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Diálogo Municipalista

Prefeitos gaúchos se reúnem em Canela 
para debater temas municipalistas

A chuva que caia sobre a serra gaúcha não impediu que centenas de pre-

feitos participassem do Diálogo Municipalista, promovido pela Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), em Canela. O evento ocorreu durante o dia 11 

de setembro e a manhã do dia 12. Entre os participantes, o prefeito do Muni-

cípio que recebeu o evento, Cleomar Port. Em sua participação, ele mencionou 

a importância do evento e exaltou o trabalho desenvolvido pela entidade.

“Nós temos a convicção de que este trabalho 

que vocês estão fazendo é fundamental”, falou 

o prefeito de Canela. No entanto, ele ressaltou: 

“enquanto nós não tivermos mais autonomia, 

certamente, vamos depender, cada vez mais, 

dessas façanhas que estão acontecendo para 

conquistar 1% a mais do FPM [Fundo de Par-

ticipação dos Municípios]”, salientou o gestor, ao concluir que logo os recursos 

vão voltar a cair, como já está acontecendo em todos os Municípios do Estado.

Ele citou o exemplo de seu próprio Município e contou que a cidade tem 

42 mil habitantes e R$ 100 milhões de orçamento. Desse recurso, 25% vão 

para educação, obrigatoriamente; e, ao calcular os outros compromissos – 

como o porcentual também obrigatório de gastos com a Saúde –, sobra de 

7% a 8% para fazer o gerenciamento de todo o resto da cidade. “Como con-

seguir realizar tudo? Como dar conta do recardo?”, questionou Port.

O prefeito também falou sobre a dificuldade de gerir uma cidade turísti-

ca. “As cidades turísticas também são diferenciadas. Temos 42 mil habitantes, 

mas recebemos entre 5 e 6 milhões ao longo do ano. E esse lixo vai para on-

de?”, perguntou o prefeito. Ele resumiu a situação: “é na cidade onde a vida 

acontece e é justamente para a cidade que vai a menor fatia de recursos. 

O prefeito está a toda hora sendo cobrado em mínimas coisas”, destacou.

“Nós, que somos prefeitos, temos uma vida diferente. Temos de nos pre-

ocupar com cada cidadão e, às vezes, não 

consigo dormir pensando nas soluções que 

tenho de encontrar”, disse o prefeito de 

São Francisco de Paula e presidente da 

Associação dos Municípios do Turismo da 

Serra (Amserra), Juarez Hampel. Em sua 

participa-

ção no evento, Hampel também mencionou as 

peculiaridades das regiões turísticas. 

No mesmo entendimento, o prefeito de 

Pinhal, Luiz Palharin, também disse que é ne-

cessário debater os problemas dos Municípios 

do litoral, onde há um período de alta temporada e depois ficam com toda 

a demanda para ser suprida. “Estou muito preocupado, pois o país está em 

recessão, e os Municípios vivem do retorno dos impostos. Foram concedidas 

muitas desonerações”, lembrou. 

Para resumir o evento promovido pela 

Confederação, em parceria com as entidades 

estaduais e regionais de Municípios, o prefeito 

de Vanini, Alceu Castelli, usou a palavra “ex-

celente”. Segundo o gestor, entre os aprendi-

zados que leva para sua região, o principal foi 

em relação ao controle econômico para não ter problemas com o Tribunal de 

Contas do Estado (TCE).

O prefeito de Candiota, Luiz Carlos, além 

de elogiar a iniciativa do presidente da Con-

federação, Paulo Ziulkoski, e toda a equipe 

técnica da entidade, disse que a sociedade 

deve respeitar mais os prefeitos. “Os prefei-

tos são homens e mulheres que abrem mão 

de suas vidas, por isso, a sociedade e os órgãos de controle devem respeitá-

-los mais”, destacou.

Foram debatidos durante o evento, 

com auditório lotado, temas importantes 

da administração municipal. Para o pre-

feito de Gentil, Vanderlei Amaral, esses 

debates vêm ao encontro da necessidade 

das prefeituras, no sentindo de prevenir 

e equilibrar todas as administrações mu-

nicipais. “Hoje, temos enfrentado uma crise, com poucos recursos nos Mu-

nicípios, e a gente tem de vir participar dessas reuniões para em conjunto 

encontrar caminhos para as nossas administrações”, sugeriu. Ele se filiou à 

entidade no início desta semana.

“O diálogo que a gente faz com os demais prefeitos aqui do Sul é mui-

to importante. É sempre bom vir e ouvir as palavras do presidente Paulo, 

que tem bastante conhecimento”, resumiu Vanderlei Amaral. O prefeito de 

Almirante Tamandaré do Sul, Ironi Seb-

ben, compartilha da mesma opinião. “É um 

aprendizado muito bom, nos deixa preocu-

pados, mas é excelente”, ponderou.
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Diálogo Municipalista

Previdência, Tribunais de Contas, 
ITR e Lei de Responsabilidade Fiscal 

Com orientações para evitar problemas com 

o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e para re-

solver os problemas previdenciários, os debates 

da tarde do primeiro dia do Diálogo Municipalista 

foram iniciados. Depois deles, os gestores muni-

cipais participaram de palestra sobre o Imposto 

Territorial Rural (ITR) e direcionamentos para en-

cerrar os mandatos sem se comprometerem com 

a Lei de Reponsabilidade Fiscal (LRF).

Entre os cuidados para evitar falhas que levem 

à rejeição das contas das prefeituras, o consultor 

técnico da entidade, Humberto Canuso, alertou so-

bre as irregularidades elencadas como ensejadoras 

de emissão de Parecer Desfavorável às Contas de 

governo ou Julgamento pela Irregularidade das 

Contas de Gestão. “Prejuízos de valor significativo 

em razão de pagamentos indevidos pelo descon-

trole e/ou aplicação irregular da legislação, burla 

ou fraude em licitação, pagamento a servidores 

admitidos sem concurso público e irregularidades 

na aplicação de recursos do RPPS” foram 

alguns exemplos mencionados de falhas 

isoladas que levam à rejeição das contas. 

Ele também explicou aos participantes a 

estrutura dos Tribunais.

“É uma vergonha. Ninguém fiscaliza 

os Estados”, disse o presidente da Confede-

ração, Paulo Ziulkoski, em relação à reali-

dade que envolve as prefeituras. Segundo 

o presidente da entidade, uma coisa é ser 

responsabilizado por desequilíbrio adminis-

trativo, outra por desequilíbrio causado pelo 

subfinanciamento dos programas federais. 

Problema que, segundo ele, faz com que 

muitos prefeitos tenham as contas repro-

vadas pelo TCE.

Acerca das dívidas previdenciárias, o con-

sultor técnico da entidade, Sérgio Aureliano, 

falou das disparidades do Regime Geral de Previ-

dência Social (RGPS) e Dos benefícios que podem 

ser conquistados com o Regime Próprio 

(RPPS). “Entre 1998 e 2003, existem três 

situações nas quais um servidor pode ser 

enquadrado”, esclareceu o consultor. Nesse 

sentido, a orientação da CNM é para que os 

gestores façam consultorias antes de con-

ceder aposentadorias. Além disso, durante 

a palestra, os prefeitos foram orientados a 

capacitar um servidor para atuar nessa área, 

e a redução de custos que podem obter ao 

implantar o RPPS foi mostrada. “Uma 

economia de 20% nos gastos com 

pessoal”, calculou Aureliano.

Durante o debate sobre o Impos-

to Territorial Rural (ITR), os gestores 

aproveitaram a oportunidade para 

tirar dúvidas. O consultor técnico 

da entidade, Eldes Sipel, lembrou 

aos prefeitos que a possibilidade 

de arrecadar 100% do valor desse 

imposto foi uma das conquistas do movimento 

municipalista. E, segundo ele, é uma excelente 

fonte de receita, principalmente para os Muni-

cípios com perfil rural, como é o caso da maioria 

dos gaúchos. Ao assinar convênio com a Receita 

Federal do Brasil (RFB) e fazer cursos de capacita-

ção para manuseio do sistema, a prefeitura pode 

contar com a verba e depois desenvolver outras 

ações para aumentar essa arrecadação.

A consultora jurídica da Confederação, Elena 

Garrido, começou sua apresentação com o seguinte 

alerta: “o mandato termina independentemente 

da reeleição. A consultora fez questão de reafirmar 

que cada eleição é um novo mandato. E, para o 

encerramento da gestão, os gestores foram orien-

tados a controlar os percentuais de gastos com a 

folha. “Os prefeitos não podem começar o último 

ano de mandato com os limites de pessoal extra-

polados”, ponderou Elena. As leis que estabelecem 

as punições para os gestores que descumprem 

a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determi-

nam punições que vão desde multas até prisões.
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Diálogo Municipalista

Ziulkoski alerta sobre leis e projetos 
que impactam nos Municípios 

“Atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal [LRF] para não serem respon-

sabilizados”, o alerta foi dado pelo presidente da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski. Ele iniciou sua apresentação no Diálogo 

Municipalista com alertas aos prefeitos sobre os riscos de se comprometerem 

por conta de descumprimento da Lei 101/2000. Principalmente, em relação 

às graves sanções previstas, como no caso do encerramento do mandato. 

Isso porque, nos últimos dois quadrimestres, nada pode ser começado sem 

ter o recurso disponível em caixa.

A palestra de Ziulkoski, na manhã do dia 11 de setembro, no Diálogo Muni-

cipalista, na cidade gaúcha de Canela, também tratou de legislações aprovadas 

pelo Congresso Nacional que causam impacto nos Municípios. Entre essas leis, 

o presidente e a equipe técnica da Confederação explicaram a norma que fixa 

o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde, aprovada este ano. Nesse 

sentido, foi esclarecido que os prefeitos devem aguardar a regulamentação 

da lei para não enfrentarem problemas posteriormente para ajustar a gestão. 

Além disso, Ziulkoski destacou que o entendimento é que, por não estar pre-

visto na lei orçamentária, não há obrigatoriedade de pagar o piso já este ano.

Outro assunto abordado, a pedido dos prefeitos, foi o projeto que trata de 

compras governamentais. A alteração dessa legislação é uma antiga reivin-

dicação do movimento municipalista. A proposta é criar uma nova legislação 

para revogar o atual modelo – estabelecido pela Lei 8.666/1993 – e instituir 

novos procedimentos.

Ziulkoski também chamou a atenção dos prefeitos para evitarem apon-

tamentos no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde 

(Siops). O líder municipalista informou que 270 prefeituras já tiveram os re-

passes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) bloqueados por causa 

de pendências. Para evitar complicações e suspensão dos repasses, os gestores 

devem ficar atentos a essa questão.

Royalties, aumento do FPM e proposta para atualizar a lei do Imposto So-

bre Serviços (ISS) também fizeram parte da palestra do presidente da CNM. 

Nesses três temas, a atuação da entidade para conquistar mais recursos para 

os Municípios foi relatada. “São R$ 7 bilhões a mais para ajudar no final do 

mandato”, ponderou o presidente em relação à Proposta de Emenda à Cons-

tituição (PEC) que estabelece o aumento do Fundo em 1%, repassados da 

seguinte forma: 0,5% em 2015 e 0,5 em 2016. “Estamos aguardando o Ple-

nário da Câmara votar em duas sessões para recebermos os recursos no mês 

de julho de cada ano”, esclareceu.

Por fim, foi apresentado o projeto elaborado pela CNM que altera a Lei 

Complementar 116/2003, que trata do Imposto Sobre Serviço. Entre outros 

pontos, as principais mudanças propostas são: a ampliação da lista de servi-

ços tributáveis, a alteração do local em que se considera devido o imposto na 

prestação de determinados serviços, a exemplo do leasing e das administra-

doras de cartão de crédito e débito, como forma de melhorar a repartição de 

receitas entre os Municípios envolvidos.

Enceramento do Diálogo Municipalista em Canela, no Rio Grande do Sul, 

ocorreu no final da manhã do dia 12 de setembro. Em parceria com a Federa-

ção das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), o encontro 

reuniu prefeitos de todas as regiões do Estado. O presidente da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, que presidiu o evento, agrade-

ceu a participação de todos e concluiu que teve saldo positivo.

O prefeito de Garibaldi, Antônio Cefttolin, aproveitou a participação para 

destacar que todas as informações passadas causam muitas preocupações, mas, 

que ainda assim, vale a pena ser prefeito e vale a pena participar dos eventos 

promovidos pela CNM. “Tudo que estamos ouvindo aqui é para ajudar os Mu-

nicípios”, disse o gestor. Ele aproveitou para entregar uma homenagem aos 

presidentes da CNM e da Famurs.

Palestras, debates e orientações fizeram parte da programação do Diálo-

go. Até o final do ano, outros Estados também devem receber o evento – que 

é uma iniciativa da CNM, em parceria com as entidades estaduais e regionais 

municipalistas.

Em sua última fala, Ziulkoski anunciou a próxima Mobilização Municipa-

lista em Brasília. “Na semana seguinte às eleições, estaremos mobilizados no 

Congresso Nacional. Ajudem-nos a envolver os outros Estados nesta ação”, so-

licitou o líder municipalista.

Ziulkoski recebe homenagem no encerramento de evento
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Diálogo Municipalista

Lei Geral: os bons resultados no RS 

Diálogo Municipalista

Resíduos foram debatidos no encontro

Mais de 160 Municípios, comprovadamente, 

aplicam a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 

– Lei 123/2006. E, deles, 46 implantaram o regime 

diferenciado de tributação para os pequenos negó-

cios este ano. Os dados foram apresentados pela 

técnica e gerente de políticas públicas do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-

sas (Sebrae), Cláudia Scapin, na tarde do dia 11 

de setembro, no Diálogo Municipalista, em Canela.

A legislação prevê proporcionar um ambiente 

favorável aos pequenos negócios locais. De acordo 

com a palestra, mais de 450 Municípios do Estado 

já possuem a norma regulamentada por lei pró-

pria, e o reflexo positivo disso foi mostrado aos 

gestores que participaram do evento promovido 

pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

Segundo a representante do Sebrae do Esta-

do, é uma obrigação dos 

prefeitos regulamentar 

a legislação. E, durante o 

evento que reúne centenas 

de prefeitos, ela mostrou 

dados nacionais do cres-

cimento econômico que 

as pequenas empresas 

promovem. “É importan-

te proporcionar esse am-

biente que vai fortalecer 

a economia local e gerar 

emprego e renda”, desta-

cou Cláudia. Pela exposição feita aos prefeitos, os 

pequenos negócios são responsáveis por mais da 

metade dos empregos no Brasil.

Entre os benefícios da legislação, conforme 

mostrou a técnica, estão a desburocratização para 

formalização das pequenas empresas, o aumento 

do poder aquisitivo por meio do crescimento da 

demanda por produtos e serviços.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos es-

tabeleceu responsabilidade para os Municípios, 

também para a União e os Estados. No Rio Grande 

do Sul, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) divul-

gou, algum tempo atrás, que 47% dos Municípios 

ainda não haviam elaborado o Plano Municipal 

de Resíduos Sólidos. Porém, até hoje, a União 

não concluiu o Plano Nacional, que está previsto 

na mesma legislação. Essas e outras informações 

sobre a Lei 12.305/2010 foram apresentadas aos 

gestores que participaram do Diálogo Municipa-

lista, no Estado.

De acordo com a apresentação, a legislação 

estabelece diretrizes, metas e ações da União para 

implantar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e, inclusive, definir os meios de apoiar os 

Municípios. Uma estratégia prevista na Política 

é a de aportar recursos visando à elaboração de 

projetos e à implantação de unidades de dispo-

sição final de rejeitos – aterros sanitários. 

Nesse universo, a equipe técnica da 

CNM e o presidente da entidade, Paulo 

Ziulkoski, fizeram esclarecimentos sobre 

o que realmente é obrigação das prefei-

turas. “O governo federal é quem deve 

regulamentar a lei para implantar a lo-

gística reversa. A União não fez o plano, 

não regulamentou a logística e quer que 

o Município tenha tudo isso”, destacou 

Ziulkoski, na ocasião.

Um exemplo apresentado nesse contexto foi: 

a coleta, o transporte e a disposição final adequa-

da dos resíduos de Construção Civil, apesar de não 

explicitado na PNRS, são de responsabilidade do 

gerador e não do Município. Os prefeitos foram 

alertados que esse gerenciamento foi regula-

mentado pela Resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama) 307/2002.

Também receberam direcionamentos em re-

lação à implantação de aterros sanitários, logística 

reversa e outras medidas estabelecidas pela legis-

lação. Por fim, as sanções previstas aos gestores 

municipais pelo descumprimento da lei foram 

debatidas. “Independente da gestão anterior, o 

prefeito é responsável pelo cumprimento da lei, 

e as sanções vão de multas a prisões”, alertou a 

equipe técnica da entidade.
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Seca

SECA: MUNICÍPIOS
AGONIZAM SEM 

RECURSOS
Contrastes. Enquanto temporais e enchentes 

afetam fortemente as regiões Norte e Sul, a estia-

gem causa prejuízos ao restante do País. O pro-

blema, que era antes característico do Nordeste 

brasileiro, vem ganhando forma e atingindo ca-

da vez mais Municípios. São Paulo e Minas Gerais 

são as cidades que mais têm sofrido com a falta 

de água. Aos poucos, setores como a agricultura 

e a pecuária começam a ser afetados. 

Como forma de sinalizar a gravidade do fato 

e receber apoio, muitas prefeituras declaram Si-

tuação de Emergência. A partir disso, o governo 

federal faz análise da questão e declara seu po-

sicionamento por meio de um decreto. 

Uma vez reconhecida como situação de anor-

malidade, os Municípios recebem ajuda federal e 

garantem assistência às vítimas de desastres na-

turais e reparação de danos. Acontece que muitas 

localidades enfrentam problemas crônicos e ficam 

em Situação de Emergência durante todo o ano. 

Operação Carro-Pipa
Um exemplo de estratégia adotada pelo go-

verno é a Operação Carro-Pipa (OCP). A iniciativa 

prevê distribuição de água potável por meio de 

carro-pipa para a população situada nas regiões 

afetadas pela seca ou estiagem, especialmente 

no semiárido nordestino e norte de Minas Gerais.

A ação é uma parceria do Ministério da Inte-

gração Nacional, por meio da Secretaria Nacional 

de Defesa Civil, com o Exército Brasileiro. 

Somente em 2013, o programa custou mais 

de R$ 726 milhões aos cofres públicos. Se conta-

bilizados os gastos de 2012 a março de 2014, esse 

valor sobe para mais de R$ 1,35 bilhão. Um custo 

bastante elevado, se levar em conta que cente-

nas de cidades nordestinas continuam sofrendo 

com a seca. É o alerta feito pela 

Confederação Nacional de Muni-

cípios (CNM). 

Água para todos
Outra iniciativa desenvolvida pelo go-

verno federal é o programa Água para Todos. 

Criado em 2013, o objetivo era promover o aces-

so universal à água, principalmente para consu-

mo humano, para produção agrícola e alimentar. 

Como forma de garantir a execução do pro-

grama, foram ofertadas cisternas a famílias em 

situação de vulnerabilidade econômica. Porém, 

houve diversas falhas no processo de implemen-

tação do programa. A começar pelos atrasos na 

entrega das cisternas. O que prejudicou ainda 

mais a condição das famílias locais. Depois, pe-

la utilização de material de baixa qualidade. As 

cisternas eram feitas de polietileno. Se expostas 

a temperaturas elevadas, a sua estrutura pode 

derreter, sem a possibilidade de reparo. 

Além disso, o custo de cada unidade foi con-

sideravelmente alto. Uma cisterna de placas de 

cimento custa em média R$ 2,2 mil, incluindo 

material de construção e todo processo de mobi-

lização e formação. Já uma cisterna de polietileno 

custa aproximadamente R$ 5 mil, só com equipa-

mento e instalação. 

Ao fazer as contas, fica nítido o impacto des-

sa escolha nos cofres públicos. Enquanto 300 mil 

cisternas de placas de cimento custariam R$ 660 

milhões, a mesma estrutura custou R$ 1,5 bilhão. 

O governo informou que serão entregues 750 

mil unidades de reservatórios para consumo hu-

mano e 76 mil reservatórios de água para produ-

ção até dezembro de 2014. A entrega poderia ser 

adiantada, se não fosse por um pequeno detalhe: 

o governo não disponibilizou nenhuma espécie de 

maquinário para auxiliar as famílias solicitantes 

na escavação dos poços. Para receber a cisterna, 

o beneficiário deve escavar o poço por conta pró-

pria, o que geralmente é feito à mão. 

Medida paliativa 
Os dois programas são o reflexo de como os 

recursos financeiros vêm sendo aplicados no país. 

Bilhões de reais são destinados a soluções palia-

tivas de combate à estiagem. Prova disso é que 

cada vez mais outras regiões vêm sendo atingi-

das pelo problema. 

Porém, as soluções definitivas ficam em se-

gundo plano. A CNM alerta que o problema em 

adotar esse tipo de estratégia é o aumento na rein-

cidência nos casos de Municípios em Situação de 

Emergência. Somente o dinheiro gasto com a OCP 

daria para resolver o problema da transposição do 

Rio São Francisco que se arrasta há vários anos.

Faltam políticas públicas e criação de planos 

de trabalho para lidar com emergências. Igual-

mente, o investimento em infraestrutura para a 

construção de sistemas, tais como açudes, barra-

gens e reservatórios, é insuficiente. 

Enquanto o governo desperdiça verba com 

programas onerosos, a população sofre com a 

falta de água. 
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Educação

Ideb 2013: resultados
determinam novos desafios  

O Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

divulgou, com atraso, no dia 5 de setembro, 

os resultados do Índice de Desenvolvimen-

to da Educação Básica (Ideb).

O Índice referente aos anos iniciais do 

ensino fundamental (1o ao 5o ano) aumen-

tou de 5,0, em 2011, para 5,2, em 2013, 

superando a meta Brasil estipulada, de 

4,9. O Ideb mostra que escolas da rede 

pública de 2.721 Municípios alcançaram 

a meta Brasil. Já nos anos finais do ensino 

fundamental (6o ao 9o ano), o Ideb obser-

vado foi de 4,2, sendo que a meta nacional 

projetada é de 4,4. Apenas 798 Municípios 

alcançaram esse índice.

Para o presidente da Confederação Na-

cional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 

os dados demonstram que os gestores mu-

nicipais estão comprometidos com a melhoria da 

qualidade do ensino e práticas pedagógicas mais 

eficientes. Para ele, no entanto, ainda há muitos 

desafios a serem enfrentados.

A entidade destaca que é necessária a cons-

cientização sobre as estratégias a serem adotadas 

em cada Município para alcance ou superação 

das metas do Ideb. “Para vencer este obstáculo, 

é necessário um trabalho em conjunto, um bom 

funcionamento das escolas, um gestor escolar 

que acompanhe de perto o trabalho pedagógico 

e discuta estratégias para avançar na aprendiza-

gem dos alunos e na qualidade do Ensino Funda-

mental”, aponta Ziulkoski.

Meta Municipal – O Ideb observado na 

rede municipal dos anos iniciais do ensino funda-

mental é de 4,9. Segundo os dados apresentados, 

3.446 Municípios superaram a meta projetada de 

4,5. Nos anos finais do ensino fundamental, 1.085 

Municípios atingiram a meta projetada de 3,9.

De acordo com dados do censo escolar, as 

matrículas do ensino fundamental totalizam 29 

milhões, sendo que a rede municipal representa 

16,2 milhões ou 56% desse universo. Os Municí-

pios, responsáveis por oferecer prioritariamente 

os anos iniciais, respondem por 68% ou 10,7 mi-

lhões dessas matrículas.

Mais de 3 mil Municípios da rede municipal nos 

anos iniciais e anos finais do ensino fundamental 

não tiveram notas do índice ou de determinada 

etapa divulgadas por ficarem fora dos critérios es-

tabelecidos. Dentre eles: ter menos de 20 alunos 

na série avaliada; não aderir à Prova Brasil; não 

possuir taxa de aprovação calculada; ou as escolas 

não terem 50% das matrículas avaliadas na Prova 

Brasil. Em alguns casos, Municípios também soli-

citaram a não divulgação.

Destaques –  Em relação aos anos iniciais, 

os Estados que se destacaram quanto à meta na-

cional do Ideb foram São Paulo, com 94,2%, Santa 

Catarina, com 94,1% e Minas Gerais, com 93,4%. 

São Paulo também se destacou nos anos finais do 

ensino fundamental, ficando em primeiro lugar 

com 70,7%. Em seguida, vêm Minas Gerais, com 

67,6%, e Goiás, com 55,3%.

Ideb
O Ideb mensura o desempenho do siste-

ma educacional no Brasil por meio das ava-

liações da Prova Brasil, do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e das 

taxas de aprovação nas escolas. Os dados são 

utilizados na construção de políticas públi-

cas e em ações que promovam um ensino 

de qualidade.

No cálculo do Ideb, para avaliar o ensino 

fundamental, considera-se a média entre o 

desempenho dos estudantes na Prova Brasil 

e o percentual de aprovação. O Inep estabe-

leceu metas nacionais para cada rede de en-

sino e projetou metas individuais para Esta-

dos, Municípios e escolas, definindo-as para 

os anos iniciais e finais.

Banco de imagens
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Saúde

Cresce a judicialização da saúde
na área de medicamentos 

Nos últimos anos, a judicialização da Saúde 

tem se tornado uma realidade em todo o país. 

Para garantir o fornecimento de remédios espe-

cializados e de alto custo, ou acesso a leitos de te-

rapia intensiva, parte da população tem entrado 

com ações judiciais. De acordo com levantamen-

to da Advocacia-Geral da União (AGU), a pedido 

do jornal O Globo, a Justiça Federal recebeu mais 

de 24 mil ações judiciais somente para aquisição 

de medicamentos, entre os anos de 2013 e 2014.

Os dados indicam que 15.411 ações foram 

ajuizadas para a obtenção de remédios, só no ano 

passado. Até julho deste ano, já havia 8.768 ações 

protocoladas. No entanto, a maioria das ações de-

corre de pessoas com planos de saúde particulares 

ou que frequentam clínicas privadas.

Diante da situação, a Confederação Nacio-

nal de Municípios (CNM) chama a atenção para 

o fato de essas ações imporem também sobre os 

gestores municipais a responsabilidade do finan-

ciamento desses procedimentos de alto custo sob 

pena de serem responsabilizados. Porém, os im-

pactos disso não afetam apenas a gestão muni-

cipal, que fica obrigada a atender uma demanda 

que não é de sua responsabilidade, mas também 

os demais cidadãos. Uma vez que fere o princípio 

da equidade e da coletividade, por favorecer uma 

pequena parcela da população que pode acessar 

o Judiciário, em detrimento ao direito individual 

– em favor de um.

De acordo com esclarecimento da entidade, a 

judicialização da saúde elenca a obrigação do Es-

tado em atender por ordem judicial. E isso provoca 

diversos problemas, dificuldades e desordens na 

gestão e nos serviços prestados. Um exemplo é o 

atendimento de um frente a outros usuários que 

aguardam atendimento para a solução de determi-

nado problema. As ações judiciais são pertinentes 

à aquisição de medicamentos por marca ou até os 

experimentais, de insumos, como: xampu, pilha 

alcalina e sabonete íntimo.

Segundo informações da 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), a judicia-

lização tem efeito ambíguo, 

pois pressiona os planos de 

saúde e o Sistema Único de 

Saúde (SUS) a expandirem 

as coberturas. Também abre 

porta para que a indústria for-

ce a entrada de remédios e 

procedimentos com ou sem 

efetividade comprovada. Além de não permitir o 

controle da forma e dos valores praticados com o 

SUS em demandas judiciais. Outra informação é 

que as demandas judiciais se referem a cobertu-

ras que deveriam ser garantidas pelo SUS ou pelos 

planos de saúde.

Por conta das ações judiciais, em 2012, o Mi-

nistério da Saúde incluiu em sua lista mais seis 

medicamentos, dos 18 mais judicializados. Ainda 

assim, o número de processos na justiça continua a 

crescer. O Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS (Denasus), órgão de controle, tem feito audito-

rias que mostram a precariedade do fornecimen-

to de medicamentos, o que gera um significativo 

aumento de ações. O estudo foi feito nas capitais: 

em Cuiabá (MT), houve aumento de gasto com o 

atendimento às demandas judiciais, de R$ 268,2 

mil, em 2010, para R$ 832,7 mil, em 2012. A Se-

cretaria Municipal de Saúde de Cuiabá informou 

ao Denasus que há um aumento das liminares por 

conta do acesso facilitado ao Judiciário.

Outras capitais, como Salvador (BA), Campo 

Grande (MS) e Aracajú (SE), também registraram 

aumento por conta da falta de medicamentos para 

os tratamentos. Nesse sentido, a CNM volta a pon-

derar que essa situação acarreta o maior dispên-

dio de recursos aos Municípios, além de fomentar 

a desigualdade, privilegiando uma parcela restrita 

que consegue ter o direito assegurado por decisão 

judicial. A entidade questiona, ainda, se realmente 

esse é o caminho para o direito à Saúde.

Outro agravante dessas ações judiciais em saú-

de, conforme esclarecimentos da CNM, são as des-

pesas não previstas no planejamento. Isso poderia 

ser evitado desde que se soubesse de qual fonte 

retirar recursos. Pois estes já são escassos para as 

ações e os serviços de saúde pública, e, na obriga-

ção de cumprimento de ordem judicial, os gestores 

municipais ficam impedidos de garantir uma me-

lhor qualidade de oferta dos serviços em saúde.

Diante do cenário, a CNM considera a situação 

desfavorável, no atual financiamento das ações em 

saúde, pois são penalizados os Municípios com o 

subfinanciamento que alija e dificulta a manu-

tenção de programas e qualificação das suas prá-

ticas. Aliada a isso, a judicialização empreende 

ao gestor público remanejar constantemente os 

recursos, já escassos, para garantir direito adqui-

rido na justiça em detrimento ao direito coletivo 

preconizado pelo SUS.

A CNM chama a atenção quanto às medidas 

– processos de judicialização – para que respei-

tem as competências e as pactuações dos Entes 

dentro do SUS. E, assim, cada um seja responsável 

por suas demandas na prestação dos serviços ou 

no fornecimento de medicamentos ou nutrientes.
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Mobilidade e Trânsito

Os desafios dos planos de mobilidade
A legislação federal determina que, até 2015, cidades com mais de 20 

mil habitantes elaborem os Planos de Mobilidade. Segundos dados do Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 10% dos 1.720 

Municípios que se enquadram na exigência possuem Plano de Mobilidade.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta, porém, que os 

problemas com a mobilidade já não atingem apenas Municípios de grande 

porte e que é essencial que os pequenos se preparem para essa situação que 

só se agrava e evitem, assim, os prejuízos.

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que, 

aproximadamente, 20% dos trabalhadores das regiões metropolitanas bra-

sileiras gastam mais de uma hora por dia no deslocamento para o trabalho. 

PRINCIPAIS DESAFIOS DOS MUNICÍPIOS
De acordo com a área técnica de Trânsito da CNM, o deslocamento se 

tornou um desafio cada vez 

maior, principalmente pela 

ausência de planejamento 

do espaço urbano. As difi-

culdades de deslocamento 

são ampliadas em razão 

dos impactos negativos, 

causados pela degradação 

dos serviços de transporte, 

aumento da tarifa e da fro-

ta particular e redução da 

qualidade do ar. 

Em grande parte, as ad-

ministrações municipais não 

conseguem superar tais difi-

culdades aos deslocamentos 

da população e é nítido que, 

em geral, não há definição 

de uma Política de Mobilidade Urbana que objetive equacionar as ações e 

apropriar os recursos financeiros destinado à mobilidade.

GESTÃO DO TRÂNSITO
A CNM alerta que a maioria dos Municípios não possui corpo técnico e, 

raramente, desenvolvem estudos para gestão do trânsito ou para a mobi-

lidade, tampouco contam com a participação da sociedade nas decisões. 

Em grande parte, as administrações municipais não conseguem su-

perar tais dificuldades aos deslocamentos da população e é evidente que, 

em geral, não há definição de um Plano de Mobilidade Urbana que ob-

jetive equacionar as ações e apropriar os recursos financeiros destinado 

à mobilidade.

A inexistência dos planos em 90% dos Municípios acima de 20 mil ha-

bitantes, segundo dados da Munic (IBGE, 2012), não se restringem apenas 

às limitações técnicas, já que as verbas federais para investimento em mo-

bilidade têm sido aplicadas em Municípios de grande porte.

MAPEAMENTO
Para a CNM, é primordial que o Município realize um mapeamento de 

sua realidade para determinação das prioridades. O Plano será um instru-

mento que contemplará o diagnóstico do panorama atual, o plano para a 

gestão das demandas e qualificação da mobilidade e as diretrizes para a im-

plantação, o gerenciamen-

to e o monitoramento, 

além de um processo 

que deve ser revisado 

constantemente para 

se ajustar às demandas.

Replicar modelos 

existentes não soluciona 

nem previne os prejuízos 

decorrentes da ausência 

do planejamento urba-

no. Já que os Municípios 

possuem porte e reali-

dades distintas no que 

se refere ao desenvolvi-

mento social, econômico 

e ambiental.

É importante lem-

brar que o planejamento é um processo e, periodicamente, o plano deve 

ser revisto para se adequar às novas realidades, mas a viabilização dos 

recursos financeiros necessários é a maior dificuldade para implantar o 

plano na cidade.

É necessário que a União e os Estados realizem apoio técnico e finan-

ceiro direcionados aos Municípios de médio e pequeno porte, já que os 

recursos federais destinados à mobilidade contemplam, de forma restri-

ta, grandes cidades e não estão em conformidade com o previsto para 

investimentos em mobilidade urbana.

M
ini

sté
rio

 do
 Pl

an
eja

m
en

to



10
setembro de 2014

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Finanças

  Mais um passo par  a elevação do FPM:
    aprovado, o 1% segue p  ara o Plenário da Câmara

“É um avanço bom, por que é estruturante. Ele 

é diferente de outras propostas que vieram como 

forma de auxílio financeiro. Era uma vez ou duas e 

depois se esgotaram. Agora vai fazer parte da Cons-

tituição. É permanente esse valor”. A declaração foi 

dada pelo presidente da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, durante Mobi-

lização Permanente, quando a Comissão Especial 

da Câmara dos Deputados aprovou por unanimi-

dade o aumento de 1% no Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM).

Uma das principais bandeiras do movimen-

to motivou a presença de mais de 130 prefeitos 

no dia 2 de setembro, em Brasília. Reunidos no 

Congresso Nacional, logo pela manhã, traçavam 

estratégias para garantir que os integrantes da 

comissão votassem a elevação do Fundo. O presi-

dente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves 

(PMDB-RN), foi o primeiro a ser procurado. Alves 

recebeu Ziulkoski e lideranças estaduais e assegu-

rou o apoio dele pela votação. 

Durante reunião, o presidente da Câmara re-

comendou: “Temos de garantir a apreciação pela 

comissão para que a proposta fique pronta para o 

Plenário. A melhor estratégia é aceitar o 1% e nos 

anos seguintes tentar novos aumentos. Vamos fa-

zer desta uma conquista assegurada”. 

Pouco antes do início da sessão, Paulo Ziulkoski 

procurou o relator da proposta, deputado Danilo 

Forte (PMDB-CE). Desde que recebeu a incum-

bência de relatar o pedido de aumento do FPM, 

o parlamentar esteve em contato direto com a 

CNM. Ziulkoski falou sobre o encontro com Henri-

que Alves e reforçou o pedido para que a matéria 

a ser votada fosse a Proposta de Emenda à Cons-

tituição (PEC) 426/2014 – antiga 39/2013 –, que 

havia sido aprovada no Senado Federal em agosto. 

Forte também acatou o pedido dos municipalistas.

Pedido acatado Pelo relator

A reunião destinada à votação começou 

às 15h31min, mais de uma hora de atraso. 

Desde às 14 horas, a sala da Comissão estava 

lotada de prefeitos, mas não havia quórum 

que viabilizasse a apreciação da matéria. 

A pedido de Ziulkoski, os gestores, liderados 

também pelos dirigentes estaduais, come-

çaram a ligar para os deputados integran-

tes da comissão. Um a um assinavam a lista 

e eram aplaudidos pelos prefeitos. Assim, a 

reunião pode enfim acontecer.

O discurso do relator foi de que mais 

recursos do FPM era o mínimo que aquela 

Casa poderia oferecer aos Municípios em mo-

mento de crise. “Vamos votar porque tenho 

percebido receio de que esta proposta seja 

arquivada após as eleições. A vontade dos pre-

feitos será acolhida. Será a PEC 426 do Senado. 

Assim, a decisão no Plenário da Câmara será ter-

minativa. Mas essa luta tem que continuar”, disse 

Danilo referindo-se a novos aumentos.

Presidente da Comissão Especial, o deputa-

do João Maia (PR-RN) também trabalhou para 

garantir a votação. “Esse socorro precisa chegar 

ainda este ano”, frisou. Ziulkoski lembrou que 

os avanços foram rápidos, se considerar o fato 

de ser uma Proposta de Emenda à Constituição. 

“A emenda surgiu na Câmara e no Senado por 

iniciativa nossa e surtiu efeito, pois ingressando 

nas duas Casas ao mesmo tempo, elas andaram. 

Tramitaram em apenas oito meses. Para que não 

houvesse possibilidade de retardamento em uma 

conjuntura pré-eleição, temos a compreensão 

de que se esperarmos mais algum tempo quem 

sabe o novo governo irá propor uma outra situ-

ação. Então, é o que era possível avançar no mo-

mento”, explicou.

decisão aPlaudida

Com a vitória assegurada no âmbito da Comis-

são Especial, os prefeitos aplaudiram a decisão dos 

deputados. E o presidente Ziulkoski declarou: “em-

bora não solucione o problema atual, no mandato 

desses prefeitos ainda entrarão cerca de R$ 8 bi-

lhões da forma como foi dividida: 1,5% mais 1,5% 

até 2016. É mais uma conquista que temos de ce-

lebrar com muito suor, muito esforço e agradecer 

a compressão dos parlamentares e do governo”.

Depois de viajar de Rondônia para acompa-

nhar a Mobilização Permanente, o prefeito de 

Santa Luzia, Jurandir Araújo, afirmou que volta-

ria para o Município satisfeito. “Somos pequenos 

e com baixa arrecadação. O 1% não resolve, mas 

dará melhores condições para a gestão e será uma 

resposta à sociedade”.

Para o prefeito de Nerópolis (GO), Fabiano Luiz, 

os novos recursos são fruto do trabalho da CNM e 

das entidades estaduais. A presidente da União 

dos Municípios da Bahia (UPB), Maria Quitéria, 

exaltou a aprovação, mas disse que os Entes mu-



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

11
setembro de 2014

Finanças

  Mais um passo par  a elevação do FPM:
    aprovado, o 1% segue p  ara o Plenário da Câmara

nicipais ainda precisam de uma mudança radical, um 

novo pacto federativo. “Apesar do momento crítico, os 

prefeitos criaram a consciência de se unirem pelo mu-

nicipalismo. Nós vivemos uma mobilização intensa e 

esperamos a votação em plenário. Não queremos mais 

esperar por um dinheiro que é para o povo”.

De São Pedro da Serra (RS), o prefeito Ari Miguel 

Weschenfelder enalteceu a atuação dos gestores e a 

liderança do presidente da CNM. “Só para meu Muni-

cípio isso vai representar de R$ 500 a R$ 600 mil a mais 

por ano”, comemorou.

A luta por mais recursos no FPM não é inédita. 

A Confederação Nacional de Município conquistou a 

elevação de 1% em 2007. Atualmente, esse acréscimo 

previsto na Constituição Federal é repassado sempre no 

primeiro decêndio de dezembro de cada ano. Em 2013, 

por exemplo, representou R$ 3,094 bilhões. Agora, a 

CNM está a um passo de conquistar mais 1% e ajudar 

na dura situação dos Municípios brasileiros. A PEC pre-

cisa apenas ser aprovada em dois turnos no Plenário da 

Câmara. Se aprovada, será promulgada pelo presidente 

do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB-

-AL). Os parlamentares voltam a se reunir após as Elei-

ções Gerais de 2014.

“A mobilização dos Municípios já tem 100 anos e vai 

durar mais 500, porque a questão federativa não está re-

solvida e não tem nenhum projeto que venha resolver. 

Enquanto isso não ocorrer, temos de ir nesses pequenos 

detalhes, pequenos avanços, pequenos retrocessos. É um 

processo”, analisa Ziulkoski.

O Produto Interno Bruto (PIB) deverá ter um 

crescimento de 0,33% neste ano. As estimativas 

foram divulgadas no relatório Focus, que ouve a 

opinião de inúmeros economistas do país. Essa 

tendência de baixo crescimento e inflação proje-

tada de 6,29% é chamada de estagflação.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

escalarece que as consequências desse cenário 

são inúmeras para a esfera municipal. Além de 

um repasse menor dos recursos federais, o baixo 

crescimento da economia pode causar o desem-

prego e o aumento da população por demandas 

em diversas áreas sociais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple-

mentar 101/2000) define como baixo crescimento 

a taxa de variação real acumulada do PIB inferior 

a 1% (um por cento), no período corresponden-

te aos quatro últimos trimestres. Nesses casos, a 

Lei determina, em seu art. 66, que alguns prazos 

são estendidos diante do crescimento baixo ou 

negativo do PIB nacional, regional ou estadual. 

Assim, estabelece que serão duplicados os prazos 

previstos nos arts. 23, 31 e 70. São estes:

• Art. 23. Se a despesa total com pessoal, 

do Poder ou órgão referido no art. 20 ultra-

passar os limites definidos no mesmo artigo, 

sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, 

o percentual excedente terá de ser eliminado 

nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo 

menos um terço no primeiro, adotando-se, 

entre outras, as providências previstas nos 

§§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição.

• Art. 31. Se a dívida consolidada de um Ente 

da Federação ultrapassar o respectivo limite 

ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele 

reconduzida até o término dos três subsequen-

tes, reduzindo o excedente em pelo menos 

25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

• Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 

cuja despesa total com pessoal no exercício 

anterior ao da publicação desta Lei Comple-

mentar estiver acima dos limites estabele-

cidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se 

no respectivo limite em até dois exercícios, 

eliminando o excesso, gradualmente, à ra-

zão de, pelo menos, 50% a.a. (cinquenta por 

cento ao ano), mediante a adoção, entre ou-

tras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23.

Diante disso, a CNM alerta que é fundamental 

que os gestores prestem muita atenção ao com-

portamento do PIB deste ano, na medida em que, 

conforme seu crescimento, algumas ações devem 

ser tomadas no âmbito da LRF.

PIB: CNM esclarece sobre impactos para Municípios
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Royalties

O que existe por trás da polêmica dos royalties? 
O intenso debate em torno da repartição federativa das rendas do pré-

-sal, independentemente do posicionamento que será adotado pelo Supre-

mo Tribunal Federal (STF) ao julgar a constitucionalidade da Lei 12.734/2012, 

mostrou que a sociedade brasileira não aceita mais o modelo de distribuição 

pactuado ao longo da década de 1980 e referendado pela Lei do Petróleo, de 

1997. Na época, por distintas razões de ordem política e federativa, o Parla-

mento brasileiro consentiu que fosse concedido ao Rio de Janeiro e aos chama-

dos Estados confrontantes uma fatia majoritária dos royalties e da participa-

ção especial de petróleo. Mas as receitas dessa natureza eram absolutamente 

insignificantes e não possuíam o poder de transformar a economia nacional 

como nos tempos atuais.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem uma longa trajetória de 

luta contra as distorções do sistema federativo brasileiro e não poderia se calar 

diante do que passou a representar o modelo de distribuição dos royalties: um 

fator de hiperconcentração espacial das rendas, não só ao nível estadual, mas 

também municipal. Fosse este um fenômeno verificado em alguma das regi-

ões menos desenvolvidas do país, ainda poderia talvez ser relevado, em nome 

de um incentivo à redução das desigualdades regionais. Mas não: os principais 

beneficiários atuais dos royalties estão na região mais desenvolvida e rica do 

país, que já possui melhores condições de se autofinanciar.

No caso dos Municípios, o federalismo fiscal brasileiro beneficia duplamente 

os Municípios produtores ou meramente confrontantes com poços de petróleo. 

Primeiro por lhes entregar a maior parte dos royalties de petróleo, segundo por 

lhes atribuir adicionalmente um peso desproporcional na repartição da cota-

-municipal do ICMS, a maior fonte de renda dos Municípios.

Assim, o fenômeno da hiperconcentração de rendas petrolíferas verifica-

do no espaço inter-regional, beneficiando o Sudeste, se potencializa no espaço 

intra-regional, criando ilhas de Municípios endinheirados, que possuem uma 

capacidade financeira infinitamente maior do que seus vizinhos não confron-

tantes, mesmo aqueles que sejam ainda mais impactados pela atividade pe-

trolífera por possuírem, por exemplo, uma instalação de processamento de 

petróleo em seu território.

Este, aliás, é um outro ponto crítico das regras de distribuição de royalties 

no Brasil. O critério geográfico de confrontação com poços petrolíferos nada 

tem a ver com compensação aos Municípios afetados pela atividade petrolí-

fera. Nos primórdios da legislação sobre a distribuição de royalties de petró-

leo extraído do mar, em 1985, ainda houve a preocupação em beneficiar um 

conjunto maior de Municípios do Rio de Janeiro ao se criar o conceito de “área 

geoeconômica”, formada pelos Municípios com instalações de processamen-

to de petróleo, cruzados por oleodutos ou simplesmente vizinhos de confron-

tantes. Mas a Lei do Petróleo de 1997 simplesmente abandonou esse critério 

ao definir a destinação da alíquota excedente dos royalties e da participação 

especial apenas aos confrontantes.

O resultado disso é, como já salientamos, uma regra de distribuição uni-

camente orientada pelo determinismo geográfico, totalmente dissociado de 

critérios socioeconômicos. Por isso, uma das inovações importantes da Lei 

12.734 foi reintroduzir o conceito de “área geoeconômica” como critério de 

distribuição dos royalties, o que tende a beneficiar um grande número de Mu-

nicípios do Rio de Janeiro.

Mas a nova lei também faz justiça com os Municípios de todo o país, ao 

prever que uma fatia maior dos royalties seja distribuída entre todos os Entes 

da Federação, por meio do FPE e FPM. Isso é justo por um princípio constitucio-

nal, já que o petróleo extraído de mar é uma propriedade da União e não de 

Estados em específico, e também é justo por princípios federativos e fiscais.

Todas as modernas federações, como a australiana, a canadense e a ale-

mã, adotam modelos do que se chama de equalização fiscal, que buscam 

equalizar a capacidade fiscal dos Entes federados, ou seja, dotar todos os Mu-

nicípios e Estados da Federação de uma receita per capita mais ou menos pa-

recida. Esta é a única forma de garantir que os cidadãos de toda a Federação 

tenham condições de dispor de serviços públicos mais ou menos equivalentes.

Portanto, a redistribuição dos royalties do petróleo é uma medida mais 

do que justa. É um imperativo para começarmos a construir uma Federação 

mais equilibrada e moderna. Todo movimento contrário vem de quem, por 

interesses próprios ou visão retrógrada, não aceita a igualdade e o equilíbrio 

federativo como princípios basilares da sociedade moderna.
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