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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

De volta à capital federal, nos dias 15, 16 e 17 de maio, prefeitos de 

todo o Brasil querem mostrar ao governo federal, ao Congresso Nacional 

e à população a realidade da administração. Com o tema O Poder Local na 

construção de uma nova realidade, os gestores promovem mais uma edi-

ção do encontro – considerado o maior evento municipalista da América 

Latina –, que, no decorrer dos anos, conquistou espaço e reconhecimento.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) organiza anualmente 

o grande encontro. O presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, sinaliza que 

o movimento já se tornou um marco de conquistas na história do munici-

palismo brasileiro. Ao falar sobre sua importância, Ziulkoski se emociona. 

“É o cidadão representado pelo seu prefeito. Não estamos pedindo nada 

para nós [prefeitos], porque não levamos nada”, disse o líder Municipalista.

“Muitos dizem: lá estão de novo os prefeitos de pires na mão. Se existe 

pires na mão instituído é o sistema federativo, que precisa ser aprimorado, 

e esse é o nosso papel aqui durante estes dias”, desabafou. 

Na carta de convocação, o presidente da CNM esclarece que os Mu-

nicípios estão inseridos em um complexo sistema, que tem levado o País 

ao estrangulamento das políticas públicas, por causa do desequilíbrio 

das relações federativas. “Ao mesmo tempo em que se aumenta a de-

manda e repassa competências ao Município, não se prevê fonte para o 

financiamento. E os recursos continuam concentrados na esfera federal”, 

reclama o líder municipalista.

Ele contextualiza: “a situação não é recente, mas está se agravando 

com o passar do tempo, e ainda assim os Municípios são os que mais in-

vestem em Saúde, Educação e Infraestrutura. Estamos cumprindo nossa 

parte com sacrifício. E agora vamos mostrar para a sociedade as conse-

quências deste sistema federativo desigual e injusto”, pondera Ziulkoski. 

“Vamos comprovar a existência de um poder local atuante, atento, res-

ponsável e capaz de construir uma nova realidade para a Nação, fazendo-a 

mais justa, empreendedora e voltada para a superação das dificuldades 

que se apresentam”, destaca Ziulkoski.

PúbLico 

Além de prefeitos, a Marcha também reúne vice-prefeitos, vereadores, 

secretários municipais, parlamentares e representantes do governo atual. 

Na programação, estão agendados o VIII Fórum de Vereadores, o III Fórum 

de Contadores e o Seminário Nacional: os Municípios como protagonistas 

no enfrentamento ao crack, que vão reunir também especialistas, técnicos 

e gestores das três esferas do poder público. 

Os temas comuns prioritários da administração municipal serão pau-

tados. Como exemplo, podemos citar as áreas de: Desenvolvimento Social, 

Educação, Finanças, Jurídico, Saúde e Segurança. Em sessão solene, durante 

o evento, a Presidência da República deve se encontrar com os prefeitos.

Para participar do evento, os gestores devem fazer inscrição – que 

foi aberta no dia 22 de março, pela internet, no site específico com link no 

Portal CNM. No site da Marcha, estão disponíveis todas as informações. 

Acesse-o: www.marcha.cnm.org.br.

XV Marcha 

Prefeitos querem mostrar os entraves do desigual sistema
federativo e a realidade da administração municipal
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XV Marcha 

Prefeitos querem mostrar os entraves do desigual sistema
federativo e a realidade da administração municipal

HiStóRico dE coNquiStaS

A afirmação de Ziulkoski de que a Marcha 

fortalece o movimento municipalista e repre-

senta conquista a todos os brasileiros se con-

firma pelo registro dessas conquistas. Algumas 

delas foram: 

• Aumento de 1% do FPM: um adicio-

nal no Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) é repassado às prefeituras todo dia 10 

de dezembro do ano, desde 2007. O montante é 

referente a 1% sobre a arrecadação do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto 

de Renda (IR) de dezembro do ano anterior até 

novembro do ano corrente.

• Emenda Constitucional 57/2008: a 

aprovação da emenda salvou da extinção mais 

de 60 Municípios, dentre os quais, 29 do Estado 

do Rio Grande do Sul.

• Renegociação de Dívidas com o Re-

gime Geral de Previdência Social (RGPS): 

novo parcelamento previdenciário que possi-

bilitou a renegociação das dívidas previdenci-

árias dos Municípios junto à Receita Federal 

foi autorizado. A medida promoveu redução 

significativa dos débitos.

• Suplementação financeira: o Apoio 

Financeiro aos Municípios (AFM) foi um auxí-

lio do governo às prefeituras por causa da crise 

econômica mundial e das políticas anticíclicas 

do governo federal, que acarretaram redução 

do bolo de FPM.

• Depósitos judiciais: a sanção da Lei 

10.819/2003 possibilitou ao Município sacar 

até 70% dos depósitos judiciais decorrentes 

de tributos.

“Ao mesmo tempo em que se aumenta 
a demanda e repassa competências ao 

Município, não se prevê fonte para o 
financiamento. E os recursos 
continuam concentrados na 

esfera federal”, reclama o 
presidente da CNM.
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O Município de Santa Adélia, situado na me-

sorregião de São José do Rio Preto, em São Paulo, 

se tornou referência em empreendedorismo desde 

que implantou a Lei Geral da Microempresa – 

Lei Complementar 123/2006. Sob orientação da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) e do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), Santa Adélia iniciou o pro-

cesso de implantação da lei no Município para 

possibilitar melhor condição de participação das 

micro e pequenas empresas locais. 

O prefeito Marcelo Hercolin ensina que a re-

gulamentação da lei pode determinar grandes 

mudanças no cenário local. “Quando se compra 

das empresas locais, o poder público faz com que 

o dinheiro fique e circule na própria cidade. Isso 

gera emprego e renda e, consequentemente, o 

desenvolvimento da região”, analisa.

O foco do projeto de Santa Adélia são as 

compras públicas. De acordo com o projeto, o 

cenário atual é propício para a utilização de novas 

ferramentas para fomentar o poder de compras 

local e o desenvolvimento da região.

Portal cidadecompras –  O Município 

utiliza o Portal CidadeCompras, sistema de li-

citação eletrônica desenvolvido pela CNM para 

efetuar as compras públicas municipais. Além 

dos pregões, a entidade oferece treinamentos e 

capacitações aos servidores municipais para que 

entendam os processos licitatórios e evitem pro-

blemas com os cortes de contas e o desperdício 

de dinheiro público. O sistema CidadeCompras é 

fácil, rápido e seguro.

cartilha –  Em março, a prefeitura do Mu-

nicípio publicou uma cartilha intitulada Caso de 

Sucesso – a Aplicação da Lei Geral no Município 

de Santa Adélia (SP), com o tema “Compras Pú-

blicas – a Promoção do Desenvolvimento Local 

com Fundamento na Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa (CNM/Sebrae)”. Nesse material de boas 

práticas, a prefeitura consolidou todas as informa-

ções sobre o assunto, desde a implantação da lei 

às estratégias de atuação para estimular a prática 

empreendedora nos demais Municípios do País.

Na cartilha, a prefeitura expõe que o uso 

do poder de compra dos Municípios brasileiros 

ainda é pouco utilizado. E que os procedimentos 

de licitações públicas são a base para a geração 

de emprego e renda em um Município, inde-

pendentemente de seu tamanho ou localidade. 

“A LC 123/2006 possibilita a elaboração de políti-

cas públicas voltadas ao desenvolvimento local”, 

afirma Hercolin.

Cinco dicas importantes de Santa Adélia pa-

ra se tornar um Município comprometido com o 

desenvolvimento local e que desenvolve políticas 

públicas são:

•	 ampliar a economia da região com novas 

alíquotas de impostos;

•	 incentivar a inovação tecnológica e a 

educação empreendedora;

•	 associar e criar regras de inclusão social;

•	 dar preferência aos empreendimentos 

locais nas aquisições de bens e serviços; e

•	 incentivar a formalização de empre- 

endimentos.

como funciona –  A LC 123/2006 está 

em vigor desde 2007. Para a implantação dela 

em um Município, o processo é simples, po-

rém, demorado. O Sebrae ensina a fazê-lo em 

dez passos. Primeiro, o gestor deve montar um 

Comitê Municipal da Micro e Pequena Empresa 

(Comimpe); depois deve elaborar o Programa 

de Trabalho; fazer a primeira minuta do Proje-

to de Lei à Câmara; encaminhar o PL à Câmara; 

aguardar a aprovação; promulgar a lei e editar os 

decretos complementares necessários; divulgar 

a lei na sociedade; cumprir as determinações da 

lei; divulgar os novos benefícios e serviços; e, por 

fim, monitorar continuamente a lei implantada. 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

auxilia os gestores na implantação da lei.

Convênio 

Santa adélia (SP) se torna referência
em empreendedorismo

Programa de Promoção do Desenvolvimento Local com
Fundamento na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Município Legal.
Lei Geral,

Ru
be

ns
 C

ar
di

a 
/ L

uz



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

5
abril de 2012

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi instituído pela Emen-

da Constitucional 53/2006 e regulamentado pela Lei 11.494/2007 e Decreto 

6.253/2007. O Fundo foi criado em substituição ao Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), que vigorou até 2006.

O Fundeb subvincula recursos fiscais de Estados e Municípios à educação 

básica, redistribui esses recursos de acordo com o número de alunos matri-

culados nas redes estaduais e municipais das três etapas da educação básica 

e garante um valor mínimo nacional por aluno, promovendo a partilha de 

responsabilidades entre o governo estadual 

e os governos municipais.

O Fundeb é um fundo único, de natureza 

contábil, que contempla todas as etapas e mo-

dalidades da educação básica, com vigência 

de 14 anos, ou seja, até 2020. Ele garante no 

âmbito de cada Estado os mesmos recursos por 

aluno matriculado, tanto das redes estaduais 

como municipais.

CoMPosição – O fundo é composto 

por oito fontes de receitas, todas com recursos 

dos próprios Estados e Municípios, sendo constituído de 20% dos seguintes 

impostos e transferências: Fundo de Participação dos Estados (FPE); Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM); o Imposto sobre Circulação de Mer-

cadorias e Serviços (ICMS); Imposto sobre Produtos Industrializados, propor-

cional às exportações (IPIexp); Desoneração das Exportações (LC 87/1996) 

– Lei Kandir; Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD); 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e a Cota parte 

de 50% do Imposto Territorial Rural (ITR), devida aos Municípios. 

O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre Transmissão 

de Bens Inter Vivos (ITBI), o Imposto sobre Serviços (ISS) e o Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF) não entram na composição do Fundeb.

Além desses recursos, entra na composição do Fundeb a complementa-

ção da União para assegurar um valor mínimo por aluno/ano aos governos 

estaduais e municipais. Em 2012, nove Estados recebem esses recursos: 

Pará, Alagoas, Maranhão, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Ama-

zonas. Em 18 Estados, não há recursos novos, mas tão somente realocação 

dos já existentes.

A contribuição de Estados e Municípios ao Fundeb não os desobriga a 

aplicar em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) a diferença entre 

o porcentual de 25% de que trata o art. 212 da Constituição e o porcentual 

destinado ao Fundo. Além disso, também continua obrigatória a aplicação 

de 25% em MDE dos impostos que não entram na base de cálculo do Fundeb, 

ou seja, IPTU, ITBI, ISS, IRRF.

DistRibuição – Para a distribuição dos recursos do Fundeb, são con-

sideradas as matrículas da educação básica nas respectivas redes de ensino 

público, de acordo com os dados do Censo Escolar. Porém, só são considerados, 

para cálculo do Fundo, os alunos dentro da área de competência de cada Ente. 

Ou seja, os alunos do ensino médio não contam para o cálculo do Fundeb dos 

Municípios, assim como os alunos da educação infantil não são incluídos. 

Em 2012, o Fundeb está movimentando R$ 104,9 bilhões, sendo 

R$ 70,4 bilhões de contribuição dos Estados (64%) e R$ 34,5 bilhões dos 

Municípios (36%). A União, ente que menos 

contribui, participa com 10% desse total, com 

uma complementação prevista de R$ 9,4 bilhões, 

já deduzido o montante de R$ 1 bi destinado 

ao piso salarial.

Na aplicação dos recursos, deve ser asse-

gurada uma parcela mínima de 60% destinada 

ao pagamento da remuneração dos profissio-

nais da educação básica em efetivo exercício 

e o máximo de 40% em outras ações de MDE, 

observando os arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB).

Desde a apresentação da PEC no Congresso Nacional, a CNM sempre aler-

tou para o fato de que a aprovação da proposta, no formato de fundo único, 

acarretaria fortes impactos e implicações financeiras para os Municípios, com 

consequente aumento da dificuldade para investir na melhoria da qualida-

de do ensino fundamental e na ampliação da oferta de vagas na educação 

infantil. Essa é a realidade enfrentada por grande número de Municípios. 

Por isso, a principal reivindicação dos Municípios em relação ao Fundeb 

consiste no cumprimento, pelo MEC, da Lei do Fundeb, quanto à realização 

de estudos de custo-aluno para garantir que os pesos de diferenciação do 

valor por aluno, especialmente da educação infantil, sejam correspondentes 

ao seu custo real. 

Na realidade, para os Estados e os Municípios arcarem com todas as 

despesas educacionais, eles têm gastado acima do mínimo obrigatório pe-

la Constituição. De acordo com os dados do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Educação (Siope), a média de investimento em 

educação tem sido bem acima do que determina a Constituição. Em 2008, 

5.393 Municípios destinaram cerca de 28,2% de suas receitas à educação; 

em 2009, a média de investimento de 5.358 Municípios foi de 29,1%; e, em 

2010, 5.268 Municípios aplicaram acima do mínimo constitucional, eles 

investiram cerca de 28,5%.

Educação 

Fundeb: a verdade que poucos conhecem
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Ao analisar algumas políticas públicas voltadas à prevenção, ao trata-

mento e ao combate ao crack e outras drogas, por meio do Observatório do 

Crack, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) chegou a uma conclusão. 

Apesar da gravidade do problema, as poucas ações desenvolvidas são feitas 

pelos Municípios. Para mostrar algumas iniciativas e discutir a problemática, 

o Seminário Nacional: os Municípios como protagonistas no enfrentamento ao 

crack será realizado durante a XV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, 

no dia 15 de maio.

Com a presença de diversos gestores municipais, especialistas e represen-

tantes do governo federal, o evento prevê mostrar boas práticas e dificuldades 

enfrentadas pelas prefeituras nos eixos: Segurança, Prevenção, Tratamento e 

Reinserção Social. 

“Os Municípios estão assumindo toda essa responsabilidade. Não sei aonde 

vamos parar com essa realidade. Não temos [as prefeituras] plano de enfren-

tamento para isso”, disse o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

 A CNM fez um levantamento pioneiro que destacou a presença da droga 

em 98% dos Municípios brasileiros e a expansão dela na área rural. Os dados 

foram divulgados no final de 2010 e serviram de base para uma nova pesquisa 

que mostrou os principais problemas enfrentados. Aumento da violência, falta 

de estrutura para o atendimento de usuários e, quase unânime, falta de recur-

sos financeiros para aplicar em políticas de prevenção, tratamento, reinserção 

social e combate ao tráfico foram os mais comuns. 

Além de criar a maior base de dados sobre o crack com informações forne-

cidas pelos Municípios, a CNM também acompanha as políticas públicas vol-

tadas à problemática, em nível federal. E, pela análise da entidade, primeiro o 

governo federal demorou demais a assumir a gravidade do problema, depois 

prometeu grande rede de enfrentamento – programa que também tem se ar-

rastado – e agora excluiu dos planos de ações os Municípios com menos de 200 

mil habitantes. Ou seja, a maioria não consegue acessar os recursos da União. 

“Estamos monitorando os orçamentos desde 2007, e a União anunciou 

investimento de R$ 124 milhões em 2010, ano em que só foram empenhados 

R$ 5 milhões. Em 2011, a execução baixou de R$ 124 milhões para R$ 33 milhões 

e até 31 de outubro só haviam sido executados cerca de R$ 4 milhões”, informa.

O presidente da CNM acredita que o Município, na condição de ente mais 

próximo da população, pode promover o enfrentamento de forma mais eficien-

te. “Temos indicativos de como fazer o enfrentamento, mas precisamos formar 

uma estrutura, definir o que compete à União, aos Estados e aos Municípios. 

Isso é federação: definir competências e atribuições e poder de cobrança a cada 

um. Mas é preciso ter recursos”, ressalta Ziulkoski. 

De acordo com Ziulkoski, o evento recebe um destaque durante a Marcha, 

por ser um dos problemas de quase todos os Municípios nos dias atuais. “Para 

enfrentar o crack é necessário: ação de prevenção, de promoção e de recupe-

ração da Saúde dos usuários, assim como de repressão à circulação de drogas. 

E é o que vamos debater durante o seminário”, pondera o líder municipalista.  

Combate às drogas 

Municípios como protagonistas no enfrentamento
ao crack será tema de grande seminário 

sozinhos, Municípios mostram como enfrentam o drama do crack
Os dados são cada vez mais preocupantes, e os Municípios aos poucos 

são os que mais têm tido sucesso no combate ao crack. Um exemplo disso é 

um projeto americano, implantado no Brasil, intitulado “Justiça Terapêuti-

ca”, que tem ajudado centenas de usuários pelo País. O projeto já beneficiou 

mais de 300 pessoas em Goiânia. Ao ser acusado por porte de drogas ou por 

crimes relacionados a entorpecentes, o acusado tem a alternativa de receber 

tratamento e acompanhamento ao invés de cumprir a pena.

Os acusados que escolhem o tratamento são encaminhados para o Centro 

de Atenção Psicossocial (Caps – AD) e são avaliados. Para cada caso o tra-

tamento oferecido é diferente, explica Mônica. “Um dependente precisa de 

internação e medicação, um usuário pode ser tratado somente nos grupos 

de motivação para refletir sobre os problemas do uso”, aponta a assistente 

social, Mônica Vieira. 

Itumbiara, no interior do Estado, foi um dos Municípios capacitados pelo 

Tribunal de Justiça de Goiás e está com o projeto “Justiça Terapêutica” implan-

tado há seis meses. A psicóloga do Fórum de Itumbiara, Daniele Rodrigues, 

informa que dez pessoas já foram atendidas pelo programa e optaram pelo 

acompanhamento dos grupos de tratamento do Município. “O projeto é mais 

efetivo do que a condenação. É um novo olhar da Justiça para as pessoas que 

se envolvem com drogas”, explica Daniele.

Em São Paulo, no bairro de Santana, o programa, que funciona há 10 

anos, ajudou quase mil pessoas. “A ‘Justiça Terapêutica’ brasileira trabalha 
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Municípios como protagonistas no enfrentamento
ao crack será tema de grande seminário 

no sentido de que aquele que foi preso e teve problemas com drogas rece-

ba atenção na área terapêutica para evitar a repetição do uso da droga e de 

novos crimes”, afirma Mário Sérgio Sobrinho, do Fórum de Santana.

Punição branda –  “A polícia se esforça para prender o bandido e no ou-

tro dia ele está solto”, reclama o prefeito de Santa Isabel do Pará. A polícia 

local tem efetuado várias prisões de traficantes. Com a Operação Gremilins 

de combate ao tráfico, prendeu um conhecido traficante no Município. 

“Mas, após 15 dias, ele já estava em liberdade condicional”, lamenta o prefeito.  

“As punições contra o tráfico são muito brandas, dessa forma não adianta 

investir tanto em tratamento e combate ao tráfico, já que eles estão na rua 

no outro dia. Precisamos manter essa gente na cadeia”, indica Brito.

Denúncias –  As denúncias da população têm ajudado a prender traficantes 

no Município de Itupiranga (PA). Após uma denúncia anônima da existência 

de tráfico de drogas no Município, os policiais prenderam um traficante em 

flagrante. Nos últimos meses, quase 40 pessoas foram presas em Itupiranga, 

sob a acusação de envolvimento com o tráfico. Grande parte desse montante 

é fruto direto da parceria da Polícia Militar (PM) com a comunidade local.

Comunidade se revolta –  O problema que se alastra de norte a sul do 

País atormenta os  moradores de Caxias do Sul (RS), na Serra Gaúcha, que, 

cansados da insegurança e da violência que os usuários de crack causam em 

alguns bairros, destruíram vários pontos de uso. Eles expulsaram os usuários 

que estavam nesses locais e usaram marretas para demolir o ponto.  Os dados 

da Brigada Militar do Município são alarmantes e mostram que  houve um 

grave  crescimento no consumo de drogas, pois 777 pessoas foram presas 

por tráfico e mais de nove quilos de crack foram apreendidos. Um aumen-

to de 550% em comparação ao ano anterior. A Brigada Militar realiza um 

levantamento de áreas abandonadas na cidade para que os proprietários 

possam ser acionados e evitar novos pontos.

A prefeitura tenta conter o aumento de usuários com dois  Centros de 

Atenção Psicossocial (Caps), que funcionam 24 horas; um com dez leitos de 

desintoxicação ambulatorial e outro com 12. Além disso, Caxias do Sul conta 

hoje com nove comunidades terapêuticas e um hospital psiquiátrico, com 

95 leitos. Para o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski, o Município está indo pelo caminho certo. “Para enfrentar 

o uso do crack e outras drogas nos nossos Municípios são necessárias ações 

de prevenção, promoção e recuperação da Saúde dos usuários, assim como 

repressão à circulação de drogas”, alerta o presidente.

Ziulkoski conclui que a luta tem de se intensificar, pois o País continua 

com o título de segundo maior consumidor de cocaína do mundo, de acordo 

com relatório americano. “Os Municípios tem feito sua parte, mas a União e os 

Estados precisam entrar forte nessa guerra contra o crack”, afirma Ziulkoski.

Mobilização pública em Sobral/CE.
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Preocupada com a situação de centenas de Municípios, a Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) esclarece que a Compensação Previdenciária 

é um acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e 

os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), nos casos de contagem 

recíproca de tempo de contribuição não concomitante dos servidores titu-

lares de cargos efetivos. 

Os Municípios, ao atenderem a preceito constitucional em instituir o 

RPPS, geraram a necessidade de se compensarem financeiramente com o 

RGPS. Isso porque seus servidores ao se aposentar haviam contribuído por 

um determinado período para o INSS, e o RPPS ficou responsável pelo pa-

gamento integral de seus benefícios de aposentadoria e posteriormente das 

pensões deixadas a seus dependentes. Essa compensação foi reconhecida 

pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei no 9.796/1999.

Todos os RPPS, que são responsáveis pelo pagamento dos benefícios 

de aposentadoria e pensão por morte dela decorrente, têm direito a buscar 

o recurso da Compensação Previdenciária. Mesmo aqueles Municípios que 

hoje estão vinculados ao RGPS, mas que ainda pagam para alguns de seus 

servidores os benefícios citados, têm esse direito.

Atualmente, os Municípios que já estão recebendo o recurso estão eco-

nomizando em média 41% com o pagamento de seus inativos, pois o valor 

pago pelo Regime Geral aos Municípios cobre esse percentual do gasto mensal 

destes com aposentadorias (Tabela 1).

A Compensação Previdenciária também é devida ao INSS quando os 

servidores contribuem para RPPS, mas se aposentam pelo INSS e este fica 

responsável pelo pagamento integral de sua aposentadoria. Verificando, 

menos de 300 Municípios estão repassando o valor devido ao INSS.

dificuldades –  A maioria dos RPPS dos Estados está recebendo os 

recursos da compensação. No âmbito municipal, a situação é inversa, pois 

muitos Municípios encontram dificuldades nos procedimentos que devem 

ser adotados e/ou desconhecem a matéria. 

Diante dos problemas enfrentados, o recurso da compensação pode 

fazer muita diferença no momento em que o Município pode garantir uma 

vida tranquila a seus servidores.

Com base nos dados do Ministério da Previdência Social (MPS), um le-

vantamento da CNM identificou 2.268 Municípios com RPPS. Destes, 344 com 

o RPPS em extinção tem o direito à compensação. No entanto, até o momento, 

1.983 iniciaram o procedimento e menos de mil estão recebendo o recurso.

alerta –  O prazo para requerer vigorará enquanto houver obriga-

ções financeiras decorrentes da Compensação Previdenciária, devendo os 

Municípios observar o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 

20.910/1932, adotado pela Portaria MPS 98/2007, e o denominado “Pas-

sivo do Estoque”, período compreendido entre 5/10/1988 a 5/5/1999, que 

vencerá em 31/5/2013, caso este não seja prorrogado.

Outra situação comum para os Municípios é o bloqueio do repasse do 

recurso da Compensação Previdenciária quando o Certificado de Regulari-

dade (CRP) está vencido.

O CRP é válido por 180 dias contados da data de sua emissão e é exigido 

nas seguintes situações:

•	 realização de transferências voluntárias de recursos pela União; 

•	 celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes; 

•	 concessão de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções 

em geral de órgãos ou entidades da União; 

•	 repasse dos valores devidos em razão da compensação previdenciária;

Previdência 

cRP vencido bloqueia o repasse do recurso da compensação Previdenciária

uF Próprio Próprio 
Vencido

% 
Vencido Extinção Extinção 

Vencido
% 

Vencido
AC 1 0 0% 1 0 0%
AL 60 37 62% 3 2 67%
AM 22 13 59% 3 1 33%
AP 2 1 50% - - -
BA 36 28 78% 7 1 14%

CE 54 12 22% 2 0 0%

ES 34 12 35% 11 0 0%
GO 165 54 33% 6 1 17%
MA 39 24 62% 5 2 40%
MG 213 83 39% 75 15 20%
MS 42 7 17% 3 0 0%
MT 98 12 12% 1 0 0%
PA 28 18 64% 7 4 57%
PB 71 33 46% 6 3 50%
PE 142 48 34% - - -
PI 26 12 46% - - -
PR 168 34 20% 60 13 22%
RJ 73 20 27% 3 1 33%
RN 9 4 44% - - -
RO 28 1 4% - - -
RR 1 0 0% - - -
RS 312 54 17% 35 4 11%
SC 66 8 12% 31 3 10%
SE 3 1 33% 1 0 0%
SP 214 55 26% 83 14 17%
TO 17 5 29% 1 0 0%

total geral 1924 576 30% 344 64 19%

informações do RPPS
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Previdência 

cRP vencido bloqueia o repasse do recurso da compensação Previdenciária
•	 celebração de empréstimos e financiamentos por instituições fi-

nanceiras federais.

Os dados oficiais sobre os regimes próprios de previdência social e as 

informações quanto aos critérios examinados para a sua emissão constam 

do Sistema de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social.  

O registro de quaisquer inobservâncias ou descumprimento da Lei 

no 9.717/1998, da Portaria no 4.992/1999, da Portaria no 916/2003, 

do art. 40 da Constituição Federal e das Emendas Constitucionais 20/1998, 

41/2003 e 47/2005, o Ente Federativo terá o CRP bloqueado, restando a sua 

emissão condicionada ao cumprimento das exigências legais.

Em recente pesquisa realizada pela CNM, ficou constatado que dos 2.268 

municípios com Regime Próprio e Próprio em extinção, um total de 920 está 

com o Certificado de Regularidade Previdenciária(CRP) vencido, o que causa 

um bloqueio enorme no repasse do recurso da Compensação Previdenciária. 

É importante lembrar, que este bloqueio permanecerá até que o Município 

regularize essa situação. 

Só a partir da regularização, o Município passará a receber o valor de 

todas as competências bloqueadas, ou seja, não perderá o recurso, mas po-

de ocasionar um atraso nos pagamentos dos aposentados e pensionistas.

Para emissão do CRP, a Secretaria de Políticas de Previdência Social do MPS 

examinará o cumprimento de 35 critérios e exigências. E, mediante consulta 

realizada pela CNM, foi apontado que 1.037 Municípios estão com os critérios 

irregulares. Mesmo aqueles com o CRP vigente já apresentam estas irregu-

laridades em seus demonstrativos, sendo que o critério com maior número 

de irregularidades é o Demonstrativo da Política de Investimentos (Dpin).

Esta exigência trata das aplicações que os Municípios devem fazer em 

bancos oficiais, seguidos do Caráter Contributivo (Ente e Ativos – Repasse), 

por meio do qual deverão ser informados os repasses das contribuições 

patronais e dos servidores, e do Caráter Contributivo (pagamento de contri-

buições parceladas), que é o cumprimento do pagamento do parcelamento 

de débitos que o Município possui com a unidade gestora.

A CNM conta com uma equipe técnica especializada, que orienta os 

Municípios a buscarem o recurso da Compensação Previdenciária e a regu-

larizarem o CRP.

uF Municípios Req. def. Repasse ao Município                                            
(fluxo acum. + Est)

Gasto Mensal 
aposentadorias

Repasse da 
compensação Economia Município

GO Morrinhos 46  R$ 796 124,63  R$ 15 025,80  R$ 6 616,70 44%

PB Guarabira 28  R$ 247 821,17  R$ 8 744,06  R$ 5 173,80 59%

PB Montadas 5  R$ 14 427,08  R$ 1 500,00  R$ 883,83 59%

PB Pedras de Fogo 30  R$ 554 877,46  R$ 11 809,66  R$ 5 104,90 43%

PE Caruaru 41  R$ 370 940,04  R$ 14 814,96  R$ 4 105,32 28%

PR Lapa 44  R$ 808 411,32  R$ 27 114,92  R$ 18 620,52 69%

PR Munhoz de Melo 19  R$ 257 085,60  R$ 9 063,72  R$ 3 611,09 40%

PR Ourizona 18  R$ 408 461,46  R$ 10 142,90  R$ 3 145,27 31%

RS Campina das Missões 8  R$ 133 738,78  R$ 10 054,44  R$ 1 209,93 12%

RS Colorado 10  R$ 348 917,94  R$ 6 439,84  R$ 2 923,17 45%

RS Dezesseis de Novembro 4  R$ 114 923,35  R$ 3 350,27  R$ 1 053,73 31%

RS Entre-Ijuís 20  R$ 712 788,99  R$ 16 897,40  R$ 5 946,09 35%

RS Ilópolis 1  R$ 94 340,46  R$ 2 443,59  R$ 871,61 36%

RS Mariana Pimentel 5  R$ 108 825,09  R$ 3 093,52  R$ 1 070,33 35%

RS Novo Machado 2  R$ 121 267,91  R$ 1 664,28  R$ 1 048,80 63%

RS Santo Antônio da Patrulha 6  R$ 95 399,02  R$ 4 875,45  R$ 671,16 14%

RS São Pedro da Serra 1  R$ 77 779,70  R$ 746,90  R$ 566,26 76%

RS São Pedro do Butiá 3  R$ 129 713,22  R$ 4 233,45  R$ 1 102,03 26%

RS Taquara 2  R$ 50 361,69  R$ 1 275,55  R$ 555,79 44%

SP Boituva 27  R$ 841 113,32  R$ 18 856,58  R$ 7 323,77 39%

compensação
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 “A maioria dos Municípios não terá como cumprir a meta de resíduos 

sólidos”, alerta o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski.  Preocupado, o presidente falou da dificuldade de implantar 

os programas de coleta seletiva e fechar os lixões até 2014. Ele estima que seja 

preciso construir mais de mil aterros sanitários no País. “Usando como base os 

aterros de pequeno porte que atingem 200 mil habitantes, os Municípios bra-

sileiros vão precisar levantar mais de  R$ 52 bilhões para transformar os lixões 

em aterros sanitários dentro do prazo”, calcula o líder municipalista.

O secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do 

Meio Ambiente, Nabil Bonduki, concorda com a opinião de Ziulkoski e acredita 

que até 2015 nem todos os Municípios consigam resolver o problema do lixo. 

“O prazo definido pela legislação que trata da gestão de resíduos é curto, mas 

as prefeituras precisam iniciar as ações para enfrentar o problema do lixo de 

acordo com a nova lei”, explica o secretário.

O prazo apertado tem causado preocupação aos prefeitos de todo o País, 

mas o secretário avisa que eles terão um tempo de adequação à lei de resíduos 

sólidos. “Os Municípios que não conseguirem se adequar às normas previstas na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a eliminação definitiva dos lixões 

até 2014, mas estiverem com as ações em andamento, não devem temer à lei 

de crimes ambientais”, adianta. E acrescenta que os prefeitos precisam estar 

atentos aos percentuais, pois o plano estabelece o que deve ser cumprido. “Isso 

depende de muito trabalho e educação ambiental, são muitas iniciativas para 

se ter um bom resultado, mas se os Municípios não tomarem iniciativa correm 

o risco de serem responsabilizados”, avisa. 

Além de acabar com os lixões, substituindo-os por aterros sanitários ade-

quados, as prefeituras têm dois anos para implantar a coleta seletiva de lixo e 

a logística reversa, que são os processos de recolhimento de lixo pelos próprios 

fabricantes e por empresas de reciclagem. 

A CNM sempre divulga boas práticas no setor para que os gestores de todo 

o País aprendam com os relatos e coloquem suas ações em dia com os prazos. 

Londrina e Araxá, por exemplo, foram apontadas como modelo na coleta e no 

tratamento adequado do lixo. 

Reciclando Vidas – O Município de Londrina tem uma proposta di-

ferente, localizado na região Norte do Estado do Paraná, a prefeitura co-

meçou as ações com resíduos sólidos em 2001. O prefeito Homero Barbosa 

Neto explica que o conceito do programa é principalmente a coleta feita de 

forma manual, de casa em casa, com a participação ativa da população na 

separação do lixo residencial. 

Desenvolvimento urbano 

Plano Nacional de resíduos só lidos: prefeitos 
ainda terão tempo de se adeq uar às normas

O lixo se transformou em solução no interior de Minas Gerais. 

O Município de Araxá tem um índice de coleta seletiva de quase 7%, 

maior que o de grandes capitais, como São Paulo, que não chega a 

2%. São mais de 70 toneladas de lixo por dia, uma média de 2 mil 

toneladas por mês e um aterro com vida útil de 20 anos, conta o  

chefe do departamento de gestão ambiental, Alex Sander Ribeiro. 

“O nosso aterro é monitorado bimestralmente e nossa coleta sele-

tiva foi reformulada em 2009; na época, coletávamos 30 toneladas 

por mês de material reciclado, fechamos fevereiro de 2012 com 126 

mil toneladas”, explica Ribeiro. 

Segundo ele, o projeto atende a 95% do Município e trabalha 

com associações de catadores e uma cooperativa. “São mais de 45 

famílias vivendo com a renda do lixo”, conta Ribeiro. A prefeitura 

investiu mais de um milhão de reais no projeto, que não conta com 

nenhum convênio ou ajuda do governo. “A prefeitura ainda paga por 

tonelada referente a serviços prestados. É um dos poucos Municípios 

de Minas Gerais que paga por isso”, garante. Para ele, Araxá já está 

adequada ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. “Ainda temos todo 

um trabalho de educação ambiental, pois é preciso total participação 

da comunidade para que este trabalho funcione, oferecemos palestras 

em escolas, empresas, tudo deve estar conectado”, finaliza Ribeiro. 

Araxá (MG)
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Plano Nacional de resíduos só lidos: prefeitos 
ainda terão tempo de se adeq uar às normas

O projeto intitulado “Reciclando Vidas” começou com a retirada de ca-

tadores que trabalhavam no lixão. Em 2001, as ONGs de catadores iniciou, 

em parceria com a prefeitura, um projeto de coleta seletiva com carrinhos. 

A prefeitura ficou responsável pelo transporte dos materiais para as centrais 

de triagem, pelo fornecimento dos sacos plásticos para armazenamento dos 

recicláveis e posteriormente pelo transporte dos materiais para a Central de 

Pesagem e Prensagem (Cepeve). O local foi criado por demanda das ONGs, 

para  coordenar a venda dos materiais recolhidos e aumentar o preço de  

venda, eliminando os atravessadores, para melhorar a renda dos associados.

Personagens importantes, os catadores merecem, na opinião de Barbosa, 

todo o reconhecimento: “entre outras atividades de extrema utilidade para a 

sociedade, eles são os responsáveis pelo fornecimento de 90% da matéria-

-prima de muitas indústrias”, finaliza.

boas práticas ambientais se espalham pelo País – Em Mato Grosso 

do Sul, material reciclável gera renda para mais de 30 famílias. Uma oficina 

promovida pelo Centro de Referência de Assistência Social do Município de Três 

Lagoas (MS) ensina à população mais pobre um jeito barato de melhorar de 

vida: a produção e a comercialização de pufes feitos de garrafas pet e papelão. 

Por iniciativa do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), famílias 

estão aprendendo a produzir pufes e podem participar de outros cursos, como 

o de Inclusão Digital, que teve início dia 27 de fevereiro. Hoje, o núcleo conta 

com uma média de 200 alunos nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

A coordenadora do Cras, Maurelice Nunes dos Santos, conta que, em abril, o 

Cras vai promover novos cursos. “Vamos ter aulas de crochê, tricô e produção 

de materiais usando recicláveis. A cada dois meses, outras oficinas serão ofe-

recidas aos moradores”, explica a coordenadora.

De acordo com a coordenadora do Cras, a ideia é oferecer às famílias al-

ternativas de geração de renda e conscientização em relação à preservação do 

meio ambiente, evitando o acúmulo de lixo. “O que a gente quer é dar a elas 

oportunidade de ganhar um dinheirinho extra, gastando praticamente nada. 

Além disso, estamos ensinando essas mulheres a cuidar melhor do ambiente.” 

Morando em Três Lagoas há três anos, a aluna Rosana Batista da Silva 

Camargo participa pela primeira vez de cursos oferecidos pela Secretaria de 

Assistência Social, Cidadania e Trabalho e até já se inscreveu para os cursos de 

corte de cabelo e escova e costura industrial. “Achei uma excelente oportuni-

dade para nós que já trabalhamos na área. Trabalhei em restaurantes e com o 

curso podemos aprender mais”, enfatizou Rosana.

A diarista Regiane Calis da Silva, de 32 anos, participou da oficina de fa-

bricação de pufes com a mãe, Inês Calis da Silva. Para elas, a oficina do Cras é 

uma chance de aumentar um pouco mais a renda da família. “Fizemos o curso 

e, agora, estamos juntando material para começar a produzir e vender. Muita 

gente aqui da vizinhança já se interessou em comprar. Se conseguirmos ven-

der, vai ser ótimo”, diz Inês. 

Em Minas Gerais, o lixo vira carvão em usina – O lema de Unaí ago-

ra é aproveitar todo o lixo, material que para muitas não vale nada pode virar 

renda para a população carente. O Município mineiro está implantando uma 

tecnologia que promete acabar com o lixão. Em vez de serem aterrados, os resí-

duos orgânicos das casas dos 80 mil habitantes serão separados dos recicláveis 

e, dentro da nova usina, transformados em carvão. 

A aposta é da prefeitura da cidade, que será a primeira a adotar a tecnolo-

gia do projeto “Natureza Limpa”. Segundo o prefeito de Unaí, Antério Mânica, 

os testes já foram feitos e só falta a licença de operação do órgão ambiental 

para que a usina comece a funcionar: “o lixo é um grande problema no nosso 

Município, são cerca de 70 toneladas por dia. Já aterramos o antigo lixão de 

Unaí, com gastos de R$ 600 mil, mas não resolveu, porque começou como lixão 

e nunca vai ser um aterro como deveria. Os catadores também não saem de lá, 

porque não têm alternativa”, revela Mânica.

O investimento total inicial foi calculado em cerca de R$ 15 milhões. “Vamos 

empregar os catadores, que passam a ter carteira assinada para fazer a coleta 

seletiva da cidade e trabalhar dentro da usina. O salário inicial será de R$ 750, 

para 25 catadores já contratados. A ideia é empregar 80 famílias, quando o 

projeto estiver recebendo todo o lixo da cidade”, explica o gestor. 

O sistema começa em uma coleta seletiva, que será implantada pelo Mu-

nicípio. O resultado final do processo são briquetes de carvão, prontos para 

serem usados em fornos de siderúrgicas, cerâmicas e outros ramos industriais. 

“Trata-se de uma espécie de carvão vegetal, alternativa à queima de madeira 

por essas indústrias, que com toda certeza vai atrair investidores para o Muni-

cípio”, conclui o prefeito.
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O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, foi convidado para esclarecer as dificuldades que os prefeitos têm 

em cumprir o Piso Salarial dos Professores do Magistério. Em uma audiência 

pública, organizada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-

ço Público da Câmara, Ziulkoski afirmou: “nós podemos cumpir o piso sim, 

desde que eliminemos todas as outras responsabilidades na manutenção 

da Educação”. O líder municipalista alertou que, ao cumprir a lei do piso, o 

gestor ultrapassa os limites fixados à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Assitido por deputados e entidades interessadas, Ziulkoski ressaltou que 

a CNM é a favor de um salário digno aos profissionais da Educação. “Quero 

deixar claro que os Municípios nunca foram contra o piso. Sem a valorização 

do professor, não tem como melhorar a Educação. Mas esta questão não deve 

ser colocada de forma isolada, simplista e até incosenquente”. 

Na avaliação do presidente da CNM, a discussão deve ser em torno do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori-

zação dos Profissionais da Educação (Fundeb). “Ele é a raiz do problema, que 

é simples: o dinheiro. Tem recursos, tem execução da lei. Não tem recurso, 

não tem execução”, alega. Ziulkoski lembrou que o governo federal pede o 

cumprimento da lei, mas nenhum representante do Ministério da Educação 

(MEC), apesar de convidado, compareceu à audiência. 

iMPRAtiCávEl Aos olhos DA lEi –  “Nenhum governador e ne-

nhum prefeito está cumprindo a lei do piso”, afirma Ziulkoski. Segundo o 

presidente da CNM, eles podem até pagar o valor nominal, fixado em R$ 

1.451, mas a questão abrange a jornada de trabalho, o pagamento dos 

atrasados, o reajuste dos aposentados, a contratação de novos professores 

e o plano de carreira da categoria. 

Para proporcionar mais tempo aos professores, como diz a lei, faz-se 

necessária a contratação de mais 300 mil profissionais. “De onde sairá o 

dinheiro para pagar?”, questiona. Estudos da CNM mostram que 80% dos 

recursos do Fundeb vão para o pagamento do magistério. “A briga não é 

entre nós [gestores] e os professores. A briga é do Congresso, que não tem 

coragem de mexer com o caixa da União. Não fiquem criando fantasias e 

miragens nesse País”, sugeriu.

PuNição Ao PREFEito –  Para Ziulkoski, não há mais solução. A lei 

foi votada e aprovada pelos deputados e senadores, e os prefeitos e gover-

nadores terão de cumprir. Porém, ele destaca as consequências: “se o prefeito 

descumpre a lei do piso, é chamado pelo promotor. Porque no Brasil a lei é 

para o pequeno. Não tem governador sendo chamado para explicar o piso”. 

E completa: “vamos manter tudo isso, mas digam de onde vamos tirar o di-

nheiro, pois a complementação criada é pra inglês ver”. 

Os representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Con-

sed), Eduardo Deschamps; da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime), Márcia Carvalho; e da Confederação Nacional dos Traba-

lhadores em Educação (CNTE), Roberto Leão, concordam que a discussão não 

é apenas o reajuste do piso, mas toda a legislação. Essas entidades também 

cobraram da União uma ajuda para resolver o problema.  

Educação 

cumprir a lei do piso significa
descumprir a LRF, alerta Ziulkoski
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