
Publicação da Confederação Nacional de Municípios – março de 2013

– Veja quanto seu Município receberá em razão da partilha dos royalties de petróleo

– Linha do tempo mostra a ação da CNM ao longo dos anos na luta pelos royalties

– Lei do piso dos professores completa cinco anos sem nenhuma mudança prevista
Nesta edição:
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O Congresso Nacional fez justiça. Os recursos pagos pela exploração de 
petróleo em alto mar, conhecido como royalties, agora são de todos os Esta-
dos e os Municípios do Brasil. A luta municipalista durou quase sete anos e 
terminou na madrugada do dia 7 de março, quando deputados e senadores 
decidiram pela derrubada dos vetos presidenciais ao projeto aprovado por 
eles em novembro de 2012 com a nova regra de distribuição dos recursos. 
A vitória é resultado do trabalho da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), que, em parceria com prefeitos, prefeitas e líderes de entidades es-
taduais, mostrou ao Parlamento que a riqueza é do Brasil e, portanto, deve 
ser dividida com todos os brasileiros.

Na noite do dia 6 de março, às 20 horas, quando a sessão conjunta da 
Câmara e do Senado foi iniciada, os ânimos estavam exaltados por parte das 
bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.  Os representantes dos cha-
mados Estados confrontantes não aceitavam a votação e queriam impedir 
de qualquer maneira a apreciação dos vetos.

Parlamentares fluminenses e capixabas usaram questões de ordem co-
mo argumento para que o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), suspendesse a sessão. Mas a decisão estava tomada. Era vontade 
da maioria, e a pauta do dia foi mantida. 

Em mais de quatro horas de debates, fluminenses, capixabas e parla-
mentares dos outros Estados expuseram defesas para a manutenção ou pa-
ra a derrubada do veto. Houve tumulto e foi necessária a apresentação de 
um requerimento, de autoria do líder do Democratas, o deputado Ronaldo 
Caiado (GO), para terminar os discursos e iniciar imediatamente a votação.

O requerimento foi aprovado pela grande maioria: 348 deputados. 
No entanto, era preciso abrir o tempo regimental para o debate da ma-
téria. Deputados e senadores clamavam aos gritos pela apreciação final. 
Mais algumas horas até que Renan Calheiros, precisamente às 23h25min, 
abriu a votação.

A hora da decisão – Os parlamentares tiveram de marcar sim, não, ou 
abster-se aos 142 itens impressos em cédulas de papel, que depois foram 
armazenadas em urnas distribuídas em todo o Plenário da Câmara. Com o 
final da votação, coube à Secretaria de Informática do Senado (Prodasen) a 
apuração dos votos. 

A Comissão de Apuração divulgou na manhã do dia 7 que os trabalhos 
tinham terminado apenas às 4h30min da madrugada. O resultado oficial se-
ria divulgado em sessão do Senado Federal, às 14 horas. Entretanto, por volta 
das 10 horas da manhã, a derrubada do veto foi anunciada pela Prodasen.

Royalties para todos  

Vitória: união municipalista vence batalha
e royalties passam a ser de todos
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O motivo foi uma retificação no veto da presidente Dilma Rousse! 
que não constava na cédula de votação e que foi publicada no próprio 
dia 5 de março, data em que o Congresso estava convocado para apre-
ciar o veto. A mudança causou irritação em dezenas de prefeitos que 
ocupavam parte das galerias e do salão verde da Câmara. A maioria 
dos parlamentares também criticou a decisão do Palácio do Planalto. O 
presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, lamentou a iniciativa do governo 
por entender que apenas causava tumulto e irritação em parlamenta-
res e gestores municipais.

A mensagem com a “retificação por erro material” – conforme a 
explicação oficial do governo – foi publicada em edição extra do Diário 
Oficial da União na tarde do próprio dia 5 de março. A alteração foi pu-
blicada quando as cédulas de votação dos 140 dispositivos relativos aos 
royalties e participações especiais vetados pela presidente Dilma Rousse! 
já haviam sido distribuídas aos parlamentares.  A retificação devolve ao 
setor de ciência e tecnologia parte dos recursos dos royalties. O texto an-
terior revogava o trecho. Em função da mudança, a sessão do Congresso 
da noite de 5 de março de 2013 foi suspensa para a confecção de no-
vas cédulas e remarcada para o dia seguinte, 6 de março, às 19h25min.

Muitos parlamentares denominaram a descoberta do erro da Casa 
Civil do Palácio do Planalto cerca de três meses após o veto e no dia da 
votação como uma  trapalhada. O presidente do Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL), decidiu pelo adiamento da sessão para evitar qualquer 
risco de contestação jurídica. Líderes partidários consideraram a publi-
cação da retificação como uma “chicana” do governo para dar elementos 
para a suspensão da votação.

A decisão foi tomada depois de muita pressão da bancada dos Es-
tados produtores. Eles sustentaram que a publicação de uma edição 
extra do Diário Oficial por “erro material” impediria a votação porque 
havia um dispositivo vetado que não constava da cédula de votação 
e sequer tinha sido lido no plenário. Eles já preparavam mandados de 
segurança para tentar fazer com que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
impedisse a votação.

Os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), tomaram a decisão minutos antes 
do horário marcado para o início da sessão. 

Royalties para todos  

Vitória: união municipalista vence batalha
e royalties passam a ser de todos

Congresso adia 
votação do veto 

Os números comprovam a vontade do Congresso: entre os se-
nadores, 54 – em um total de 63 votantes – foram contra o veto.  
No caso dos deputados, os votantes foram 405. Eles também decidi-
ram pela rejeição do veto, mas os números não são precisos porque 
houve resultados diferentes para cada um dos 142 itens.

Como fica a lei? – Com a decisão final do Parlamento brasi-
leiro, o regimento diz que o presidente Renan deve enviar o projeto 
da maneira como os congressistas aprovaram – texto oriundo do 
Senado – para a Presidência da República, que em seguida deve 
promulgar a lei e publicá-la no Diário Oficial da União (DOU). Caso 
a presidente Dilma se recuse a promulgar em 48 horas, Renan Ca-
lheiros tem aval constitucional para isso. 

A partir do dia da publicação da Lei no DOU, os Estados e os 
Municípios começam a receber “aquilo que é direito do povo bra-
sileiro, mas que antes não era distribuído de maneira igualitária”, 
explica o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

“Os royalties não são a salvação, mas vão amenizar as finanças 
dos Municípios. Nós [prefeitos] jamais pensamos em prejudicar 
qualquer Estado. Essa luta é justa”, conclui o líder municipalista.
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Com a derrubada do veto, termina um pri-
vilégio injustificado de dois (2) Estados e trinta 
(30) Municípios, que receberiam sozinhos, até o 
final da década, R$ 201 bilhões – resultado do 
investimento de toda a nação brasileira.

Com a nova regra do Congresso, os Municí-
pios brasileiros, em 2013, receberão de royalties, 
pelo critério de participação do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM), o valor equivalente 
a 6,61% do FPM, com um crescimento de 398% 
em relação ao distribuído em 2012. Pela regra 
vigente, o valor do Fundo Especial não chega 
a representar 1,5% do FPM. É importante res-
saltar, ainda, que a regra aprovada no Senado 
prevê um crescimento acelerado destes valores 
ao longo dos próximos anos, uma vez que esta-
belece uma participação progressiva do Fundo 
Especial (distribuído pelo FPM) na repartição 
desse precioso recurso. Esse crescimento pode 
ser observado na tabela abaixo, pela qual, em 
2015, o total distribuído deverá corresponder a 
7,86% do FPM.

Pela nova regra, os Estados receberão mais 
recursos no próximo ano do que receberam em 
2011. A única exceção é o Rio de Janeiro, que te-
rá redução de apenas 4% de sua enorme receita 
e, de acordo com as projeções de aumento de 
produção, em 2015, o Rio já estará recebendo 
mais do que atualmente. 

A nova regra beneficiará 5.440 Municípios já 
em 2013. Apenas 123 Municípios do Brasil per-
derão recursos no próximo ano em relação ao 
que receberam em 2011. No Rio de Janeiro, 59% 
dos Municípios receberão mais do que em 2011, 
porcentual que no Espírito Santo é de 53,8%.

O projeto aprovado pelo Congresso Nacional 
garante a compensação prevista na Constituição 
Federal aos Estados e aos Municípios confrontantes 
e afetados, ao estipular porcentuais dos royalties 
e da participação especial exclusivamente para 

estes entes. Estes porcentuais garantirão uma 
receita estimada de R$ 11,9 bilhões em 2013.

A proposta também garante mais recurso 
para a Educação. Isso porque, atualmente, os 
recursos dos royalties não podem ser investidos 
em Educação. O projeto aprovado pelo Congres-
so abre a possibilidade de investir esses recursos 
na Educação. O art. 3o do projeto possibilita in-
vestimentos não só em Educação, mas em ou-
tras áreas prioritárias como Saúde, Segurança 
e Infraestrutura. 

Royalties para todos  

Importância dos royalties 
para os Municípios

Comparativo das projeções de Royalties e do FPM (em R$ milhões)
 Projeções  2010 2011  2012   2013   2014   2015  

FPM (STN e PLOA/PPA ajustado)   53 279  65 674  67 915  74 707  82 336  90 561 

FEP - Municípios  644  909  992  4 941  5 969  7 122 

FEP em % do FPM 1,21% 1,38% 1,46% 6,61% 7,25% 7,86%
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Saiba quanto cada Município ganhará com a derrubada dos vetos

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (AC) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela regra 

de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  52 845  325 464  272 619 2,6  228 996  1 410 346  1 181 350 
0,8  70 460  433 953  363 492 2,8  -    -    -   
1,0  88 075  542 441  454 365 3,0  -    -    -   
1,2  105 690  650 929  545 238 3,2  -    -    -   
1,4  -    -    -   3,4  -    -    -   
1,6  140 920  867 905  726 985 3,6  -    -    -   
1,8  158 536  976 393  817 858 3,8  -    -    -   
2,0  -    -    -   4,0  -    -    -   
2,2  -    -    -   Capital  2 307 822  14 213 477  11 905 655 
2,4  -    -    -   Estado  7 356 304  178 846 719  171 490 414 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (AL) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  80 862  498 014  417 152 2,6  -    -    -   
0,8  107 816  664 018  556 202 2,8  -    -    -   
1,0  134 770  830 022  695 253 3,0  -    -    -   
1,2  161 723  996 027  834 304 3,2  -    -    -   
1,4  188 677  1 162 031  973 354 3,4  -    -    -   
1,6  215 631  1 328 036  1 112 405 3,6  -    -    -   
1,8  242 585  1 494 040  1 251 455 3,8  -    -    -   
2,0  269 539  1 660 045  1 390 506 4,0  978 594  6 026 990  5 048 397 
2,2  296 493  1 826 049  1 529 556 Capital  4 507 464  27 760 696  23 253 232 
2,4  323 447  1 992 054  1 668 607 Estado  8 945 619  217 486 184  208 540 565 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (AM) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  66 569  409 984  343 416 2,6  288 464  1 776 598  1 488 134 
0,8  88 758  546 645  457 887 2,8  310 653  1 913 259  1 602 606 
1,0  110 948  683 307  572 359 3,0  -    -    -   
1,2  133 137  819 968  686 831 3,2  355 032  2 186 582  1 831 549 
1,4  159 734  983 772  824 039 3,4  -    -    -   
1,6  177 516  1 093 291  915 775 3,6  -    -    -   
1,8  199 706  1 229 952  1 030 247 3,8  -    -    -   
2,0  221 895  1 366 613  1 144 718 4,0  -    -    -   
2,2  244 085  1 503 275  1 259 190 Capital  3 461 733  21 320 215  17 858 482 
2,4  266 274  1 639 936  1 373 662 Estado  6 000 302  145 879 533  139 879 232 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (AP) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  41 955  258 392  216 437 2,6  -    -    -   
0,8  55 940  344 522  288 582 2,8  -    -    -   
1,0  69 924  430 653  360 728 3,0  209 773  1 291 957  1 082 184 
1,2  83 909  516 783  432 874 3,2  -    -    -   
1,4  -    -    -   3,4  -    -    -   
1,6  -    -    -   3,6  -    -    -   
1,8  125 864  775 175  649 311 3,8  -    -    -   
2,0  -    -    -   4,0  -    -    -   
2,2  -    -    -   Capital  2 019 344  12 436 792  10 417 448 
2,4  -    -    -   Estado  7 336 951  178 376 207  171 039 256 
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Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (BA) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  80 078  493 186  413 108 2,6  347 005  2 137 141  1 790 136 
0,8  127 066  782 581  655 514 2,8  373 697  2 301 536  1 927 839 
1,0  133 463  821 977  688 514 3,0  400 390  2 465 932  2 065 542 
1,2  160 156  986 373  826 217 3,2  427 082  2 630 327  2 203 245 
1,4  186 849  1 150 768  963 920 3,4  453 775  2 794 723  2 340 948 
1,6  213 541  1 315 164  1 101 622 3,6  480 468  2 959 118  2 478 651 
1,8  240 234  1 479 559  1 239 325 3,8  858 773  5 289 034  4 430 261 
2,0  266 927  1 643 955  1 377 028 4,0  885 466  5 453 430  4 567 964 
2,2  293 619  1 808 350  1 514 731 Capital  7 211 943  44 417 114  37 205 171 
2,4  320 312  1 972 746  1 652 434 Estado  20 205 000  491 224 653  471 019 652 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (CE) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  78 687  484 618  405 931 2,6  340 976  2 100 010  1 759 034 
0,8  104 916  646 157  541 241 2,8  -    -    -   
1,0  131 144  807 696  676 552 3,0  393 433  2 423 088  2 029 655 
1,2  157 373  969 236  811 862 3,2  419 662  2 584 628  2 164 965 
1,4  183 602  1 130 775  947 172 3,4  445 891  2 746 167  2 300 276 
1,6  209 831  1 292 314  1 082 483 3,6  -    -    -   
1,8  236 060  1 453 853  1 217 793 3,8  -    -    -   
2,0  262 289  1 615 392  1 353 103 4,0  964 093  5 937 685  4 973 592 
2,2  288 518  1 776 932  1 488 414 Capital  9 014 929  55 521 393  46 506 464 
2,4  314 747  1 938 471  1 623 724 Estado  15 776 811  383 566 352  367 789 541 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (GO) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  70 476  434 049  363 574 2,6  -    -    -   
0,8  93 968  578 733  484 765 2,8  328 888  2 025 564  1 696 676 
1,0  117 460  723 416  605 956 3,0  352 380  2 170 247  1 817 867 
1,2  140 952  868 099  727 147 3,2  375 872  2 314 930  1 939 058 
1,4  164 444  1 012 782  848 338 3,4  -    -    -   
1,6  187 936  1 157 465  969 529 3,6  422 856  2 604 296  2 181 441 
1,8  211 428  1 302 148  1 090 720 3,8  -    -    -   
2,0  234 920  1 446 831  1 211 911 4,0  680 807  4 192 975  3 512 168 
2,2  258 412  1 591 514  1 333 103 Capital  2 596 299  15 990 161  13 393 862 
2,4  281 904  1 736 198  1 454 294 Estado  6 113 624  148 634 641  142 521 016 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (MA) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  65 450  403 096  337 645 2,6  283 617  1 746 747  1 463 130 
0,8  87 267  537 461  450 194 2,8  305 434  1 881 112  1 575 679 
1,0  109 083  671 826  562 742 3,0  327 250  2 015 477  1 688 227 
1,2  130 900  806 191  675 291 3,2  349 067  2 149 843  1 800 776 
1,4  152 717  940 556  787 839 3,4  370 884  2 284 208  1 913 324 
1,6  174 533  1 074 921  900 388 3,6  -    -    -   
1,8  196 350  1 209 287  1 012 936 3,8  854 032  5 259 839  4 405 806 
2,0  218 167  1 343 652  1 125 485 4,0  875 849  5 394 204  4 518 355 
2,2  239 983  1 478 017  1 238 033 Capital  4 507 464  27 760 696  23 253 232 
2,4  280 070  1 724 905  1 444 835 Estado  15 521 566  377 360 826  361 839 260 
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Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (MG) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  76 214  469 391  393 177 2,6  330 262  2 034 029  1 703 767 
0,8  101 619  625 855  524 236 2,8  355 667  2 190 493  1 834 826 
1,0  127 024  782 319  655 295 3,0  381 072  2 346 957  1 965 885 
1,2  152 429  938 783  786 354 3,2  406 477  2 503 420  2 096 944 
1,4  177 834  1 095 246  917 413 3,4  431 882  2 659 884  2 228 003 
1,6  203 238  1 251 710  1 048 472 3,6  457 286  2 816 348  2 359 062 
1,8  228 643  1 408 174  1 179 531 3,8  693 659  4 272 124  3 578 465 
2,0  254 048  1 564 638  1 310 590 4,0  719 063  4 428 588  3 709 524 
2,2  279 453  1 721 102  1 441 649 Capital  4 327 166  26 650 269  22 323 103 
2,4  304 858  1 877 565  1 572 708 Estado  9 578 678  232 877 143  223 298 465 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (MS) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  77 824  479 302  401 479 2,6  337 236  2 076 976  1 739 740 
0,8  103 765  639 069  535 305 2,8  -    -    -   
1,0  129 706  798 837  669 131 3,0  389 118  2 396 510  2 007 392 
1,2  155 647  958 604  802 957 3,2  415 059  2 556 278  2 141 219 
1,4  181 588  1 118 371  936 783 3,4  -    -    -   
1,6  207 530  1 278 139  1 070 609 3,6  -    -    -   
1,8  233 471  1 437 906  1 204 435 3,8  -    -    -   
2,0  259 412  1 597 674  1 338 262 4,0  729 791  4 494 659  3 764 868 
2,2  -    -    -   Capital  1 730 866  10 660 107  8 929 241 
2,4  -    -    -   Estado  2 864 249  69 635 729  66 771 480 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (MT) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  61 339  377 779  316 440 2,6  -    -    -   
0,8  81 786  503 705  421 919 2,8  286 251  1 762 968  1 476 718 
1,0  102 232  629 632  527 399 3,0  -    -    -   
1,2  122 679  755 558  632 879 3,2  327 144  2 014 821  1 687 678 
1,4  143 125  881 484  738 359 3,4  -    -    -   
1,6  163 572  1 007 411  843 839 3,6  -    -    -   
1,8  184 018  1 133 337  949 319 3,8  -    -    -   
2,0  204 465  1 259 263  1 054 798 4,0  567 155  3 493 011  2 925 856 
2,2  224 911  1 385 190  1 160 278 Capital  1 298 150  7 995 081  6 696 931 
2,4  245 358  1 511 116  1 265 758 Estado  4 962 764  120 654 879  115 692 116 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (PA) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  62 754  386 494  323 740 2,6  271 936  1 674 808  1 402 872 
0,8  83 673  515 325  431 653 2,8  292 854  1 803 639  1 510 785 
1,0  104 591  644 157  539 566 3,0  313 772  1 932 470  1 618 698 
1,2  125 509  772 988  647 479 3,2  334 691  2 061 302  1 726 611 
1,4  146 427  901 820  755 392 3,4  355 609  2 190 133  1 834 524 
1,6  167 345  1 030 651  863 306 3,6  376 527  2 318 965  1 942 438 
1,8  188 263  1 159 482  971 219 3,8  749 058  4 613 316  3 864 259 
2,0  209 182  1 288 314  1 079 132 4,0  769 976  4 742 148  3 972 172 
2,2  230 100  1 417 145  1 187 045 Capital  5 048 360  31 091 980  26 043 620 
2,4  251 018  1 545 976  1 294 958 Estado  13 142 862  319 529 712  306 386 849 
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Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (PB) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  75 308  463 812  388 503 2,6  -    -    -   
0,8  100 411  618 416  518 004 2,8  -    -    -   
1,0  125 514  773 019  647 505 3,0  376 542  2 319 058  1 942 516 
1,2  150 617  927 623  777 006 3,2  -    -    -   
1,4  175 720  1 082 227  906 508 3,4  426 748  2 628 266  2 201 518 
1,6  200 822  1 236 831  1 036 009 3,6  -    -    -   
1,8  225 925  1 391 435  1 165 510 3,8  -    -    -   
2,0  251 028  1 546 039  1 295 011 4,0  941 572  5 798 978  4 857 407 
2,2  276 131  1 700 643  1 424 512 Capital  3 605 972  22 208 557  18 602 586 
2,4  301 234  1 855 247  1 554 013 Estado  10 297 751  250 359 267  240 061 516 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (PE) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  79 825  491 629  411 804 2,6  345 909  2 130 393  1 784 484 
0,8  106 433  655 505  549 072 2,8  372 517  2 294 269  1 921 752 
1,0  133 042  819 382  686 340 3,0  399 126  2 458 145  2 059 020 
1,2  171 307  1 055 051  883 744 3,2  425 734  2 622 022  2 196 288 
1,4  186 259  1 147 134  960 876 3,4  -    -    -   
1,6  212 867  1 311 011  1 098 144 3,6  478 951  2 949 774  2 470 824 
1,8  239 475  1 474 887  1 235 412 3,8  857 171  5 279 171  4 422 000 
2,0  266 084  1 638 764  1 372 680 4,0  883 780  5 443 048  4 559 268 
2,2  292 692  1 802 640  1 509 948 Capital  5 048 360  31 091 980  26 043 620 
2,4  319 300  1 966 516  1 647 216 Estado  14 837 758  360 736 079  345 898 321 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (PI) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  61 778  380 482  318 704 2,6  267 706  1 648 756  1 381 050 
0,8  82 371  507 309  424 938 2,8  -    -    -   
1,0  102 964  634 137  531 173 3,0  -    -    -   
1,2  123 557  760 964  637 407 3,2  -    -    -   
1,4  144 149  887 792  743 642 3,4  -    -    -   
1,6  164 742  1 014 619  849 877 3,6  -    -    -   
1,8  185 335  1 141 446  956 111 3,8  830 778  5 116 620  4 285 842 
2,0  205 928  1 268 274  1 062 346 4,0  -    -    -   
2,2  226 521  1 395 101  1 168 580 Capital  3 903 435  24 040 583  20 137 148 
2,4  247 113  1 521 928  1 274 815 Estado  9 292 468  225 918 798  216 626 330 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (PR) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  80 444  495 440  414 996 2,6  348 590  2 146 904  1 798 315 
0,8  107 258  660 586  553 328 2,8  375 404  2 312 051  1 936 647 
1,0  134 073  825 732  691 659 3,0  402 219  2 477 197  2 074 978 
1,2  160 888  990 879  829 991 3,2  429 034  2 642 344  2 213 310 
1,4  187 702  1 156 025  968 323 3,4  455 848  2 807 490  2 351 642 
1,6  214 517  1 321 172  1 106 655 3,6  482 663  2 972 637  2 489 974 
1,8  241 331  1 486 318  1 244 987 3,8  -    -    -   
2,0  268 146  1 651 465  1 383 319 4,0  694 518  4 277 414  3 582 897 
2,2  294 961  1 816 611  1 521 651 Capital  2 596 299  15 990 161  13 393 862 
2,4  321 775  1 981 758  1 659 983 Estado  6 199 853  150 731 032  144 531 179 



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

9
março de 2013

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (RN) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  76 626  471 925  395 299 2,6  -    -    -   
0,8  102 168  629 233  527 065 2,8  357 587  2 202 314  1 844 727 
1,0  127 709  786 541  658 831 3,0  -    -    -   
1,2  153 251  943 849  790 597 3,2  -    -    -   
1,4  178 793  1 101 157  922 364 3,4  -    -    -   
1,6  204 335  1 258 465  1 054 130 3,6  -    -    -   
1,8  229 877  1 415 773  1 185 896 3,8  -    -    -   
2,0  -    -    -   4,0  862 450  5 311 683  4 449 233 
2,2  280 961  1 730 389  1 449 429 Capital  2 884 777  17 766 846  14 882 068 
2,4  306 503  1 887 698  1 581 195 Estado  8 983 895  218 416 751  209 432 856 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (RO) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  57 207  352 330  295 123 2,6  247 898  1 526 762  1 278 864 
0,8  76 276  469 773  393 497 2,8  266 967  1 644 206  1 377 238 
1,0  95 345  587 216  491 871 3,0  -    -    -   
1,2  114 415  704 660  590 245 3,2  -    -    -   
1,4  133 484  822 103  688 619 3,4  324 175  1 996 535  1 672 361 
1,6  152 553  939 546  786 993 3,6  -    -    -   
1,8  171 622  1 056 989  885 367 3,8  -    -    -   
2,0  190 691  1 174 433  983 742 4,0  -    -    -   
2,2  209 760  1 291 876  1 082 116 Capital  2 019 344  12 436 792  10 417 448 
2,4  -    -    -   Estado  6 054 490  147 196 966  141 142 476 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (RR) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  33 299  205 081  171 782 2,6  -    -    -   
0,8  44 398  273 441  229 043 2,8  -    -    -   
1,0  55 498  341 802  286 304 3,0  -    -    -   
1,2  66 597  410 162  343 565 3,2  -    -    -   
1,4  77 697  478 522  400 825 3,4  -    -    -   
1,6  -    -    -   3,6  -    -    -   
1,8  -    -    -   3,8  -    -    -   
2,0  -    -    -   4,0  -    -    -   
2,2  -    -    -   Capital  2 019 344  12 436 792  10 417 448 
2,4  -    -    -   Estado  5 334 342  129 688 704  124 354 362 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (RS) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  69 353  427 131  357 778 2,6  300 528  1 850 900  1 550 372 
0,8  92 470  569 508  477 038 2,8  323 646  1 993 277  1 669 632 
1,0  115 588  711 885  596 297 3,0  346 763  2 135 654  1 788 891 
1,2  138 705  854 262  715 556 3,2  369 881  2 278 031  1 908 150 
1,4  161 823  996 639  834 816 3,4  392 998  2 420 408  2 027 410 
1,6  184 940  1 139 016  954 075 3,6  416 116  2 562 785  2 146 669 
1,8  208 058  1 281 392  1 073 335 3,8  -    -    -   
2,0  231 175  1 423 769  1 192 594 4,0  620 576  3 822 023  3 201 447 
2,2  254 293  1 566 146  1 311 853 Capital  2 271 762  13 991 391  11 719 629 
2,4  277 410  1 708 523  1 431 113 Estado  5 063 615  123 106 768  118 043 153 
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Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (SC) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  65 411  402 853  337 442 2,6  283 446  1 745 694  1 462 248 
0,8  87 214  537 137  449 922 2,8  -    -    -   
1,0  109 018  671 421  562 403 3,0  327 053  2 014 262  1 687 209 
1,2  130 821  805 705  674 884 3,2  348 856  2 148 546  1 799 690 
1,4  152 625  939 989  787 364 3,4  -    -    -   
1,6  174 428  1 074 273  899 845 3,6  392 463  2 417 114  2 024 651 
1,8  196 232  1 208 557  1 012 325 3,8  554 912  3 417 607  2 862 695 
2,0  218 035  1 342 841  1 124 806 4,0  576 715  3 551 891  2 975 175 
2,2  239 839  1 477 125  1 237 287 Capital  1 153 911  7 106 738  5 952 827 
2,4  261 642  1 611 410  1 349 767 Estado  2 752 002  66 906 761  64 154 760 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (SE) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  94 269  580 587  486 318 2,6  323 991  1 995 403  1 671 412 
0,8  99 689  613 970  514 281 2,8  348 913  2 148 896  1 799 983 
1,0  124 612  767 463  642 851 3,0  373 835  2 302 388  1 928 553 
1,2  149 534  920 955  771 421 3,2  -    -    -   
1,4  174 457  1 074 448  899 991 3,4  -    -    -   
1,6  199 379  1 227 940  1 028 562 3,6  -    -    -   
1,8  224 301  1 381 433  1 157 132 3,8  -    -    -   
2,0  249 224  1 534 926  1 285 702 4,0  779 737  4 802 267  4 022 530 
2,2  -    -    -   Capital  2 307 822  -    (2 307 822)
2,4  299 068  -    (299 068) Estado  8 935 297  217 235 244  208 299 947 

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (SP) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  73 094  450 174  377 080 2,6  316 741  1 950 753  1 634 012 
0,8  97 459  600 232  502 773 2,8  341 106  2 100 810  1 759 705 
1,0  121 823  750 289  628 466 3,0  365 470  2 250 868  1 885 398 
1,2  146 188  900 347  754 159 3,2  389 835  2 400 926  2 011 091 
1,4  170 553  1 050 405  879 852 3,4  414 200  2 550 984  2 136 784 
1,6  194 917  1 200 463  1 005 546 3,6  438 564  2 701 042  2 262 478 
1,8  239 292  1 473 760  1 234 467 3,8  585 993  3 609 032  3 023 039 
2,0  243 647  1 500 579  1 256 932 4,0  671 890  4 138 056  3 466 166 
2,2  268 012  1 650 637  1 382 625 Capital  2 524 180  15 545 990  13 021 810 
2,4  292 376  1 800 695  1 508 318 Estado  2 150 337  -    (2 150 337)

Arrecadação dos MUNICÍPIOS e do ESTADO (TO) com Fundo Especial do Petróleo de MAR
Coeficiente 

FPM
Distribuído pela 

regra de 2011
Receberá em 2013 com 

a Derrubada do Veto
Aumento  
(Redução)

Coeficiente 
FPM

Distribuído pela 
regra de 2011

Receberá em 2013 com 
a Derrubada do Veto

Aumento  
(Redução)

0,6  58 372  359 503  301 131 2,6  252 946  1 557 848  1 304 902 
0,8  77 829  479 338  401 508 2,8  -    -    -   
1,0  97 287  599 172  501 886 3,0  -    -    -   
1,2  116 744  719 007  602 263 3,2  -    -    -   
1,4  -    -    -   3,4  -    -    -   
1,6  155 659  958 676  803 017 3,6  -    -    -   
1,8  -    -    -   3,8  650 980  4 009 271  3 358 291 
2,0  194 573  1 198 344  1 003 771 4,0  -    -    -   
2,2  -    -    -   Capital  2 560 152  15 767 535  13 207 383 
2,4  -    -    -   Estado  9 332 464  226 891 189  217 558 725 
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) busca, desde o início 
de 2002, por meio de ações e debates internos, uma solução para garantir 
a distribuição democrática dos royalties. Essas iniciativas ganharam novos 
estímulos a partir de 2007. A regra que estava em vigor repassava qua-

se a totalidade dessa arrecadação apenas para os entes confrontantes, 
aqueles que estão situados geograficamente próximos às plataformas 
de exploração. Entenda a luta do movimento municipalista por mudan-
ças na distribuição. 

Encarte especial  

A linha do tempo na histórica 
luta da CNM pelos royalties

VEJA O ENCARTE ESPECIAL COM A LINHA DO TEMPO DA LUTA DA CNM PELA DISTRIBUIÇÃO JUSTA DOS ROYALTIES
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No dia 5 de março, o governo publica em edição ex-
tra do Diário Oficial da União dois novos dispositivos 
à lei dos royalties. Por isso, a sessão para apreciação 
dos vetos é suspensa. Renan Calheiros marca uma 
nova data: o dia seguinte, 6 de março, às 19h25min. 
O que ocorreu neste dia, e na madrugada do dia 7, o 
Boletim CNM destaca nas páginas 2 e 3. 

Como resultado de uma mobilização da CNM, em 19 de outubro 
de 2011, ficou acertado entre os presidentes do Senado e da 
Câmara, José Sarney e Marco Maia, representantes do gover-
no federal, todos os líderes partidários e municipalistas que o 
Projeto seria votado no Senado e, depois, na semana seguinte 
pelos deputados. O PLS foi aprovado no Senado Federal e en-
viado à Câmara como Projeto de Lei 2.565/2011. 

Quando chegou à Câmara, o presidente 
Maia não colocou o projeto em pauta, 
descumprindo o acordo. Ele criou uma 
Comissão que teria 40 sessões para apre-
sentar um substitutivo à proposta do 
Senado. O final do ano de 2011 chegou 
e a Comissão não foi instalada.

No retorno do recesso, em fevereiro de 
2012, Marco Maia criou um Grupo de Tra-
balho com 12 parlamentares (seis deles do 
ES e RJ) para emitir um substitutivo. E, no 
mesmo mês, a CNM fez outra mobiliza-
ção com centenas de prefeitos para pedir 
a votação imediata do PL 2.565/2011. 

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) foi designado relator do Grupo 
criado por Maia. Ele tentou negociar um projeto com entidades inte-
ressadas, mas se recusou a atender à CNM. Zarattini alegava desco-
nhecer o acordo feito em outubro de 2011 pelos presidentes da Câ-
mara e do Senado. O GT ainda deveria ser reunir algumas vezes para 
fechar um texto. Os dois Estados confrontantes não abrem mão dos 
royalties e continuavam recebendo quase que 100% dos recursos.

No primeiro semestre de 2012, os líderes par-
tidários não consideraram prudente o Plenário 
votar qualquer assunto de grande relevância, 
como o Projeto de Lei 2.565/2011, nos dias 
que antecediam o segundo turno das elei-
ções, marcado para 28 de outubro. Por isso, os 
municipalistas tiveram de continuar à espera.

No segundo semestre de 2012, em uma segunda-feira, 
15 de outubro, o então presidente da Câmara, deputado 
Marco Maia, voltou a anunciar a intenção de colocar em 
votação o projeto que redistribui os royalties. Somente 
nesta semana foram feitos três anúncios de datas dife-
rentes; no entanto, a votação não ocorreu. Neste mês, o 
projeto completou um ano de espera na Câmara. 

Na semana seguinte, Maia marcou 
mais uma data: 31 de outubro ou 1o 
de novembro. Apesar disso, os líde-
res partidários não haviam chegado 
a um acordo se votariam ou não um 
pedido de urgência para colocar o PL 
2.565/2011 na pauta do plenário.

É chegado o dia 31, mas novamente o projeto não 
entra em pauta. Na reunião de líderes que ocorreu 
no mesmo dia, ficou decidido que a votação ocorreria 
dia 6 de novembro. Na ocasião, Paulo Ziulkoski con-
voca todos os gestores municipais para que telefo-
nem e encaminhem mensagens aos parlamentares, 
defendendo a votação do Projeto de Lei. 

Como prometido pela Câmara, no dia 6 de 
novembro, os deputados começam a discutir 
a proposta dos royalties. A CNM, presente no 
Congresso por meio de gestores municipais, 
diretoria e o presidente Ziulkoski, distribuiu um 
documento que mostrava  por que a proposta 
do Senado era a melhor para os Municípios. 

Ainda na noite do dia 6 de novembro, após quase um dia intei-
ro de debates, a maioria dos deputados ouve o apelo da Con-
federação Nacional de Municípios e de centenas de prefeitos 
e aprova o PL 2.565/2011, oriundo do Senado. Portanto, da 
maneira como pediu a CNM. A repercussão entre os prefeitos, 
principalmente os recém-eleitos, foi enorme. O Brasil comemo-
rou com a Confederação a vitória conquistada no Congresso. 

No dia 15 de fevereiro, a Advocacia-Geral da União 
(AGU) entra na discussão e pede ao Supremo que 
reconsidere a determinação de o Congresso apre-
ciar os mais de 3 mil vetos antes dos relacionados 
ao projeto de redistribuição dos royalties. A AGU 
alerta para as perdas econômicas ao País que o 
atraso da decisão poderia causar.

Seis ministros do STF decidiram pela derru-
bada da liminar de Luiz Fux e autorizaram o 
Congresso Nacional a pautar os vetos na or-
dem que os congressistas julgassem conve-
niente. A sessão no Supremo ocorreu no dia 
27 de fevereiro e quatro ministros votaram 
para que a liminar permanecesse. 

Na manhã do dia seguinte, 28 de fevereiro, os novos presidentes do 
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, deputado Henri-
que Eduardo Alves (PMDB-RN), se reuniram para decidir o calendário 
de votações do Congresso Nacional para 2013. Ao final da reunião, os 
dois convocaram os parlamentares para sessão conjunta marcada para 
o dia 5 de março, com o objetivo de votar os vetos à lei dos royalties e, 
em seguida, o Orçamento da União.

O PL seguiu para sanção da presidente da República Dilma 
Rousse! e com isso iniciou-se uma polêmica. Os governos do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo começaram manifestações 
pedindo que Dilma vetasse a decisão da maioria do Congresso. 
Os municipalistas fizeram o contrário: o movimento “Sanciona, 
Dilma” ocorreu em vários Estados durante os 30 dias usados 
pela presidente para a tomada de decisão. 

A Confederação recebeu fotos, cópias de e-mails, mensa-
gens, telegramas e diversos outros tipos de protesto para 
que Dilma Rousse! sancionasse a nova distribuição dos 
royalties. Também neste período de 30 dias, a CNM divul-
gou estimativa do valor que cada Município receberia com 
a sanção do texto pela presidente. A campanha ganha 
reforço, e parlamentares discursam em prol da sanção.

Quando venceu o prazo para que a presidente 
Dilma Rousse! sancionasse a lei, no dia 29 de 
novembro de 2012, os líderes estaduais munici-
palistas foram para a Praça dos Três Poderes, em 
Brasília,  com uma enorme faixa de seis metros 
de largura e 50 metros de comprimento com a 
frase “Sanciona, Dilma”.

É chegado o dia da decisão, 30 de novembro 
de 2012. Em entrevista coletiva no Palácio do 
Planalto, os ministros da Casa Civil, Gleisi Hof-
fmann; de Relações Institucionais, Ideli Salvatti; 
e da Educação, Aloízio Mercadante, anunciam 
o veto ao artigo terceiro, que definia a justa 
partilha para todos os Estados e os Municípios. 

A semana seguinte se inicia, e a 
mensagem 522 da Presidência da 
República, divulgada no dia 3 de 
dezembro, com as justificativas 
ao veto. Dilma considerou que o 
PL possuía contrariedade ao inte-
resse público e era inconstitucional.

A maioria dos governadores não aceita os argumentos de Dilma Rous-
se! e eles se unem ao movimento de derrubada do veto. Um grupo de 
governadores se encontrou na manhã do dia 4 de dezembro, em Brasília, 
para articular uma manifestação que convença o Congresso a derrubar o 
veto 38/2012. Os representantes dos Estados se reuniram também com 
os líderes partidários e com o, então, presidente do Senado Federal, José 
Sarney, para pedir a inclusão da apreciação ao veto na pauta do Plenário.

Após a divulgação da nota assinada pelos go-
vernos estaduais e a CNM, José Sarney recebe o 
grupo e eles reforçam o pedido para que o veto 
seja colocado em pauta o mais rápido possível. 
A resposta do então presidente do Senado é 
imediata e ele marca a apreciação do veto para 
o dia 19 de dezembro.

Para reforçar a luta, a CNM marca uma 
mobilização de urgência para o dia 11 
de dezembro, e o presidente Paulo 
Ziulkoski mantém a convocação para 
que todos os gestores municipais con-
tinuem pressionando os deputados e 
os senadores. 

No dia 11 de dezembro, espe-
rava-se que um requerimento 
de urgência fosse aprovado 
para incluir o veto 38/2012 
na pauta do Congresso Na-
cional; no entanto, não hou-
ve acordo. 

Na tarde seguinte, dia 12 de dezembro, o requerimento de ur-
gência para apreciação dos vetos da presidente da República ao 
projeto dos royalties é aprovado em sessão conjunta do Congresso 
Nacional. Dos 433 deputados presentes, 348 votaram favoráveis, 
84 foram contrários e um se absteve. Dos 81 senadores, 68 esta-
vam presentes. E, destes, 61 foram favoráveis ao requerimento 
e, apenas sete, contrários.

Com a urgência aprovada, o Congresso marca 
a votação para discutir o veto 38/2012 para o 
dia 18 de dezembro, às 19 horas. Enquanto 
isso, parlamentares das bancadas fluminense 
e capixaba ingressam com ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para impedir a apre-
ciação do veto.

Logo pela manhã do dia 18 de dezembro, o ministro do STF Luiz Fux 
concede uma liminar que impede a votação de veto ao projeto que 
trata dos royalties. O magistrado justificou que o Congresso não po-
deria votar um veto específico e atual enquanto outros 3.060 aguar-
davam entrar na pauta. Fux determinou que a votação ocorresse em 
ordem cronológica. A decepção entre os municipalistas foi imensa. 

A reação do Congresso foi mais uma vez agilizada. A Advoca-
cia do Senado entrou com recurso com pedido de reconside-
ração da liminar de Fux. Deputados e senadores recriminam 
o impedimento de apreciar o veto. Perto do início do recesso 
de fim de ano do Parlamento, há um esforço por parte dos 
parlamentares para encontrar uma saída e votar o veto ao 
PL dos royalties. 

No dia 19 de dezembro, é suspensa a 
sessão conjunta da Câmara e do Se-
nado para votação dos mais de 3 mil 
vetos, inclusive o da distribuição dos 
royalties. Marco Maia e José Sarney 
comunicam que a questão “royalties” 
ficaria mesmo para 2013.
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No início de 2007, o então presidente Lula envia 
quatro Projetos de Lei ao Congresso Nacional 
para aprovar um marco regulatório do recém-
descoberto Pré-sal. Um Grupo de Trabalho foi 
formado na Câmara dos Deputados e teve no-
meado como presidente o deputado Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN). 

A CNM e um grande grupo de deputados en-
tenderam que era preciso dividir os recursos 
oriundos da exploração de petróleo, e não só 
do Pré-sal, com todos os Estados e os Mu-
nicípios. Esse recurso significa para alguns 
Municípios um valor duas vezes maior  que o 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Em 2008, o governo federal lici-
tou e concedeu a exploração de 
28% do Pré-sal, e os royalties, até 
esta data, continuavam destina-
dos aos Estados e aos Municípios 
confrontantes, com destaque ao 
Rio de Janeiro e ao Espírito Santo.

Nesse mesmo ano, a CNM fez diversas mobili-
zações no Congresso. O resultado de uma delas 
foi a aprovação da Emenda Ibsen, do deputado 
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS). A emenda redistribuía 
os recursos dos royalties de maneira igualitária, 
reduzindo de uma só vez o repasse para o Rio 
de Janeiro e o Espírito Santo. 

O projeto seguiu para o Senado Federal. A CNM apresentou 
substitutivo que dizia: Estados e Municípios confrontantes fi-
cam com os royalties e os demais de todo o País com as parti-
cipações especiais (excedente de produção/lucro das empre-
sas exploradoras pago para União). As participações especiais 
chegam a ser maiores que os royalties e, assim, RJ e ES não 
perderiam significativamente como previa a emenda Ibsen.

O Projeto recebeu também 
emenda do senador Pedro Si-
mon (PMDB-RS), que determi-
nava que a União restituísse as 
perdas dos dois Estados: RJ e 
ES. A proposta foi vetada pelo 
presidente Lula. 

A partir de 2010, Lula apresentou a proposta de partilha do que fosse 
extraído do Pré-sal. Ao adotar o modelo norueguês, o então presidente 
abortou o sistema de concessão. Entretanto, além dos 28% da área total 
do Pré-sal já explorados, tudo está parado até esta data, pois não há uma 
legislação sobre os royalties a serem cobrados na extração do petróleo. Com 
esse modelo também não há participação especial, apenas os royalties, 
que passam a ser 15%. É esse porcentual que se busca dividir entre todos. 

Em 2011, a recém-empossada presidente da República, Dilma Rousse!, convidou o senador 
Wellington Dias (PT-PI) para coordenar essa discussão. O projeto elaborado pelo parlamen-
tar foi enviado à CNM. Em um encontro com o presidente Paulo Ziulkoski e outros munici-
palistas, a Confederação expôs a necessidade de alguns ajustes no texto. O senador abriu 
espaço para as alterações. Relatado pelo senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 448/2011 garantia que RJ e ES receberiam o mesmo repasse de 2010 
(bom ano na exploração de Petróleo). Assim, a proposta atenderia a ambos os interessados. 

Os trabalhos no Congresso em 2013 têm início no dia 4 de fevereiro, e os royalties con-
tinuam como prioridade. Até mesmo o Orçamento-Geral da União não foi votado no 
final de 2012 por conta dos impasses jurídicos envolvendo os vetos. Mas, apesar da 
vontade, os congressistas tinham de esperar a decisão do STF para saber se eles po-
dem ou não determinar quais os vetos entram em pauta. Se os congressistas fossem 
obedecer à ordem cronológica, como determinou o ministro Luiz Fux, a apreciação 
do veto 38/2012 teria de esperar mais alguns anos.
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No dia 3 de dezembro, o governo federal envia ao Congresso a Me-
dida Provisória (MP) 592/2012 para destinar à Educação todos os 
recursos dos novos contratos de concessão da exploração de pe-
tróleo, seja da União, de Estados ou Municípios.

Após a reunião, uma ação é adotada e 24 governadores, junto 
com a CNM, publicam no dia 5 de dezembro uma nota anuncian-
do que  governadores e prefeitos mantêm a luta pela justa distri-
buição dos recursos dos royalties. No mesmo dia, parlamentares 
se posicionam a favor da derrubada do veto e também pedem 
que o veto seja pautado.  

Argumentos:

• O art. 20 da CF/1988 diz que o Petróleo é propriedade da União. 
Estados e Municípios confrontantes têm direito a um recurso es-
pecial, mas não há determinação de quanto seria esse recurso.

• Royalties é o tributo pago para o direito à exploração em ter-
ritório da União.

• O PL 2.565/2011 não mexe em exploração em terra, ape-
nas em mar.

• Não fere contratos, pois eles são assinados entre a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) – representante do governo fe-
deral – e as empresas concessionárias. É o resultado do con-
trato que será modificado. A concessionária não será afetada 
de nenhuma maneira. Por isso, a disputa não deve ir para a 
Justiça, como defendem alguns (inclusive a presidente Dilma).

• Direito adquirido: não existe o argumento de direito adquiri-
do, como alega o RJ. Tudo pode ser mudado por lei ordinária.

• Os recursos dos royalties do Rio de Janeiro vão para o fundo de 
previdência dos servidores do Estado. Não são aplicados em me-
lhorias para a população ou preservação ambiental, por exemplo.

• O RJ é contrário à distribuição dos royalties pelo Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE), pois, pelas regras, Estados do Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste recebem maior porcentagem por 
serem mais pobres. O Sudeste recebe menos; portanto, o RJ 
receberia menos. 

• O Estado do ES é aberto a debates. 
• O governo federal precisa de uma legislação para iniciar a ex-

ploração do Pré-sal em todo o território descoberto. 

 Na noite do dia 30, a Confederação Nacional de Municípios lamenta a 
decisão e divulga nota oficial sobre o veto da presidente da República a 
uma das maiores lutas do movimento municipalista dos últimos anos. 

NOTA OFICIAL
A justificativa do veto, fundamentada no argumento de quebra de contra-

tos, é um verdadeiro absurdo, uma vez que os instrumentos celebrados entre 
as empresas e a Agência Nacional de Petróleo (ANP) não sofreriam qualquer 
tipo de alteração. As alterações propostas pelo projeto vetado mudavam a 

forma de distribuição das receitas de royalties entre a União, os Estados e os 
Municípios. Por sinal, alterações como estas já aconteceram quatro vezes des-
de o início da exploração. 

O veto manterá o privilégio injustificado de 2 Estados e 30 Municípios, 
que receberão até o final da década, R$ 201 bilhões, enquanto que o restante 
do País, ou seja, 170 milhões de brasileiros, receberão apenas R$ 17 bilhões. 
É, portanto, inaceitável, a perpetuação deste modelo que promove tamanha 
concentração de recursos. 

A decisão tomada significa, na prática, um veto à Educação, pois a regra 
mantida com o veto não possibilita investimentos na área. Da forma como 
decidiu o governo federal, o Brasil terá de esperar mais de 10 anos para po-
der realizar investimentos em Educação, já que o regime de partilha só gerará 
recursos neste prazo. De acordo com estimativas da Agência Nacional de Pe-
tróleo (ANP), serão cerca de R$ 400 bilhões fora da Educação.
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O Dia Nacional do Movimento Municipalis-
ta Brasileiro foi comemorado no dia 23 de feve-
reiro deste ano, pela primeira vez na história. A 
data memorial foi instituída no ano passado 
pela Lei 12.639/2012, e, para o presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), 
Paulo Ziulkoski, é apenas um reconhecimento 
da importância e da força do municipalismo 
demonstrado ao longo dos anos.

De acordo com a lei que instituiu o Dia, a 
data deve ser celebrada, anualmente. Este ano, 
Ziulkoski comemora a iniciativa lembrando de 
algumas das grandes conquistas obtidas por 
meio do Movimento Municipalista. Ele também 
aproveita para lembrar a frase de consagração 
do movimento: “Municipalismo forte se faz com 
a participação de todos”.

“O Movimento Municipalista é uma rede 
que abrange todo o território brasileiro, inte-
grada principalmente pelos gestores públicos 
municipais que fazem acontecer o dia a dia dos 
5.568 Municípios, e que conta com o apoio, a 
articulação, a organização, a tecnologia, a re-
presentatividade e a orientação técnica de en-
tidades como a CNM e outras, com atuação em 
nível regional e estadual”. A definição está no 
portal da Confederação, e a partir dela Ziulkoski 
conclui: “a articulação de toda esta rede fomen-
ta a atuação da CNM, que está legitimada como 
autêntica entidade representativa dos Municí-
pios em nível nacional”.

Por meio da atuação do municipalismo, 
muitas melhorias foram conquistadas para to-
dos os Municípios. Uma delas foi o aumento de 
1% do Fundo de Participação deles, o FPM, que 
passou de 22,5% para 23,5% do bolo tributário. 

Isso significou aproxima-
damente de R$ 1,8 bilhão 
a mais em investimentos 
para a população. 

Outras mudanças tam-
bém promoveram avanços, 
como: a aprovação da Lei 
da Mineração; o fim das 
prorrogações do Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF); 
a Lei Kandir; a elevação da 
alíquota da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins); a 
elaboração da Contribuição 
sobre serviço de Iluminação 
Pública (CIP); o repasse di-
reto do salário-educação; a 
definição das competências em relação ao Trans-
porte Escolar; e o Imposto Territorial Rural (ITR).

Todos os registros listados acima mostram 
a importância do municipalismo; mas, para 
Ziulkoski, bom mesmo será comemorar es-
ta data com a conquista de um modelo mais 
justo de distribuição dos royalties de petróleo. 
A reivindicação de que a verba arrecadada com 
a exploração do petróleo em alto mar seja par-
tilhada com todos os Estados e os Municípios 
foi uma luta incansável do presidente da CNM 
e da equipe técnica da entidade, desde 2010.

REIVINDICAÇÃO

Se depender da atuação da Confederação e 
do presidente Ziulkoski, o encontro de contas da 
Previdência também será motivo de celebração. O 

abatimento da dívida da União com Municípios, 
na soma do que as prefeituras devem à União, 
novamente, faz parte da pauta de reivindicação 
deste ano. O presidente da CNM tem mostrado 
que as administrações municipais devem R$ 26 
bilhões, e muitos têm tido abatimento no FPM. 
Porém, a União deve a eles R$ 30 bilhões, refe-
rente à mesma coisa, e não paga.

O líder lembrou que alguns Municípios não 
receberam nada e outros recebem só 20% ou 30% 
do FPM por causa dos descontos das dívidas com 
a Previdência. “Quando tiram do FPM, tiram da 
merenda escolar, do remédio. Tiram do cidadão, 
não é do prefeito”, afirmou. “O encontro de con-
tas é a única solução para resolver este impasse, 
e, enquanto o governo reluta em fazê-lo, quem 
perde é a Educação, a Saúde e outras áreas da 
administração municipal”, sinaliza.

Dia do Municipalismo  

Com reconhecimento de muita luta, 
Movimento Municipalista ganha data no calendário
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Um hotsite foi lançado pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) especialmente 
para comemoração do Dia Nacional do Mo-
vimento Municipalista. No sábado do dia 23 
de fevereiro, gestores atuais, ex-prefeitos, se-
cretários, vereadores, servidores e parlamen-
tares ligados à causa puderam fazer algum 
tipo de manifestação para lembrar a data.

Na página na internet, o municipalista 
pode acessar a Lei 12.639/2012, que home-
nageia o Movimento. Pode, também, respon-
der a uma enquete sobre o momento mais 
marcante da história da CNM – entre sete 
opções. O Projeto Memória CNM, com deta-
lhes, documentos e depoimentos de figuras 

importantes do municipalismo também foi 
disponibilizado no hotsite.

Outra opção da página é o envio de pos-
tais montados com imagens e textos que 
lembram as conquistas, as mobilizações e a 
atuação do Movimento Municipalista. Basta 
o internauta escolher uma opção e enviar ao 
destinatário por e-mail.

HOMENAGEM  O presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski, ressalta que o hotsite é uma 
maneira de homenagear todos os que fizeram 
parte deste Movimento e o tornou vencedor. 
A data será comemorada anualmente, sem-
pre no dia 23 de fevereiro.

Dia do Municipalismo  

Com reconhecimento de muita luta, 
Movimento Municipalista ganha data no calendário

MISSÃO
Ao falar sobre a missão do movimento mu-

nicipalista, Ziulkoski facilmente lembra: “nossa 
missão é continuar na luta pela construção de 
um municipalismo que mantenha a defesa in-
transigente dos direitos do cidadão em sua justa 
demanda por Saúde, Educação, Emprego, Cultura, 
Transporte público digno e Moradia com respeito 
e dignidade. Enfim, uma comunidade humani-
zada, voltada para a cidadania”.

A CNM lançou uma campanha para consagrar 
este marco na história do Brasil e homenagear 
todos que deram seu suor para fazer deste um 
movimento vencedor. Com a ação, a Confedera-
ção incentiva mobilizar os veículos de comunica-
ção locais e a comunidade para participar do ato. 
Em um hotsite lançado no portal da entidade, as 
orientações estão disponíveis, além da fanpage 
no Facebook, do Twitter e do canal no Youtube.

HOTSITE INCENTIVA GESTORES A COMEMORAREM O DIA 
NACIONAL DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos
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Saúde  

Crack: aumenta o volume 
de auxílio-doença

No seu Município tem algum trabalhador afastado de suas funções por 
causa de problemas com drogas?  Dados do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) mostram que triplicou a quantidade de benefícios a usuários 
de drogas psicoativas, nos últimos sete anos. Só em 2011, foram concedidos 
124.947 auxílios-doença a dependentes químicos. Para a equipe do Obser-
vatório do Crack, da Confederação Nacional de Municípios (CNM), os nú-
meros confirmam o tamanho da problemática. E isso, 
porque os números só mostram a parcela da 
população dependente que está  com a 
carteira de trabalho assinada no Brasil.

No mesmo ano em que mais 
de 100 mil pessoas obtiveram 
o auxílio por dependência de 
drogas, um estudo divulgado 
pelo presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski, mostrou quais os princi-
pais problemas causados pelo crack e 
outras drogas. A Saúde foi o primeiro do 
ranking, com 68% dos apontamentos dos ges-
tores municipais. A primeira pesquisa da Confederação, 
inclusive a pioneira em nível nacional, mostrou que o crack já havia chegado 
a 98% dos Municípios brasileiros.

No Brasil, a dependência química é considerada doença da categoria 
Transtorno Mental – Classificação Internacional de Doenças (CID) F10/19. 
Assim, o uso de psicoativos é um transtorno em que o portador desse distúr-
bio perde o controle do uso da substância. Também da vida psíquica, emo-
cional, espiritual e física e vai se deteriorando gravemente. A maioria das 
pessoas nessa situação precisa de ajuda e de tratamento. 

O auxílio-doença é um direito garantido ao trabalhador. Para obter a 
concessão do benefício, é necessário comprovar incapacidade para exercer 
as atividades. Condição definida em perícia realizada pela Previdência Social, 
e por exame médico periódico para acompanhar a evolução do tratamento.

No caso da concessão a dependentes químicos, são realizados os mes-
mos procedimentos, e a comprovação de não aptos para realizar atividades 
laborais deve ser feita por meio de laudo médico. No entanto, para usuários 
de drogas, o direito ao auxílio-doença é concedido para a primeira parte do 
tratamento, o chamado período de abstinência, e não existe nenhuma nor-
ma válida para o restante do tratamento.

A crescente quantidade de dependes químicos deve preocupar os ges-
tores não só pelas óbvias consequências – na Saúde, na Segurança e no 
Desenvolvimento Social –, mas por ter implicação também no mercado de 
trabalho e na Previdência Social. No caso dos Municípios com Regime Pró-
prio de Previdência (RPPS), se a lei aprovada não definir que o Instituto de 

Previdência é responsável por este tipo de auxílio, o prefeito deve ficar 
ainda mais atento com a administração e a contabilida-

de, para não ferir a lei orgânica e não extrapolar 
o gasto com a folha de pessoal.

Se o dependente químico esti-
ver segurado e estiver com algu-

ma doença causada pelo uso de 
drogas, ele também deve procu-
rar a Previdência para ter acesso 

ao auxílio-doença. Neste caso, o 
benéfico não será especificamente 

por dependência com o CID de Trans-
torno Mental. 

No caso, de trabalhadores assistidos pelo 
Regime Geral de Previdência, a requisição para o auxílio-

-doença pode ser feita pela internet, no site da Previdência, ou na sede mais 
próxima. No momento do requerimento, a pessoa deve informar:
• o Número de Identificação do Trabalhador (NIT), o Programa de Integra-

ção Social ou Programa de Assistência ao Servidor Público (PIS/Pasep/
CICI), nome completo do requerente, nome completo da mãe e data do 
nascimento;

• Indicar a categoria do trabalhador, se contribuinte individual, facultativo, 
trabalhador avulso, segurado especial (trabalhador rural), empregado 
doméstico, empregado ou desempregado;

• Data do último dia de trabalho no caso do empregado, CID constante do 
atestado médico que gerou o afastamento e Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) da Empresa;

• Cadastro de Pessoa Física (CPF) e nome do empregador no caso de 
empregado(a) doméstico(a);

• Verificar se o endereço que consta no banco de dados está correto. Caso 
contrário, será preciso ligar para a Central do INSS, no número 135, e atu-
alizar o cadastro antes de requerer o benefício, pois toda documentação 
será enviada no endereço que consta no banco de dados do Instituto.
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Campo Grande – “O trabalho de vocês tem 
impacto no Município.” Com esse lembrete, o eco-
nomista Gustavo Grisa abriu a primeira aula do 
Curso Avançado de Agente de Desenvolvimento. 
As atividades, realizadas de 19 a 22 de fevereiro 
no Sebrae, em Campo Grande (MS), compuse-
ram um curso-piloto que será estendido a toda 
a rede de ADs.

O propósito do curso, fruto da parceria entre 
a CNM e o Sebrae, é desenvolver ou aperfeiçoar 
competências como a de conhecer a dinâmica do 
Desenvolvimento Territorial nos Municípios. Nos 
quatro dias de aulas, ficou clara para os alunos a 
prioridade do planejamento. Com os ensinamen-
tos, a turma passou a entender melhor as etapas 
de construção de um Plano de Trabalho e a domi-
nar o processo de planejamento financeiro, orça-
mentário e de captação de recursos do Município. 

Maurício Zanin salientou a importância de 
ter um plano de desenvolvimento, e que ele se-
ja bem formulado. “Se você informatiza um pro-
cesso burro, ele acelera a produção de bobagem”, 
alertou Zanin. Ao montar um projeto em busca de 
recursos, por exemplo, ensinou Rômulo Rende, 
é preciso quantificar. “Em vez de dizer ao finan-
ciador que ‘muitas pessoas’ serão beneficiadas, 
‘essa obra, que custa x, vai beneficiar x pessoas’ 
é o que deve ser dito”, exemplificou Rende, cha-
mando a atenção para a importância de estudar, 
de informar-se.

As três dezenas de ADs saíram da classe em 
Campo Grande comprometidas a influenciar os 
demais atores locais na incorporação dos temas 
do desenvolvimento aos instrumentos de pla-
nejamento municipal e capacitadas a elaborar 
projetos para captação de recursos no Município, 

Desenvolvimento Local  

Curso avançado aperfeiçoa 
agentes de desenvolvimento

entre outras habilidades.
Com qualificações como esta, que se incor-

poram aos treinamentos realizados nos últimos 
anos, fica cada vez mais fortalecida a figura do 
agente de desenvolvimento. Grisa reforçou a re-
levância da função de AD como impulsionador 
do crescimento do Município. “O prefeito não se 
desfaz do médico, nem do professor. Assim tem 
de ser também com a função de agente de de-
senvolvimento. Tem de haver o reconhecimento 
de que é um trabalho fundamental para o Mu-
nicípio. O prefeito tem de entender como um 
trabalho profissional, e não político partidário. 
Não se pergunta o partido do médico ou do pro-
fessor”, observou.
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Educação  

Lei do piso dos 
professores: 
cinco anos e 
nenhuma 
mudança

Após cinco anos de vigência da Lei do Piso Salarial dos Professores do 
Magistério, a preocupação dos governos municipais continua a mesma: 
como cumprir a legislação. Desde 2008, quando a Lei 11.738 foi promul-
gada, Estados e Municípios enfrentam dificuldades, como o presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, tem alertado 
sempre quando questionado sobre o assunto.

Essas dificuldades são, sobretudo, financeiras. “Os prefeitos apontam 
problemas com gastos com o pessoal da Educação”, alega Ziulkoski. O pre-
sidente afirma que a Lei do Piso não é plenamente cumprida pelos Mu-
nicípios em razão do critério de reajuste anual, das horas-atividade e do 
pagamento dos aposentados. “Não é pura e simplesmente a remuneração 
mensal destes profissionais”, destaca.

Por outro lado, a União continua sem assegurar recursos para Estados 
e Municípios que não possuem a disponibilidade financeira para cumprir 
o valor fixado no piso. Desde 2010, quando o valor do piso foi integrali-
zado, o governo federal deveria complementar a folha de pagamento dos 
professores para garantir o cumprimento da lei. Isso também está previs-
to na legislação.

A OMISSÃO DA UNIÃO

A CNM calculou, e o valor acumulado da complementação federal ao piso 
salarial de 2010 até 2013 chega a R$ 3,6 bilhões. Mas o que o Ministério da 
Educação (MEC) tem feito com esses recursos? Para a Confederação Nacio-
nal de Municípios, o Ministério também não está cumprindo a lei federal. 

A explicação é a seguinte: os recursos destinados ao piso são retirados 
do montante que a União coloca no Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). O Fundo, portanto, tem as estimativas diminuídas em 10%. Mas, 
em vez de repassar aos Estados e aos Municípios que precisam desse di-

nheiro, como determina a lei, o MEC transfere para todos os beneficiários 
que recebem recursos federais do Fundeb. Isso, com a adoção apenas do 
parâmetro de distribuição dos recursos do Fundeb: a matrícula e, somente 
no ano seguinte, por ocasião da realização do ajuste financeiro.

APELO MUNICIPALISTA

Esta situação denunciada pela CNM tem se repetido desde 2010, e os 
gestores municipais exigem que a Lei do Piso seja cumprida pelo governo 
federal e comece a repassar a complementação ao piso a quem efetiva-
mente não reúne condições financeiras de cumpri-lo.

Além disso, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, acredita que as difi-
culdades enfrentadas pelas administrações municipais poderiam ser mini-
mizadas se os recursos da União fossem suficientes para assegurar o valor do 
piso de todos os Estados e Municípios que precisam desse recurso financeiro. 
Só assim, os gestores poderiam atender a todos os dispositivos da lei fede-
ral sem deixar de atender às metas fiscais a que são obrigados a cumprir.
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Agricultura  

Cristalina: um oásis agrícola 
que vai de vento em popa

Cristalina tem provado para o resto do País que 
seu forte não é só a produção de cristais. A região 
está virando um oásis agrícola e, como está bem 
localizada e tem ampla oferta de recursos hídricos, 
ganhou o título de maior Produto Interno Bruto 
(PIB) agropecuário do País. Só em 2012, o campo 
movimentou R$ 1,3 bilhão. 

O Município atrai investimentos milionários e 
registra desemprego próximo de zero, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com tantas vagas de emprego, a população 
cresceu 34% em apenas 10 anos. Dos atuais cerca 
de 48 mil moradores, pelo menos 20 mil trabalham 
nas lavouras. Somente as plantações de alho, ba-
tata e cebola empregam 12 mil pessoas. 

Localizada no interior de Goiás, o Município 
durante décadas atraiu garimpeiros em busca das 
pedras espelhadas. Hoje, chama a atenção por ser 
a capital nacional da agricultura irrigada, com 570 
pivôs, em uma área de 48 mil hectares, onde lite-
ralmente se produz embaixo d’água. A lavoura gera 
uma renda extra de aproximadamente R$ 400 mi-
lhões às fazendas do lugarejo. Esse potencial agrí-
cola não é à toa, já que a altitude de 1.250 metros 
contribui para o desenvolvimento da produção. 

Preservação da natureza –  Com esse em-
purrãozinho da natureza, ao longo da estrada que 
leva para o Município, o que se vê são plantações 
de culturas diversas. E, nem bem os grãos são co-
lhidos, no outro dia uma nova cultura é plantada.

A diversidade de culturas se transformou em 
marca da região, são 34 tipos de cultivo, que, por 
produzir o ano todo, também se tornou um polo 

agroindustrial. Para continuar a crescer, a Federa-
ção de Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), em 
parceria com o governo federal, está desenvolvendo 
um projeto para construir 80 barragens em qua-
tro anos, as quais atenderão à demanda de toda 
a região e deverão proporcionar um aumento de 
30 mil hectares da área irrigada. 

Por meio de barragens, os produtores conse-
guem armazenar a água da chuva sem interferir 
na vazante do rio. Com isso, aumentam a produ-
tividade e reduzem o impacto sobre o ambiente. 

O prefeito de Cristalina, Luiz Attié, destacou 
que o Município é o maior com área irrigada da 
América Latina e, por isso, não pode, em hipótese 
alguma, perder a consciência de preservação am-
biental. “Somos o segundo maior produtor agríco-
la do País e só alcançamos essa marca equiparada 
à alta tecnologia de irrigação. Nossos produtores 
garantem boa parte da água usada em suas lavou-
ras através do processo de barragens, para arma-
zenar água das chuvas, iniciando aí a consciência 
ambiental”. Outro ponto importante abordado 
em Cristalina é a recuperação de nascentes. “Cria-
mos um viveiro que atende a qualquer pessoa da 
comunidade sem nenhum custo e envolvemos as 
escolas nesses projetos de recuperação, porque, só 
assim, educando os pequenos, garantiremos um 
futuro sustentável”, discursou o prefeito.

Agricultura familiar – Para o secretário de 
Agricultura Familiar de Cristalina, Antônio Clare-
te, a agricultura já está andando com as próprias 

pernas, e o foco da prefeitura agora é desenvolver 
a agricultura familiar para que os pequenos pro-
dutores cresçam junto com os grandes. “Para isso, 
o prefeito está em busca de mais motoniveladoras 
e tratores para manter os cinco mil quilômetros de 
estrada em boas condições de escoamento, além de 
ir em busca de indústrias de processamento para 
agregar valor aos produtos e aumentar o número 
de empregos na região”, adianta Antônio.

O secretário estima que a agricultura represen-
te mais de 60% da arrecadação e que, com o cres-
cimento do setor na cidade, os arredores também 
devam ser beneficiados. “Isso é uma tendência, logo 
teremos um bolsão agrícola na região”, espera. Ele 
ressalta que novas culturas estão em desenvolvi-
mento e que já existem projetos de produzir frutas 
para atender à demanda de fabricantes de suco. 

O mercado local cresce em ritmo acelerado im-
pulsionado pelo dinheiro da agropecuária – hou-
ve um “boom” imobiliário, com preços disparados. 
O Município está provando que não é só de cris-
tais que entende e passou a encher a cesta básica 
do brasileiro com sua produção de grãos e frutas. 

CP
AC

/E
mp

rap
a C

err
ad

os



18
março de 2013

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

O rio São Francisco, de água serena e turva, que corta 
o sertão, sustenta, nas suas barrancas, pescadores e fazen-

deiros, abastece cidades e indústrias e chega a ser considerado 
solução para tentar matar a sede do Nordeste, por meio de uma 
transposição que ainda não saiu do papel. 

Responsável por banhar as margens de 504 Municípios em 
cinco Estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergi-

pe – mas sua bacia alcança também Goiás e o Distrito Federal –, ele 
leva a vida para o povo sertanejo que depende desta água. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que 13 milhões de pessoas 
habitem a área da bacia do São Francisco. 

Para os índios, ele é conhecido como Opará e foi descoberto no ano de 
1501. Sua história se confunde com a história do próprio Brasil, e, ao longo de 
2,8 mil quilômetros de extensão, o rio recebe água de 168 afluentes, desde a 
nascente, no Estado de Minas Gerais, até a foz, no Município alagoano de Pia-
çabuçu, onde se encontra com o Oceano Atlântico. 

Em todo o percurso, entretanto, o rio vem sendo gradativamente deteriorado 
pela ação do homem. Entre as causas da degradação está o esgoto não tratado 
que é jogado no rio, o que preocupa a população ribeirinha. Dos 32 contratos 
ativos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e 
Parnaíba (Codevasf) para obras de saneamento em Minas, metade – 16 – es-
tá paralisada. Situação que incomoda ambientalistas e quem depende do rio, 
uma vez que o Estado é responsável por 75% do volume da bacia, e os lança-
mentos de afluentes ocorrem em vários pontos. 

Para mudar esse cenário, muitos Municípios que margeiam o gigante de 
águas turvas apostam em projetos de preservação para salvar o rio que ficou 
carinhosamente conhecido como o Velho Chico e garantir que ele continue 
envelhecendo com as gerações futuras. 

Meu rio, minha vida –  Em Juazeiro (BA), o secretário de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Seadruma), Josival Barbosa, falou 
para a Agência CNM de um projeto de sucesso que deve salvar o rio e melho-
rar a qualidade de vida da população. “Meu rio, minha vida foi criado em 2009 
se baseou no desenvolvimento de atividades educativas, de consciência e de 
atitude para a preservação e a revitalização do Velho Chico por parte de todos 
os ribeirinhos”, revela o secretário.

Segundo ele, são feitos mutirões de limpeza e reflorestamento de tem-
pos em tempos nas margens do rio na área compreendida entre o Angary e 
o final da Orla II com a participação de alunos de escolas públicas e privadas.

Rio bom para peixe – Segundo ele, a prefeitura distribuiu, no final do 
ano passado, 100 mil alevinos das espécies de pacamã e curimatã. “Essa é uma 
excelente iniciativa, pois tende a valorizar e a melhorar a economia local. A pesca 
é uma atividade muito importante na região. O repovoamento com alevinos tem 
ação 10 a 15 vezes mais eficaz que a produção natural da espécie, protegendo-
-os da predação natural”, garante Josival, que ainda afirma que a  quantidade 
de alevinos soltos no rio vai representar, em um futuro próximo, espécies dis-
poníveis para o consumo da população local e ajudar na revitalização do rio.

Conservação e conscientização – Na bacia mineira do São Francisco, 
o Município de Luz (MG) é cenário do Projeto de Revitalização do Córrego da Ve-
lha. O projeto busca ampliar a oferta de água para a zona urbana do Município, 
além de conservar a água e o solo da região, beneficiando a bacia do São Fran-
cisco. A bióloga da Secretaria de Meio Ambiente do Município, Sandra Pereira, 
explica para o Boletim CNM como funciona o projeto. “Começamos com o Córre-
go da Velha, pois abastece a cidade, e depois o projeto se ampliou para o Ribei-
rão Jorge Pequeno, que corta a cidade e é afluente do rio Sã Francisco”, revela. 

Segundo a secretária, que também é bióloga, o projeto trabalhou a cons-
cientização da população para o uso da água e distribuiu mil cartilhas educativas. 
A bióloga explica que foram reflorestadas 40 mil mudas de plantas nativas em 
20 nascentes, o que deve “fortalecer a margem do córrego”, e o projeto ainda 
construiu 140 bacias de contenção de água da chuva completa.

“Depois, o projeto se voltou para o Ribeirão Jorge Pequeno, onde na pri-
meira etapa também focamos na educação ambiental e oferecemos palestras 
utilizando teatro de fantoche e folders educativos”, esclarece Sandra, destacan-
do que mais de dois mil alunos participaram do projeto. 

Meio Ambiente  

Salvando o velho Chico
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Recuperação –  Na segunda etapa do 
projeto, foram recuperadas áreas degradadas 
e construídas mais de mil bacias de contenção 
de água de chuva e, na terceira etapa, foram 
recuperados cinco mil quilômetros de estradas 
vicinais. “Também plantamos mais de 60 mil 
mudas de espécies nativas produzidas no viveiro 
da prefeitura, além de cercar as nascentes do rio”, relata Sandra. 

Mesmo com a mudança de prefeito, a bióloga afirma que o novo gestor 
quer dar continuidade ao projeto e conta como aos poucos a prefeitura conse-
guiu atrair os fazendeiros da região para a importância do trabalho. “No come-
ço, nem todos os fazendeiros queriam aderir ao projeto, mas, agora, eles nos 
procuram e querem fazer o processo na propriedade deles”, conclui.

O Município, com mais de 17 mil habitantes, está conseguindo salvar os 
afluentes do São Francisco e também turbinar a economia da cidade, que é 
baseada na agricultura e na pecuária.  

Bom exemplo – Subindo o rio, o conjunto dos Municípios localizados 
no submédio do vale do São Francisco, entre eles os Municípios pernambuca-
nos Lagoa Grande e Petrolina, fatura R$ 2 bilhões por ano com a fruticultura 
irrigada. Destes, R$ 500 millhões resultam das exportações de manga e uva.

Toda essa riqueza tem origem no rio São Francisco. Porém, essa fonte de 
vida e dividendos também tem sofrido os efeitos da poluição e tem sido degra-
dada progressivamente. Atentos ao problema ambiental gerado pela degra-
dação do São Francisco, as prefeituras da região, em parceria com a Embrapa, 

têm enfrentado o desafio de revitalizar o rio.
O projeto, que envolve as duas Unidades da Embrapa em Petrolina (PE), já 

produziu cerca de 200 mil mudas de espécies nativas para apoiar as ações de 
revegetação ao longo de 400 km da margem esquerda do rio, entre os Muni-
cípios pernambucanos de Petrolina e Petrolândia.

Para o secretário de Meio Ambiente de Petrolina, Geraldo da Silva Fran-
cisco, o projeto é importante para toda a população de Petrolina, pois a cidade 
depende do rio. “Nossos empregos, economia, lazer, tudo está ligado ao Chico. 
Estamos conscientizando a população sobre a importância disso e protegendo 
nossa economia com os projetos de preservação, pois os produtores dependem 
de um rio saudável para produzir boas frutas. Estamos fazendo nossa parte, 
mas, se o Município que está rio acima não colaborar, também não adianta, 
espero que os projetos sirvam de exemplo para outras prefeituras”, argumen-
ta o secretário.

Para o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski, são experiências como estas que transformam e melhoram o meio 
em que a população vive, “estas práticas precisam ser propagadas”, acredita.
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Imagens do antes e depois do reflorestamento nas margens do córrego Jorge pequeno (MG), afluente do São Francisco. 
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O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros 

(PMDB-AL), recebeu o presidente da Confederação Nacional de Municípios 

(CNM), Paulo Ziulkoski, em audiência, no dia 5 de março. 

A reunião serviu também para discutir itens de interesse que integram a 

pauta municipalista de 2013, como a discussão do pacto federativo, a refor-

ma tributária que garanta maior distribuição do que é arrecadado em todo 

o País e o encontro de contas entre Previdência Social e Municípios, entre 

outros temas. Ziulkoski defendeu a necessidade de “tudo ser colocado em 

pratos limpos”, pois, atualmente, os Municípios devem R$ 26 bi, e a Previ-

dência, um total de R$ 30 bi.

De acordo com Ziulkoski, a distribuição prevista na versão do projeto de 

autoria do Senado aprovada pelo Congresso Nacional garante R$ 4 bilhões 

a mais a serem divididos entre todos os Municípios. “Isso ameniza, mas não 

soluciona o problema dos Municípios”. Esse valor vai representar mais ou 

menos 70% a 80% de um mês de FPM durante o ano. Então, o Município 

que recebe 800 mil em um mês de FPM, vai ter um agregado de 500 mil no 

primeiro ano de royalties, dividido em 12 parcelas.

Sobre a pauta municipalista, Ziulkoski afirmou que é ampla e disse ser 

necessário discutir a questão federativa. “É um contato inicial com o pre-

sidente do Senado, mostrando as dificuldades dos Municípios brasileiros. 

Precisamos discutir toda a questão federativa. Se nós pegarmos a Saúde, 

por exemplo, temos uma pauta enorme, assim como a Educação”, disse o 

presidente da CNM.

Subcomissão – Na conversa com Renan Calheiros, Ziulkoski defendeu 

a revitalização da Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais, que 

integra a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O colegiado não se reú-

ne desde 2007. “É necessário reestruturar a subcomissão para que seja um 

canal por onde possamos nos expressar”, afirmou. 

Pacto Federativo  

Pauta municipalista é assunto de 
audiência entre os presidentes do 

Senado e da CNM

Lu
iz A

nto
nio

/A
g. 

LA
R


