a 2018

Fundo de Auxílio à Exportação (FEX)

R$ 11,8 bilhões



2004 a 2019

Repasse do Salário-Educação

R$ 108,8 bilhões



2004 a 2019

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide)

R$ 10,5 bilhões



2004 a 2019

Transporte Escolar

R$ 9,4 bilhões



2004 a 2019

Fim da compensação da Cofins no IPI

R$ 17,7 bilhões



2006 a 2019

Merenda Escolar

R$ 45,9 bilhões



2008 a 2019

Municipalização do Imposto Territorial Rural (ITR)

R$ 4,1 bilhões



2007 a 2019

1% FPM dezembro

R$ 53,3 bilhões



2009 a 2018

Repasses extras do FPM

R$ 9 bilhões



2013 a 2019

Kit máquinas

R$ 6,3 bilhões



2015 a 2019

1% FPM de julho

R$ 17,3 bilhões



2015 a 2019

Deixou de perder com o Super Simples

R$ 6,4 bilhões



2017

Parcelamento da Dívida Previdenciária

R$ 28,9 bilhões



2017

Derrubada do Veto do Encontro de Contas

R$ 39 bilhões



2019

Piso de Atenção Básica (PAB)

R$ 3,8 bilhões



2019

Cessão onerosa

R$ 5,4 bilhões

REPASSES ÚNICOS E PONTUAIS



2005



2009, 2013, 2015, 2017



2016 e 2017

PAES (crédito FPM)

R$ 949 milhões

Apoio Financeiro aos Municípios (AFM)

R$ 10,6 bilhões

Repatriação

R$ 12,9 bilhões

Até 2019, a CNM havia
conquistado R$ 896,8 bilhões
para os Municípios brasileiros
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MOBILIZADOS POR UM
PAÍS MELHOR
O movimento municipalista é marcado por conquistas que resultam da união dos gestores locais. Demandas importantes como o aumento percentual do
FPM, a partilha da cessão onerosa e a não extinção
de pequenas cidades foram concretizadas porque,
mobilizados, os representantes municipais ganham
força no debate com o Legislativo e o Executivo
federais.
No papel de demonstrar a realidade local aos diversos atores da política nacional, a CNM atua como
articuladora, além de representante dos Municípios.
Com a centralização de atividades do governo
federal em Brasília, assim como do Legislativo e do
Judiciário a nível federal, a presença física dos gestores municipais é um diferencial nas mobilizações
por demandas com grande peso e repercussão.
No entanto, a união dos municipalistas também é
feita virtualmente. Nesses casos, estratégias on-line
e por mensagens de celular são utilizadas para
informar e mobilizar à distância, sensibilizando e
solicitando apoio dos parlamentares em votações
que afetam os Municípios.

Quando convocado, faça parte dessa
rede em defesa do seu Município!
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Momentos marcantes
Muitas mobilizações estão no rol de 40 anos de luta
da CNM em prol dos Municípios. Entre elas, a luta
pelo aumento percentual do FPM, que reuniu, em
2003, mais de dez mil pessoas na capital federal.
Persistente ao reivindicar uma distribuição mais
justa dos tributos, as gestões locais conquistaram
aumentos no percentual do Fundo em 2007 e em
2014, sendo repassados como adicionais em julho e
em dezembro.
Em 2017, a situação fiscal preocupante fez com
que a CNM organizasse a campanha Não Deixem
Os Municípios Afundarem. No gramado em frente
ao Congresso Nacional, a instalação de um barco
inflável e a forte presença de gestores municipais
suscitou o debate e resultou em conquistas, como o
Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM).
Mais recentemente, a mobilização pela partilha justa
da cessão onerosa levou R$ 5,3 bilhões aos cofres
locais e, mesmo que à distância, os pleitos para
enfrentamento da pandemia da Covid-19 somam
conquistas, como a recomposição do FPM e os R$
23 bilhões de auxílio federativo. Diante, no entanto, das crescentes dificuldades financeiras, com a
sobrecarga de serviços à população sem a transferência de recursos suficientes, a luta municipalista
segue necessária, com pautas urgentes como a
regulamentação do Pacto Federativo e a aprovação
da Reforma Tributária.

MARCHA A BRASÍLIA: DE POLICIAIS E
CACHORROS A TAPETE VERMELHO

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é o
maior evento em número de autoridades políticas
da América Latina. Promovido pela CNM no mês de
maio, em Brasília, a Marcha acontece desde 1998
e reúne, todos os anos, prefeitos, vice-prefeitos,
vereadores e diversos gestores municipais para
conseguir avanços da pauta municipalista.
Já na primeira edição, mais de mil prefeitos mostraram a força do municipalismo. Na ocasião, eles
marcharam até o Palácio do Planalto para apresentar a pauta de reinvindicações e foram recepcionados pela segurança do governo, policiais militares
e cachorros. Nos anos seguintes, o movimento
seguiu mobilizado, e as Marchas tornaram-se
sinônimo de conquistas. A cada ano, a pauta de
demandas municipalistas é tratada com outros
Entes do Executivo, e também com o Legislativo e
o Judiciário.
A cessão onerosa, o parcelamento da dívida previdenciária, o novo prazo para se adequar às regras
de saneamento, a valorização do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a repatriação de
recursos e sucessivas vitórias para evitar perdas no
Imposto sobre Serviços (ISS) são apenas algumas
das conquistas já angariadas com a liderança da
CNM e o esforço conjunto de gestores e entidades.

Recorde de público
Em sua última edição, promovida em 2019, o evento
bateu recorde. Foram mais de 9 mil gestores reunidos em um único local. A XXII Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios contou com autoridades
como os presidentes da República, da Câmara e
do Senado, a presença maciça de 14 ministros, 154
deputados e 18 senadores.
O ano de 2020 foi o primeiro, desde 1998, que o
evento não ocorreu, em razão da pandemia do coronavírus. Isso não impediu, no entanto, os gestores de
estarem unidos e mobilizados para conseguir vencer
os desafios impostos pelo cenário. Para 2021, novos
desafios já estão encaminhados e precisarão do
apoio e da união do movimento municipalista.

Participe
Faça parte do maior evento municipalista da
América Latina. Acompanhe o site e as redes
sociais da CNM para ter informações sobre o
evento em 2021, marcado para ocorrer de 24
a 27 de maio.
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ATENDIMENTO
PERSONALIZADO E EXCLUSIVO

A CNM entra na força de trabalho para atuar lado a lado
com os gestores locais. Para tanto, disponibiliza um
corpo técnico estruturado e dividido nas mais diversas
frentes da gestão municipal. São áreas como saúde,
educação, meio ambiente, defesa civil, contabilidade,
finanças, turismo, cultura, entre tantas outras.

Com isso, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador ou o secretário municipal que procuram o
atendimento presencial da CNM saem com um
panorama com as mais diversas possibilidades
de aplicação de recursos, alternativas e soluções para possíveis problemas.

As áreas contam com uma equipe qualificada e oferecem orientações e apoio necessários aos Municípios filiados. Elas são responsáveis pela elaboração de notas,
cartilhas e outros materiais para contribuir e auxiliar o
gestor na condução dos trabalhos nos Municípios, além
de nortear sobre a aplicação de recursos recém-aprovados.

Além disso, cada área técnica tem um espaço
exclusivo dentro do portal oficial da entidade.
Nos setores específicos, os técnicos disponibilizam informações importantes para a implementação de ações, recursos e boas práticas
que são compartilhadas. Entre as informações,
os gestores têm acesso a novidades implementadas pelo Executivo e pelo Legislativo que
impactam diretamente as localidades.

O gestor que procura a CNM encontra ainda um atendimento especializado com detalhamento sobre as mais
diversas situações vividas na realidade local. Munidos
de dados específicos do Município, os técnicos da entidade conseguem fazer um atendimento exclusivo e personalizado para cada gestor que procura a entidade.

16

Para ter acesso ao conteúdo das áreas, à
divisão delas e como entrar em contato, basta
acessar o portal da CNM, na aba de áreas técnicas localizadas no menu do site.

CAPACITAR PARA
DESENVOLVER

Durante toda a sua história, a Confederação esteve conectada aos gestores de forma presencial e
virtual. Por meio de diversos projetos, a entidade
vai até os gestores a fim de levar orientações para
ajudar os Entes locais a promoverem uma gestão de
qualidade e que possibilite melhorias aos munícipes.
Um desses projetos, o Diálogo Municipalista, realizado em parceria com as entidades municipalistas
estaduais, marcou presença em todos os Estados
brasileiros em várias edições. Atualmente, o projeto
CNM Qualifica leva capacitações a prefeitos e servidores municipais. No endereço cnmqualifica.cnm.
org.br, o interessado pode conferir o calendário dos
cursos e as regras de gratuidade nas participações
de representantes de Municípios filiados à CNM.
Em decorrência da pandemia do coronavírus, os
cursos passaram a ser ministrados remotamente, o
que viabiliza a participação de municipalistas de cidades mais distantes e também permite conciliar o
aprendizado com as atividades nas prefeituras, em
geral ampliadas com o momento de crise. Mais de
dez mil prefeitos e agentes municipais já receberam
a capacitação do projeto desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Mais de 340 encontros virtuais e presenciais
e aproximadamente 30 mil agentes públicos
capacitados em quase três anos

com a

Mais de 250 transmissões em quatro anos

Além disso, nas transmissões semanais da Roda
de Conhecimento e do Bate-Papo pelo canal da TV
Portal CNM no YouTube e pelas redes sociais, gestores e agentes municipais interagem com técnicos,
consultores da entidade e convidados de todas as
esferas governamentais sobre temas variados e
relevantes para a administração municipal.
Mais de 160 transmissões e 135 mil visualizações
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PROJETOS QUE IMPULSIONAM
AÇÕES NA GESTÃO LOCAL
Com o olhar sensível voltado para as mais diversas situações
vividas nos Municípios, a CNM busca auxiliar, também, os
gestores na execução de políticas públicas.
A CNM está à frente de projetos que têm como o objetivo principal a melhoria dos serviços prestados
pelas prefeituras nas localidades.

P R O J E TO

P R ATO C H E I O PA R A
O D E S E N VO LV I M E N TO
O projeto foi criado logo após o início da crise trazida
pelo coronavírus, tendo como público-alvo Municípios
com menos de 50 mil habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo. O objetivo é amenizar a situação de pandemia que afetou especialmente as famílias mais vulneráveis do país e auxiliar os
gestores municipais que se viram entre a manutenção
da capacidade dos serviços de saúde
e o atendimento a uma demanda
crescente da população por auxílios
sociais.
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Entre as novidades de projetos liderados pela entidade, está o InovaJuntos, promovido com o apoio financeira da União Europeia. A ação é de cooperação
triangular entre Municípios brasileiros, portugueses
e latino-americanos e tem por objetivo
fortalecer o desenvolvimento urbano integrado para a inovação público-privada
em âmbito local e regional.

Um projeto pioneiro da CNM que busca identificar,
analisar, promover e compartilhar experiências
inovadoras implementadas pelos gestores nas cinco regiões do Brasil. As práticas devem inéditas
nos Municípios ou apresentar novas estratégias de
forma a contribuir significativamente para a melhoria da gestão municipal. A iniciativa também conta
com o apoio da União Europeia.

Lançado em 2014, o projeto Viva Seu Município nasceu com o propósito de fazer o cidadão
compreender a realidade municipal. Ao longo dos
anos, a ação se fortaleceu e entrou para o calendário da gestão municipal. A proposta é, literalmente, levar o gabinete do prefeito para a
rua no mês de fevereiro, período em que se comemora o Dia do Municipalismo, celebrado em
23 de fevereiro. A CNM entende
que, com transparência, diálogo,
planejamento e execução das
iniciativas em conjunto, é possível
alcançar as melhorias.

COMPROMISSO COM A
TRANSPARÊNCIA
“A gente trabalha para o fortalecimento da gestão local, pois
acreditamos que, por meio dela, podemos construir uma
sociedade melhor, com ética e transparência”,
Glademir Aroldi, presidente da CNM
Entre os pilares da Confederação Nacional de
Municípios, o compromisso com a transparência na
gestão é firmado em duas frentes – tanto na gestão
interna da entidade quanto no apoio a ações que
fortaleçam a transparência nas gestões municipais. No campo institucional, por exemplo, o atual
estatuto da Confederação estabelece que haja um
processo eleitoral, que é aberto e participativo, a
cada três anos.
Além disso, anualmente é realizada uma assembleia
geral com consulta aos prefeitos filiados e votações.
O evento ocorre sempre na Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios. Em 2020, no cenário de
pandemia da Covid-19 e com o cancelamento da
edição, a assembleia foi feita de maneira virtual.
Outro ponto fundamental para a representatividade
na CNM é o Conselho Político, composto pelos presidentes das 28 entidades estaduais e pelo Movimento Mulheres Municipalistas (MMM). Este último
é formado por prefeitas e lideranças municipalistas
e responsável por fomentar maior participação
das mulheres na política e nos pleitos, entre outras
atribuições.
Na atuação em prol dos Municípios, a entidade
preza ainda por sua autonomia financeira, não
tendo qualquer ligação partidária ou recebimento
de recursos do governo federal. Os balancetes da
Confederação, editais de compra e contratações
são disponibilizados na área do Conteúdo Exclusivo
do site da CNM, ao qual todos os Municípios filiados
têm acesso.

A atuação da CNM é focada em princípios
de ética e transparência recebeu, em 2018,
o reconhecimento por meio do Prêmio Marco
Maciel – Ética e Transparência na Relação
Público-Privado, promovido pela Associação
Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig). A entidade municipalista
foi vencedora na categoria Relações Institucionais e Governança (RIG) na Sociedade
Civil Organizada.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL EMPRESARIAL

Ética na CNM
Mire a câmera do seu celular para o
código abaixo e assista ao vídeo com
os compromissos de ética e responsabilidade assumidos pela Confederação Nacional de Municípios.
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CONECTADOS POR UM
PROPÓSITO

O movimento municipalista está permanentemente
unido por um propósito em comum de aprimorar a
gestão local e, assim, oferecer melhores serviços
públicos e qualidade de vida a cada cidadão brasileiro. Nessa missão, as gestões municipais estão
conectadas por ideais e ajuda mútua, e também
pela internet.
Com o intuito de diminuir a distância física, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) oferta
diversos serviços e informações por meio virtual.
O site da entidade reúne todo o material produzido
pelas áreas técnicas na aba Biblioteca, além de
notícias – em texto, áudio e vídeo -, hotsites temáticos, o espaço Conteúdo Exclusivo, informativos,
observatórios e outros.

Site da CNM
Atualizado diariamente com
notícias factuais e especiais
de interesse da gestão local.
Também reúne dados sobre
a entidade, publicações e
informativos. A reprodução
das reportagens e das
imagens é permitida desde
que com os devidos créditos.
Rádio CNM
A equipe de comunicação
também transmite eventos
pela Rádio CNM e reportagens
que podem ser reproduzidas,
bastando citar a fonte.
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Para levar informação técnica da maneira mais rápida e efetiva possível aos gestores municipais e em
linguagem fácil, a CNM tem, por exemplo, um canal
de vídeo no Youtube. Além de transmissões ao vivo
de eventos, o espaço conta com quatro produtos
semanais e fixos na programação: Minuto Municipalista e Município no Congresso – ambos resumos
dos principais resultados da semana -, Roda de
Conhecimento – às 10 horas das quintas-feiras – e
Bate-Papo da CNM – às 10 horas das sextas-feiras.
A entidade também está em outras redes sociais,
como Facebook, Twitter e Instagram (veja mais na
página 21). O objetivo é facilitar e democratizar o
acesso de todos a informações que facilitem o dia a
dia da gestão e, assim, ajudar a melhorar os serviços públicos ofertados a cada brasileiro.

Biblioteca Virtual
Estudos, boletins, revistas, artigos,
pareceres, notas técnicas e outras
publicações estão disponíveis,
gratuitamente, na Biblioteca on-line
da CNM. Os materiais abrangem
todas as áreas técnicas da entidade
e há sempre versões atualizadas.
CNM Qualifica – EAD
Os cursos de capacitação para
os servidores municipais do CNM
Qualifica ganharam a modalidade
de ensino a distância (EAD). São
mais de 20 opções de seminários,
e o certificado para os participantes
também é retirado on-line.

“Nos 5.568 Municípios, nos Estados,
em Brasília ou nas redes, nossa missão é melhorar a vida das pessoas”,
Glademir Aroldi, presidente da CNM

Acompanhe a CNM nas redes
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) está presente
em várias redes sociais para criar uma ampla rede de apoio
e de troca entre as gestões municipais do país. Na busca
dessa conexão com todos os Municípios, a entidade está
presente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn,
no Youtube, no Flickr e no WhatsApp (veja quadro).









WhatsApp
Para receber as principais informações
relacionadas ao universo municipal
diretamente no seu celular, basta se
inscrever na lista de transmissão da
CNM.
TV Portal CNM – Youtube
Além da transmissão de eventos,
o canal da CNM no Youtube reúne
quatro produtos semanais: Roda de
Conhecimento, Bate-Papo, Minuto
Municipalista e Município no Congresso.
Facebook/portalcnm
As transmissões ao vivo da CNM também
ocorrem pelo Facebook. Na rede social,
há ainda materiais com destaque para os
principais temas do dia.
Twitter/portalcnm
Cobertura em tempo real de eventos
da entidade e divulgação de notícias
importantes para a gestão municipal
estão sempre no radar na nossa conta no
Twitter.

Para maior interação – e, portanto, mais
troca de experiências e conhecimentos –,
a Confederação ressalta a importância de
seguir as contas da entidade e também
compartilhar conteúdos que possam informar os gestores e a população do seu
Município.

Instagram/portalcnm
Atualizações diárias para
o movimento municipalista
tanto nos stories quanto no
feed do nosso Instagram,
além de conteúdos
exclusivos para os
seguidores da rede.
Flickr/portalcnm
As fotos dos principais
eventos e reuniões com a
Confederação podem ser
baixadas, em diferentes
tamanhos. A reprodução
é livre, desde que citado o
crédito.
LinkedIn/portalcnm
Conheça nosso espaço
on-line para troca de
experiências profissionais,
compartilhamento de
informações sobre
capacitações e divulgação
de oportunidades na CNM.
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Mais capacitação, mais governança local
PERÍODO

GESTORES DA REGIÃO

18 e 19 de janeiro

Nordeste

21 e 22 de janeiro

Centro-Oeste e Norte

25 e 26 de janeiro

Sudeste

27 e 28 de janeiro

Sul
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200 entidades
microrregionais
de Municípios

O "Confederando"
Não se sabe ao certo a origem ou a data de
sua criação, mas estes personagens estão na
comunicação da CNM há mais de três décadas.
Eles simbolizam todos aqueles que lutam
para defender e fortalecer a autonomia que a
Carta Magna garante ao Município, como Ente
federado.
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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

www.cnm.org.br
/PortalCNM
@portalcnm
/TVPortalCNM
/PortalCNM
app.cnm.org.br
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