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Palavra do presidente
O primeiro semestre de 2020 para os Municípios será
marcado por dois importantes eventos: a XIII Cúpula Hemisférica de Prefeitos e Governos Locais e a XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Realizados pela
Confederação Nacional de Municípios (CNM), os eventos
têm em comum a intenção de qualificar os gestores municipais. Por isso, a participação de prefeitos, vereadores e
autoridades políticas nas duas ocasiões é de extrema importância, pois reforça que a luta pelo movimento municipalista promove
inúmeros resultados positivos para a população brasileira.
Com o tema Cidade Inovadoras para as pessoas, a Cúpula será promovida em parceria com a Federação Latino-americana de Cidades,
Municípios e Associações de Governos Locais (Flacma), com a Associação dos Municípios de Pernambuco (Amupe), governo do Estado de
Pernambuco, prefeituras de Olinda e Recife e a Ciudades e Gobiernos
Locales Unidos (CGLU). O evento deve reunir, entre os dias 17 e 20 de
março, nas cidades de Recife e Olinda, em Pernambuco, representantes
de vários países, para juntos debaterem estratégias de políticas públicas
que gerem impacto por meio de projetos, atividades e produtos de conhecimento. E que sejam aproveitados por todos os Municípios, por seus
gestores e servidores públicos e, principalmente, pela sociedade civil.
O evento será composto por oficinas, palestras e espaços tecnológicos, a fim de promover a troca de conhecimento e novas parcerias para
implementações de inovações tecnológicas. A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) e as demais realizadoras têm o objetivo de fomentar a

constituição de um legado de inovação nas cidades brasileiras.
E é com grande alegria que chegamos à 23ª edição da
Marcha. Em maio, do dia 25 a 28, a CNM deve receber milhares de gestores públicos em Brasília para reivindicarem
mais uma vez pelos pleitos dos Municípios. Neste ano, em
que os prefeitos encerram suas gestões, é o momento de
lutar por projetos que garantam um bom fim de mandato;
além disso, é o momento de buscar conquistas com o objetivo
de entregar à população um Município fortalecido, mesmo em meio
às inúmeras dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos anos.
A Marcha é ainda um momento de aprendizado, onde o gestor
receberá capacitações e aprendizados que vão contribuir para o encerramento da legislatura. Painéis com orientações jurídicas e contábeis
serão marcas desta Marcha. O evento, neste ano, terá um espaço maior
e com programação ampla para atender desde o prefeito, os vereadores
até os secretários e pessoas ligadas à administração pública.
Como é de praxe, representantes do Executivo Federal, do Legislativo e do Judiciário são esperados na oportunidade. A expectativa
é que esse seja mais um ano em que a Marcha se reforce como momento de divulgação e lançamento, por parte dos três Poderes, de
medidas que promovam o fortalecimento dos Municípios. Conto com
a presença de todos!
Glademir Aroldi
Presidente da CNM

Família Municipalista

Ag. CNM

Visita de gestores à CNM
Mariana Mafaldo de
Paiva Fernandes
Prefeita de Luís Gomes/RN

Maria da Graça
Prefeita de Nova Ipixuna/PA

Belize Conceição
Costa Ramos
Prefeita de Pracuúba/AP

Selmira Milech
Fehrenbach
Prefeita de Turuçu/RS

Camille de Vasconcelos
Prefeita de Vigia
de Nazaré/PA

Reinaldo Fonseca
Prefeito de Barroso/MG

Fernando Lopes
da Silva
Prefeito de Boituva/SP

Djalma Anjos
Prefeito de Coronel Freitas

Erico Cardoso
de Azevedo
Prefeito de Érico Cardoso/BA

Luciano Pereira
Prefeito de Goianorte/TO

Francisco Adauto
Prates
Prefeito de Ibiassucê/BA

Fabiano Moreti
Prefeito de Ijaci/MG

Dorildo Pegorini
Prefeito de Jardinópolis/SC

Pedro Cardoso
Prefeito de Lagoa Real/BA

Thales André
Fernandes
Prefeito de Major Sales/RN

José Edinardo
Esquetini
Prefeito de Matão/SP

Marcelo Otaviano
dos Santos
Pref. de Mt. Azul Paulista/MG

Moisés Pedone
Prefeito de Mostardas/RS

Alessandro
Gonçalves Borges
Prefeito de Muricilândia/TO

Frederico Junior
Prefeito de Novo Airão/AM

Djalma dos Anjos
Prefeito de Novo
Horizonte/BA

George Gueber
Calvacante Nery
Prefeito de Orocó/PE

Marco Aurélio
Rabelo Gomes
Prefeito de Pains/MG

Josimar Marques
Barbosa
Prefeito de Paranatinga/MT

João Neto
Prefeito de Pau D’arco/TO

Cristiano Marilão
Prefeito de Pedro
Leopoldo/MG

Fernando Gorgen
Prefeito de Querência/MT

José Eduardo Thomé
Prefeito de Rio do Sul/SC

Gilberto Gonçalves
da Silva
Prefeito de Rio Largo/AL

Aparecido Goulart
Prefeito de Rubinéia/SP

Humberto Cesar
de Farias
Pref. St Maria da Boa Vista/PE

Hilton Gonçalo
de Sousa
Prefeito de Santa Rita/MA

José Aparecido
de Melo
Pref. de Santana da Ponte Pensa

Julcimar Lorenzetti
Prefeito de Santiago
do Sul/SC

Diego Alvaro dos
Santos Silva
Pref. de São José da Lapa/MG

Eden Duarte
Pinto de Souza
Prefeito de Sumé/PB
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Entrevista

No mês do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a ministra da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH), Damares Alves, destaca medidas e
parcerias que podem levar mais proteção ao
público feminino em cada Município. Na causa
contra a violência doméstica, que tanto acomete às mulheres, ela pede o envolvimento
da sociedade como apoiadora das políticas
públicas desenvolvidas pelos Entes.
Também neste mês, a Receita Federal
começa a receber as declarações anuais de
Imposto de Renda. Doações para fundos especiais não custam nada a mais aos contribuintes e, por isso, a pasta atua em colaboração com contadores para incrementar os
recursos para fundos para infância e adolescência e dos idosos. “O mais importante é que,
com essa medida, o contribuinte já deixa a
marca de onde quer ver seus impostos investidos”, destaca a ministra, na entrevista de março do Boletim CNM.
Entre as temáticas encabeçadas pelo
MMFDH, onde há mais avanços até agora?
Para 2020, quais são as prioridades e como a pasta tem articulado a atuação com
os Municípios?
Damares: Avançamos em diversas áreas.
Tivemos, ao menos, sete grandes leis de proteção à mulher aprovadas. Regulamentamos
dois importantes artigos da Lei Brasileira de
Inclusão, na área de defesa da pessoa com deficiência. Criamos um grande programa para
idosos, que é o Viver – Envelhecimento Ativo
e saudável, que agora promove a inclusão digital e educação financeira em 22 cidades, podendo chegar a 100 ainda este ano. Fizemos
importantes repasses para a regularização de
áreas quilombolas. Promovemos o desenvolvimento de tantas outras comunidades tradicionais. Mas o mais importante foi termos
colocado o Brasil para discutir o papel dos Direitos Humanos. Nunca se falou tanto dessa
temática como agora.
Neste mês de março começa a declaração de Imposto de Renda e muitas pessoas não sabem que podem doar para os
fundos especiais – para infância e adolescência e dos idosos – e que a doação não
representa gastos adicionais. Como o ministério tem trabalhado essa temática e
incentivado as doações?

Damares: Temos feito importantes articulações com o Conselho
Federal de Contabilidade, numa sensibilização
para que os contadores
incluam esses fundos na
hora de fecharem as declarações de seus clientes.
O mais importante é que,
com essa medida, o contribuinte já deixa a marca de onde quer ver seus
impostos investidos. Podemos ajudar os Municípios a constituírem políticas públicas nessas áreas.
É um recurso muito caro
para nós.
Os Municípios demandam que os recursos captados pelos fundos especiais
possam ser aplicados em custeio e investimento. O ministério pretende equalizar
essa regra? Hoje apenas o fundo da infância e adolescência permite o uso tanto em
custeio quanto em investimento.
Damares: Nós apoiaremos aquela que for
a melhor decisão para a sociedade, mas não
temos competência para fazer essa ingerência. Não existe essa previsão legal. A competência legal é do Ente da Federação ao qual o
fundo é vinculado.
O MMFDH convocou a 5ª Conferência
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência para 2020. Quais ações a pasta propõe para apoiar técnica e financeiramente os Municípios na realização das etapas
municipais?
Damares: A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD) está
elaborando minuta de portaria que poderá
orientar tecnicamente os Conselhos Estaduais.
Por sua vez, estes irão apoiar conselhos municipais para Conferências municipais. Estamos
em busca de apoio financeiro para financiar
a vinda dos delegados eleitos à Conferência
Nacional.
Também em março celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Como governo federal e Municípios podem trabalhar para
apoiar o fim da violência contra a mulher?
Damares: A verdade é que é justamente

Willian Meira/MMFDH

Ministra Damares destaca medidas para
fortalecer a rede de proteção à mulher

no Município que precisamos fortalecer a rede de proteção. Hoje, somente 9% dos Municípios têm delegacias da mulher. E somente
19% têm algum órgão de proteção em funcionamento. E é lá, na cidade, no bairro, onde ocorre a violência. Por isso, vamos investir
em treinamento para que todas as delegacias do país estejam preparadas para atender
aos protocolos de atendimento às vítimas de
violência doméstica. Mas não é só isso. Nós já
tomamos imediatamente uma medida: barateamos o custo da Casa da Mulher Brasileira.
Antes, tínhamos somente um projeto arquitetônico que custava R$ 13 milhões para
ser construído, e até R$ 4,5 milhões por ano
para custeio. Agora, temos quatro opções,
com preços de construção a partir de R$ 820
mil, com custeio muito mais em conta. Podemos levar essa política de proteção à mulher
para os Municípios menores. Com isso a gente
consegue chegar a mais cidades.
Mas, claro, não adianta só governo. É preciso um envolvimento de toda a sociedade,
inclusive as igrejas. Por que não utilizar alguns
desses espaços, que ficam desocupados durante a semana, como abrigos para mulheres
vítimas de violência, por exemplo? Hoje, já
temos aqui organizado o programa Salve Uma
Mulher, que está reunindo um grande exército de promotores e defensores dos direitos
das mulheres. Carteiros, agentes de lotéricas,
agentes de saúde da família, profissionais da
beleza... Todo mundo pode vir com a gente
para darmos um fim na violência doméstica.
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Estudos Técnicos

Aumento do salário mínimo terá impacto
de R$ 2,1 bilhões nos Municípios
O aumento do salário mínimo terá impacto de
R$ 2,164 bilhões nas contas dos Municípios brasileiros em 2020. A área de Estudos Técnicos da
CNM contabilizou o montante, que é 6,7% maior
do que o impacto de 2019. Os dados e a análise do
cenário estão disponíveis na íntegra na Biblioteca
on-line da entidade.
Em comparação com o ano passado, o salário mínimo aumentou R$ 47,00 (ou 4,7%) – indo
de R$ 998 para R$ 1.045. Inicialmente, o governo federal havia fixado o valor em R$ 1.039, mas
houve uma atualização ainda em janeiro e com
nova vigência a partir de 1º de fevereiro, com os
atuais R$ 1.045.
É importante destacar que os Municípios têm
a maior parte dos empregados do país, sendo mais
de 3 milhões deles com remuneração vinculada ao
salário mínimo. Esse cenário se acentua nas cidades de menor porte. Outro ponto é que os encargos patronais aumentam os custos do empregador
em 16,05% sobre o salário-base.
Assim, os aumentos progressivos no salário
mínimo impactam diretamente os gastos com pessoal das prefeituras. Desde 2003, a medida acumula um impacto de R$ 37,445 bilhões na folha
de pagamento municipal. Para a CNM, o maior
problema dessa política é que ela não conta com
a designação de uma fonte de custeio e não dá espaço para nenhuma possibilidade de intervenção
do gestor municipal.

ú Metodologia
No cálculo, a Confederação utilizou a Relação
Anual de Informações Sociais (Rais) de 2015, base
da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia de grande porte com diversas informações
trabalhistas. Não são, portanto, considerados aposentados, apenas funcionários públicos municipais
ativos. Na mensuração estão contabilizados 13º
salário, férias e encargos patronais incidentes no
salário-base. Em encargos patronais, consideram-se aqueles de responsabilidade do empregador,
incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores públicos ativos, pertencentes aos órgãos e
às demais entidades do setor público municipal.
Acesse a nota técnica na íntegra:



♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂
♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂
♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

aumento do salário
mínimo em 2020 em
comparação com 2019

de servidores municipais
remunerados com base
no salário mínimo

impacto dos progressivos
aumentos do salário mínimo
nos Municípios (2003 – 2020)

aumento dos custos sobre
o salário-base com os
encargos patronais



Simulação do impacto dos aumentos do salário mínimo
Simulação do impacto dos aumentos do salário mínimo com
com base
basenanaRAIS
RAIS
(em R$ correntes)
(em R$ correntes):
Ano

Reajuste do Salário Mínimo

Impacto sem Encargos

Antes

Impacto com
Encargos
Anual **

Depois

Aumento

Mensal

Anual **

2003

200

240

40

58.560.660

780.613.598

2004

240

260

20

30.069.805

400.830.501

576.137.464

2005

260

300

40

70.671.020

942.044.697

1.345.576.221

2006

300

350

50

100.800.438

1.343.669.832

1.907.144.278

2007

350

380

30

64.737.825

862.955.207

1.221.602.758

2008

380

415

35

78.152.786

1.041.776.641

1.470.053.909

2009

415

465

50

121.733.388

1.622.706.055

2.282.501.016

2010

465

510

45

111.648.195

1.488.270.439

2.088.937.728

2011

510

545

35

85.204.761

1.135.779.467

1.591.624.940

2012

540

622

82

217.939.580

2.905.134.595

4.058.034.970

2013

622

678

56

149.003.092

1.986.211.216

2.769.967.480

2014

678

724

46

117.589.214

1.567.464.216

2.183.631.695

2015

724

788

64

159.781.888

2.129.892.567

2.962.356.204

2016*

788

880

92

229.686.464

3.061.720.565

4.251.496.449

2017*

880

937

57

142.305.744

1.896.935.568

2.631.233.207

2018*

937

954

17

42.442.064

565.752.713

784.329.343

2019*

954

998

44

109.850.048

1.464.301.140

2.028.930.387

2020*

998

1.045

47

117.339.824

1.564.139.854

Fonte: RAIS

1.126.707.098

2.164.919.753
37.445.184.898

*Sem o efetivo municipal do ano 2016 em diante, utilizou-se as quantidades do ano de 2015
** Valor inclui o pagamento de 13º salario e de 1/3 de férias
*** Valor estimado no PLDO 2018 para Salário Mínimo dos anos de 2019 a 2020
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Prioridades de 2020: reajuste
do piso e novo Fundeb
Em 2020, o piso nacional do magistério
foi reajustado em 12,84%, e o salário mínimo em 4,71%. Mais uma vez, o piso dos
professores foi atualizado pelo crescimento
nos dois anos anteriores do valor mínimo
nacional por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental urbano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).
Com esse critério da Lei 11.738/2008,
o valor do piso vem crescendo acima dos
índices de reajuste do salário mínimo, da
inflação e da receita do Fundeb. De acordo com os Estudos Técnicos da CNM, de
2009 a 2020, o piso dos professores cresceu
203,81%, e salário mínimo 124,73%. Entre
2008 e 2019, o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) acumulado foi de
83,19%. Já a receita do Fundeb, entre 2009
e 2020, cresceu 134,82%.
Esses reajustes vêm tornando impagável o piso dos professores, que é o valor
abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento inicial das carreiras do magistério,
para a formação em nível médio, na jornada de 40 horas semanais. Assim, o valor
do piso nacional é indexador da folha de
pagamento do magistério.
Antevendo essas dificuldades, o Executivo Federal enviou ao Congresso Nacional,
logo após a sanção da Lei, o Projeto de Lei
(PL) 3.776/2008 para adotar o INPC como
reajuste do piso do magistério. Desde então, a Confederação defende a aprovação
deste PL, que tramita há mais de onze anos.
Concluir a tramitação do PL 3.776/2008
na Câmara dos Deputados (CD) torna-se
ainda mais urgente diante da também urgente aprovação do novo Fundeb, que implicará aumentos ainda maiores no valor
mínimo nacional por aluno do Fundo.
Com o fim da vigência do Fundeb em
2020, desde 2015 tramitam no Congresso
Propostas de Emenda à Constituição (PEC)
para torná-lo mecanismo permanente de
financiamento da educação básica pública e aperfeiçoá-lo, a fim de assegurar mais
equidade e qualidade à educação.
Desde então, a entidade participa desse debate e defende, entre outros pontos,

aumento responsável e gradativo da complementação da União ao Fundeb. Com base na PEC 149/2015, da Comissão do Pacto
Federativo na CD, a CNM defende ampliação da complementação da União, no mínimo, dos atuais 10% para 20% do valor total
da contribuição dos Estados, DF e Municípios ao Fundeb.
O Substitutivo à PEC 15/2015, apresentado na Comissão Especial da CD em
18/2/2020, contempla 20% de complementação da União. Para a Confederação,
é também positivo o modelo híbrido para
distribuição dos recursos da complementação: 10% distribuídos por Estado, como
no Fundeb atual, e 7,5% distribuídos por
rede de ensino pelo valor aluno-ano total
(VAA_Total), cujo cálculo inclui, além dos
recursos do Fundeb, as demais receitas de
impostos vinculadas à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino não integrantes do Fundo e, além das cotas estaduais
e municipais do salário-educação. Dessa
forma, redes de ensino em outros Estados,
não beneficiadas com a complementação
ao Fundeb, poderão receber recursos da
União à conta do Fundo.
Ao mesmo tempo, a CNM entende que
a proposta do Substitutivo de distribuição
de 2,5% da complementação ao Fundeb
conforme melhoria de resultados educacionais, sem critérios claros e objetivos,
poderá agravar as desigualdades entre as
redes públicas de ensino.
Da mesma forma, a entidade manifesta-se contrária à utilização do salário-educação para financiamento da complementação da União ao Fundeb, pois não
há garantias reais da manutenção dos programas federais de alimentação e transporte escolar, dinheiro direto na escola e
livro didático, hoje financiados com esses
recursos.
Além disso, a Confederação defende a
destinação de recursos adicionais à complementação da União para manutenção
e custeio das creches, ao DF e Municípios,
sejam ou não beneficiados com a complementação da União ao Fundeb, pois na creche ocorre a maior defasagem entre o valor
do Fundo e o custo real de sua oferta.

Quanto ao Custo Aluno-Qualidade, a
CNM entende que não cabe sua previsão
na Constituição Federal, pois não há consenso sobre sua pertinência e operacionalização. Igualmente, é genérico o princípio
de garantia da participação da sociedade
na formulação, monitoramento, controle
e avaliação das políticas sociais e poderá
gerar contencioso na sua aplicação.
No que se refere à vedação do uso dos
recursos da educação para pagamento de
aposentadorias e pensões, a Confederação
entende necessário prever prazo de transição no ADCT, para a necessária adequação
pelos Entes federados.
Por fim, a Confederação tem manifestado seu posicionamento contrário à inclusão na cesta do Fundeb dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) previstos nas alíneas “d” e “e” ao art.
159, inc. I. Esses dois 1% do FPM visam a
atender a períodos de crescimento de despesa, como o pagamento do 13º salário em
dezembro, e de queda na receita, como em
julho, em razão da restituição do IR.
Portanto, duas são as demandas urgentes na área da educação dos Municípios
ao governo federal: 1ª) imediata inclusão
do PL 3.776/2008 na pauta do plenário da
CD e rejeição do Recurso 108/2011, contra a decisão terminativa da Comissão de
Finanças e Tributação (CFT), com o consequente envio à sanção pela Presidência da
República do texto original do PL do Executivo, para adoção do INPC como critério
de reajuste do piso do magistério a partir
de 2021; 2ª) aprovação e promulgação da
PEC do Fundeb permanente, com os aperfeiçoamentos apresentados pela CNM, no
primeiro semestre de 2020, para viabilizar
a elaboração da lei de regulamentação do
novo Fundo no segundo semestre e sua
vigência a partir de janeiro de 2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------Mariza Abreu – Ex-professora e consultora Legislativa aposentada da Câmara
dos Deputados. Ex-secretária de Educação de Caxias do Sul e presidente da Undime/RS. Ex-secretária da Educação do RS
e vice-presidente do Consed. Consultora
da CNM.

6

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

março de 2020
Institucional

Agenda é intensificada
no Executivo
A atuação do movimento municipalista para o avanço de demandas
prioritárias previstas ou em debate no Executivo e no Congresso tem sido
intensa no trimestre. Antes mesmo de pautas como a Reforma Tributária, extinção de Municípios e leilão dos dois poços de petróleo restantes
estarem novamente nos holofotes das discussões com o início do ano

�Parceria com o INSS
O novo presidente do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolin,
recebeu Aroldi para construir um acordo
de cooperação com a CNM para um novo
modelo de relacionamento do INSS com as prefeituras. Com isso, os
cidadãos poderiam requerer os serviços diretamente em seu Município,
sem precisar se deslocar para outras cidades que possuem agência de
atendimento do INSS.

� Ministério da Economia

Willian Meira/MMFDH

No Ministério da Economia, Aroldi teve
agenda com o secretário executivo da pasta, Marcelo Guaranys e outros representantes sobre o novo limite de operações com
garantia da União à luz dos regimes de recuperação fiscal dos Estados.
Esse tema deve ser tratado na reunião do Conselho Monetário Nacional
(CMN). A extinção de Municípios, o leilão de petróleo e a compensação
previdenciária foram outros destaques.

� Encontro com
ministra Damares
Alves

Agência Brasília

A ministra da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, solicitou a parceria da CNM
para ampliar a articulação em prol de medidas que levem mais recursos e, por consequência, melhores serviços à população local. Um dos
pontos é ampliar o número de Fundos do Idoso.

� Reunião com
Paulo Guedes e
governadores
Com os governadores e o ministro
da Economia, Paulo Guedes, o presidente da CNM tratou de pautas
convergentes aos governos estaduais e defendeu os interesses dos Municípios em relação ao preço dos
combustíveis, Reforma Tributária e a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

legislativo, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, esteve reunido com
representantes do governo federal e ministros para reforçar a necessidade de atender pleitos municipais quando essas matérias passarem
pelo crivo do Legislativo e do Executivo.

� Leilão de petróleo
e extinção de
Municípios
Pleitos municipalistas foram reforçados pelo presidente da CNM
em encontro com a secretária de
Assuntos Federativos (SAF), Deborah Arôxa, no Palácio do Planalto.
A extinção de Municípios, recursos de um novo leilão de petróleo e prazos para o programa Minha Casa, Minha Vida também foram tratados.

� Combate às drogas
Em encontro com o secretário de Cuidados
e Prevenção às Drogas da Secretaria Especial
do Desenvolvimento Social do Ministério da
Cidadania, Quirino Cordeiro, Aroldi conheceu
as ações desenvolvidas pela pasta no combate às drogas e propôs firmar
uma parceria com a CNM para ampliar ainda mais a área de atuação.

� Prevenção de
desastres
A preocupação com os desastres
naturais provocados pelas recentes chuvas no Sudeste levou o presidente da CNM a solicitar agenda
com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Alves. A entidade apresentou à pasta
pleitos municipais para ações emergenciais de gestão riscos e prevenção de desastres. Pontos prioritários para os Municípios foram detalhados no encontro.

� Receita Federal
Reforma tributária, parcelamento de débitos previdenciários e o lançamento da
nota fiscal de serviços eletrônica nacional foram alguns dos temas tratados pelo presidente da CNM com o Secretário
Nacional da Receita Federal, José Barroso
Tostes, na sede da entidade. Ao apresentar pleitos municipais nos textos de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, Aroldi
destacou que o objetivo é impedir que a reorganização dos tributos
cause prejuízos aos Municípios.
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O movimento municipalista tem pressa em
avançar na pauta prioritária e, logo no retorno dos
trabalhos do Congresso Nacional, o grupo se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, no dia 11 de fevereiro. Além do líder
municipalista Glademir Aroldi, os representantes
e os presidentes de entidades estaduais foram recebidos no gabinete do parlamentar, que ouviu
os pleitos dos Municípios.
Sobre as prioridades que estão em destaque
no Congresso, em especial na Câmara, e devem
avançar neste início de ano, Aroldi reforçou que
a Confederação apoia a proposta da Reforma Tributária, mas existem pontos no texto em que os
Municípios precisam ser contemplados. “Nós fizemos e apresentamos emendas aos textos
que estão aqui no Congresso. Pedimos ao senhor que leve em consideração nossos interesses”, solicitou o presidente da CNM.
O presidente da Câmara destacou a urgência
da matéria para o desenvolvimento do Brasil. “A
primeira coisa que precisa acontecer é reformar o
sistema tributário, a economia só vai voltar a crescer de verdade quando essa proposta for aprovada”, defendeu Maia.
Aroldi aproveitou a conversa para sensibilizar o deputado sobre a ideia do governo de leiloar outros dois poços de petróleo, para que os
Municípios não fiquem de fora de uma possível
arrecadação da União. “O governo está com a
intenção de realizar esses leilões e nós precisamos estar nessa divisão de recursos. Isso
será um alívio neste último ano de mandato”,
defendeu Aroldi. Na educação, o presidente da
CNM falou sobre duas preocupações do movimento municipalista: a manutenção do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) e o aumento de 12,84%, por
parte do governo, do Piso Nacional do Magistério
no início deste ano.
O presidente da CNM levou ainda a necessidade de que os Municípios sejam incluídos, sem que
haja necessidade de aprovação de lei, na Reforma
da Previdência prevista na Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 133/2019. Pelo texto da PEC,
os Municípios só terão o mesmo regramento com
a aprovação da lei estadual. “O que o movimento
municipalista defende é que os Municípios sejam
incluídos sem depender dos Estados, que sejam
contemplados nos regramentos já aprovados para
a União”, explicou o presidente da CNM.

Ag. CNM

Maia recebe municipalistas e
ouve pleitos prioritários

ú Agradecimento

ú Agricultura

Aroldi aproveitou a reunião
para agradecer ao presidente da
Câmara pelas promessas cumpridas pela Casa no final do ano passado como:

Os Municípios poderão passar a
realizar a inspeção sanitária de produtos de origem animal destinados à
venda em outros Estados. Isso é o que
prevê o PL 3.958/2019, que será analisado pela Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado. O texto, de
autoria do senador Luis Carlos Heinze
(RS-PP), contou com a colaboração da
CNM, que vai atuar intensamente na
Comissão para o avanço da matéria
neste início de ano. O texto já foi aprovado pela Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA) depois de atender a um pedido da CNM para inclusão
de destaque na apreciação da matéria
naquele colegiado. O objetivo da proposta – sugerida pela área técnica de
Desenvolvimento Rural da Confederação – é facilitar o processo de inspeção
e comercialização de produtos de origem animal, como mel, leite, carnes,
ovos e derivados. Também visa a fortalecer as agroindústrias examinadas
pelos Serviços de Inspeção Municipais
(SIM), com a permissão do comércio
nacional dos produtos.

• votação em primeiro turno da
proposta que prevê o acréscimo de 1% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
para o mês de setembro;
• aprovação da nova lei de licitações;
• aprovação da execução direta
de emendas aos Municípios;
• aprovação da proposta sobre a
redistribuição do Imposto Sobre
Serviços (ISS) – (que agora tramita no Senado); e
• aprovação da cessão onerosa.

ú Saiba mais:
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Conselho Político destaca
reestruturação financeira
para Municípios
Na primeira reunião de 2020, o Conselho
Político da Confederação focou o debate em
pautas econômicas e destacou a necessidade de uma reestruturação que dê fôlego às
finanças dos Municípios. A reforma tributária,
a busca por mudanças no cálculo do reajuste
do piso nacional dos professores e a luta contra a extinção de cidades foram alguns dos
temas pautados no encontro, em fevereiro
na sede da entidade. A próxima reunião está
agendada para ocorrer na XIII Cúpula Hemisférica de Prefeitos e Governos Locais, de 17 a
20 de março, em Recife.
O presidente da CNM, Glademir Aroldi,
atualizou os membros do Conselho sobre os
avanços em discussões com o governo. Em
reuniões, tanto com o Legislativo quanto com
o Executivo, a entidade municipalista tem levado pleitos prioritários. Um deles é a premissa de que não pode haver perdas financeiras para os Entes locais, que já acumulam
responsabilidades sem repasses suficientes,
com a reforma tributária, que é debatida por
senadores e deputados federais em uma comissão mista.

ú Duas propostas
Câmara e Senado analisavam, em 2019,
dois textos diferentes de reforma tributária,
as PECs 45/2019 e 110/2019, respectivamente. Com o apoio do governo federal, os presidentes das duas Casas decidiram unir esforços para trabalhar o tema de forma unificada
em uma comissão mista. Por ora, por meio
de parlamentares municipalistas, a CNM já
propôs 19 emendas.
Quanto à reforma, Aroldi pontuou que,
inicialmente, a ideia era tirar uma parte do Imposto Seletivo, proposto em ambos os textos,
para subsidiar um fundo que compensaria
eventuais prejuízos aos Entes. “Agora, o caminho que se desenha é buscar esse recurso no
que hoje é desoneração, que representa cerca de 10% da arrecadação do país”, explicou.

ú Dificuldade financeira
A situação financeira dos Entes locais,
que não se resolve com ações apenas pon-

tuais da União, foi um ponto de preocupação
lar a longo prazo. “Não podemos pensar só
para os membros do Conselho Político. “Os
no hoje. Precisamos de uma reestruturação”,
Municípios colocam cerca de R$ 80 bilhões
afirmou. Nesse cenário, a entidade luta, por
nos programas federais
exemplo, para que haja
e dizem que queremos
uma mudança no cálculo do reajuste anual do pidinheiro do governo federal. O que buscamos é
so nacional dos professoOs Municípios colocam
res, que, apenas em 2020,
uma compensação para
cerca de R$ 80 bilhões
representará um impacto
o tanto que gastamos,
nos programas federais de R$ 8,7 bilhões aos cocom mais responsabilidae dizem que queremos
des e sem repasses adefres municipais.
dinheiro
do
governo
quados”, argumentou o
O aumento no repasfederal. O que buscamos se dos royalties, relativo
presidente da CNM.
à parte da União, é outro
Para ajudar as gesé uma compensação
tões municipais, diante
pleito defendido pela enpara o tanto que
tidade. A ideia, proposta
das dificuldades finangastamos, com mais
ceiras, uma das proposresponsabilidades e sem pelo próprio governo,
tas da CNM em busca
começar repassando
repasses adequados. é30%
de mais recursos é que a
da sua cota, no priGlademir
Aroldi,
meiro ano, para Estados
União faça um novo leipresidente da CNM
lão de poços de petróleo
e Municípios e aumentar, gradativamente, o
– daqueles que não foram arrematados no úlpercentual até chegar a
timo – e partilhe a verba
70%. O adicional de 1%
nos mesmos critérios da cessão onerosa, que
do FPM no mês de setembro também é prioritário e aguarda votação em segundo turno
rendeu R$ 5,3 bilhões aos Municípios. O ex-presidente da Confederação Paulo Ziulkosna Câmara para valer em 2021.
ki reforçou que também é preciso se articu-

ú Contra a extinção de Municípios
Durante a reunião do Conselho Político, o presidente da CNM,
Glademir Aroldi, voltou a convocar os presidentes de entidades estaduais
para se mobilizarem contra a proposta do governo federal na PEC 188/2019,
chamada de PEC do Pacto Federativo. Ele lembrou que a possível fusão de Municípios afetará a vida de 33 milhões de brasileiros negativamente, uma vez que o Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) dos Entes afetados cairá de R$ 25
bilhões para R$ 18 bilhões.
Para impedir que isso ocorra, a intenção é derrubar o artigo que trata
da extinção ainda no Senado, primeira Casa Legislativa a analisar a PEC.
Por isso, o grupo aumentará o diálogo com os senadores de cada Estado,
apresentando o estudo da CNM que mostra o impacto da medida.
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ú Eventos 2020
Entre os eventos previstos para
2020 e debatidos pelo Conselho estão
a XIII Cúpula Hemisférica de Prefeitos e
Governos Locais, que ocorrerá de 17 a 20
de março, no Centro de Convenções de
Pernambuco, em Recife, e a XXIII Marcha
a Brasília em Defesa dos Municípios, confirmada para 25 a 28 de maio, no Centro
Internacional de Convenções do Brasil,
em Brasília.
Na Marcha, Aroldi adiantou aos
presidentes informações sobre a Praça
Municipalista. No local, que terá espaço limitado, entidades estaduais poderão expor um pouco da diversidade de
seus Municípios, como comidas típicas.
Confira mais informações sobre a programação dos dois encontros, respectivamente, nas páginas 10 e 11. Neste
ano, a entidade também dará continuidade ao projeto CNM Qualifica, levando
capacitação aos servidores municipais.

ú CNM 40 anos: presidentes são homenageados
Em 8 de fevereiro, a Confederação completou 40 anos. Em agradecimento à parceria de
quatro décadas, os presidentes das entidades estaduais filiadas à entidade foram homenageados na reunião do Conselho Político. Todos ganharam o pin comemorativo pela data.
Além deles, a diretoria e o presidente de honra da CNM, Paulo Ziulkoski, que comandou
a Confederação por mais de 21 anos, e as representantes do Movimento Mulheres Municipalista (MMM) Dalva Christofoletti e Tania Ziulkoski receberam a honraria. O presidente
Glademir Aroldi destacou a importância dos que, em 1980, enxergaram a necessidade de
construir uma entidade que representasse os Municípios.
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Cúpula: confira a programação do
evento e troque experiências

ú Oficinas e outros debates
Oficinas temáticas paralelas, com debate
de temas da gestão municipal, discussões plenárias e visitas técnicas são algumas das atividades que ocorrem simultaneamente à programação principal da Cúpula. Um destaque
será a apresentação da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, conduzida pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional. O documento
visa a contribuir para a promoção do desenvolvimento urbano sustentável no contexto da
transformação digital, em diferentes esferas
de governo, especialmente nos Municípios,
onde esta transformação mais se evidencia.
Oficinas temáticas paralelas, com debate

de assuntos da gestão municipal, discussões
plenárias e visitas técnicas são outras atividades previstas na programação da XIII Cúpula.
“É uma excelente oportunidade para trocar
experiências de boas práticas de governança
com outros países”, reforça Glademir Aroldi.
A íntegra da programação também pode ser
conferida no site do evento. Além da CNM, são
parceiros na realização do encontro a Federação Latino-americana de Cidades, Municípios
e Associações de Governos Locais (Flacma),
DIA

a Associação Municipalista de Pernambuco
(Amupe), a Organização Mundial de Cidades
e Governos Locais Unidos (CGLU), o Governo
do Estado de Pernambuco e as prefeituras que
sediam o evento.
XIIICÚPULA
CÚPULA
XIII
HEMISFÉRICA
HEMISFÉRICA
DE
E
DEPREFEITOS
PREFEITOS
GOVERNOS LOCAIS

E
GOVERNOS LOCAIS

PROGRAMAÇÃO
17 DE MARÇO

14h

Credenciamento
18 DE MARÇO

10h

Solenidade de Abertura com a presença do presidente da República,
ministros e autoridades brasileiras e latino-americanas

14h

Palestra Magna – Cidades Inovadoras para as Pessoas

15h

16h

Lançamento Projeto Inova Juntos
Apresentação da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes
Oficinas temáticas sobre Políticas Inovadoras de Segurança Cidadã;
Cultura Empreendedora: Inovação e Criatividade; Poder Legislativo
atuando para inovação; Políticas e sistemas de saúde na América Latina
e Integração de refugiados e migrantes na comunidade local.
19 DE MARÇO

10h
às
18h

Oficinas temáticas e mesas redondas divididas em debates referentes à Liderança
de Mulheres na Gestão; Rumos do Movimento Municipalista; Transparência com
inovação; Inovação no acesso à água e gestão de recursos hídricos; Transformação
digital na gestão de serviços; Consórcios públicos fomentando a inovação
territorial; Inovação na educação e moradia social na América Latina e Caribe.
20 DE MARÇO

10h

Palestra Magna – Democracia, ética e cidadania na América Latina

11h

Solenidade de encerramento com a presença de ministros e autoridades

14h

Visitas técnicas
PATROCÍNIO

REALIZADORES

ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO

APOIADORES

*Programação preliminar sujeita à alteração.

O Brasil volta a sediar, depois de 13 anos,
um dos principais eventos da América Latina
de troca de experiências entre Municípios. As
cidades pernambucanas de Recife e Olinda
recebem, de 17 a 20 de março, a XIII Cúpula
Hemisférica de Prefeitos e Governos Locais.
O público terá a oportunidade de conferir debates sobre o tema Cidades Inovadoras para
Pessoas com autoridades e lideranças de vários países. As inscrições continuam abertas e
podem ser feitas pelo site cumbre.cnm.org.br.
Esta é apenas a segunda vez que o Brasil
recebe o evento que é promovido pela CNM
com outros parceiros. No dia 17 de março, será
realizado o credenciamento dos participantes
e uma reunião do Bureau Executivo da Federação Latino-americana de Cidades, Municípios
e Associações de Governos Locais (Flacma).
A solenidade de abertura ocorre no dia 18 e
vai reunir lideranças de 24 países da América
Latina e do Caribe.
Ainda está prevista uma apresentação da
Organização das Nações Unidas (ONU). No período da tarde, acontece uma Palestra Magna
com o tema Cidades Inovadoras para as Pessoas, que também é o tema principal da Cúpula. Dois lançamentos ocorrem em seguida:
o do projeto Inova Juntos, com a participação
do presidente da CNM, Glademir Aroldi, e do
IV Encontro de Prefeitos de Municípios de Comunidades Saudáveis da América Latina. Além
disso, na programação principal terão apresentações sobre Estratégias Nacionais Inovadoras para o Desenvolvimento e do Mapa da
desigualdade entre as capitais.
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XXIII Marcha mobiliza gestores
municipais a Brasília em maio

tro Internacional de Convenções do Brasil,
em Brasília. Com o tema Município: palco da
vida, além de abordar a pauta municipalista,
a Marcha vai marcar também os 40 anos da
CNM, completados em fevereiro deste ano.
“A Marcha será um momento de comemora-

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARALELA PRELIMINAR*
DIA

26 de maio (terça-feira)

25 de maio (segunda-feira)
Abertura do Credenciamento
14h

14h

Fórum Nacional de Consórcios Públicos
Encontro Nacional de Gestores da Agropecuária

26 de maio (terça-feira)
Sessão Solene de Abertura

11h

Exposição Magna Municipalista

14h

Último Ano de Mandato
27 de maio (quarta-feira)

9h
10h30

Movimento Mulheres Municipalistas
27 de maio (quarta-feira)

Abertura da XII Exposição de Produtos, Serviços e
Tecnologias e do Atendimento técnico-institucional

9h

PROGRAMAÇÃO

Seminário de Gestores Municipais de Educação
9h

Fórum de Gestores Municipais de Saúde
Workshop de Cidades Turísticas
Simpósio Nacional de Assistência Social
Congresso de Finanças Públicas Municipais

Reforma Tributária
Reforma Administrativa

14h

Improbidade Administrativa

16h

Reforma da Previdência

17h

Assembleia-Geral
28 de maio (quinta-feira)

9h

Palavra Municipalista: prefeitos e vereadores

10h

Fórum de Vereadores

12h

Leitura da Carta da XXIII Marcha

LOCAL DO DO EVENTO:
CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Cj 63, Lt 50
Asa Sul – Brasília/DF
Acesse a programação
completa pelo QR Code:

*Programação preliminar sujeita à alteração.

PROGRAMAÇÃO PRINCIPAL PRELIMINAR*
DIA

ção dos 40 anos de existência
da CNM, numa luta incansável
pela autonomia municipal e
pelo fortalecimento do poder
local, sendo que todos vocês
são parte fundamental dessa
história”, completou Aroldi.
As inscrições são gratuitas para prefeitos e prefeitas
de Municípios filiados à CNM.
Para os demais participantes,
a inscrição tem preços diferenciados e com desconto se feita
até o dia 24 de abril.
Na programação preliminar, está prevista, além da participação de
representantes do Executivo nacional, a realização de Fóruns temáticos e o lançamento
do Museu Municipalista, que contará a história dos 40 anos da entidade.
Ag. LAR/CNM

“A presença dos gestores
municipais na XXIII Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios é fundamental para que
os gestores municipais sejam
capacitados com as devidas
orientações para finalizar o
mandato sem percalços, bem
como para auxiliar na definição
do posicionamento do movimento municipalista frente aos
grandes temas em discussão
junto ao governo federal e ao
Congresso Nacional”. Com essa
fala, o presidente da Confederação, Glademir Aroldi, reforça a convocação
a fim de que prefeitos e prefeitas, vereadores
e vereadoras, além de pessoas ligadas à gestão municipal, participem da Marcha.
O maior evento municipalista acontece
nos dias 25 a 28 de maio deste ano, no Cen-
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Os Municipios terão tempo
adicional para a elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). A prorrogação
para dezembro de 2022 atende a
uma demanda prioritária municipalista, sendo resultado de intensa atuação da Confederação.
A decisão de estender o prazo foi
oficializada com a publicaçao do
Decreto 10.203/2020 e traz alívio para vários gestores por ser
considerado um grande gargalo
de muitas administrações locais.
Dados do Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento (SNIS) revelam que em
2018 apenas 37,7% das prefeituras concluíram PMSB.
“É uma notícia muito boa para os
prefeitos. Os gestores que, por diversos motivos, ainda não conseguiram desenvolver o
plano ficariam sem acesso a recursos federais
para qualquer área de saneamento”, explica
o presidente da CNM, Glademir Aroldi. Vale
lembrar que o setor contempla abastecimento de água potável; esgotamento sanitário;
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
e drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas
redes urbanas.
Para a CNM, o baixo índice de Municípios
que conseguiram elaborar o PMSB demonstra a necessidade de disponibilizar recursos
técnicos e financeiros, por parte da União e
dos Estados, para garantir o cumprimento da
norma pelas 3.466 cidades do país que ainda não possuem seus planos. Nesse sentido,
Aroldi tem apresentado os desafios relacionados à elaboração do Plano a integrantes do
Parlamento e do governo federal. Tal obrigatoriedade foi imposta dentre as diretrizes nacionais para o saneamento básico, sancionada em 2007, e deve contemplar um conjunto
de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de saneamento. A CNM reforça que
o poder público municipal é o titular do
serviço, porém, é de competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios promover programas e
melhoria do saneamento básico.

EBC

Prefeitos relatam alívio com conquista
que prorrogou prazo para PMSB
ATENÇÃO
O Município precisa,
por meio de legislação
específica, instituir
o controle social de
saneamento.
Saiba como fazer:

� Prefeitos comemoram
Com a publicaçao do Decreto
10.203/2020 do governo federal para
promover alteração em outro Decreto –
o 7.217/2010 – que regulamentou a Lei
11.445/2007 do Saneamento Básico, prefeitos destacaram a importância da prorrogação. O prefeito de Guabiju (RS), Diego
Vendramin, procurou a CNM para informar
as dificuldades com o PMSB e endossou o
pleito municipalista.

Ele considerou uma vitória o novo prazo.
“É muito importante porque a gente vai ter tempo para trabalhar com mais calma na elaboração
plano. Vai nos ajudar bastante”, disse. O mesmo
entendimento foi seguido pelo prefeito de Apicum-Açu (MA), Cláudio Cunha. “Foi uma grande vitória. A prorrogação vai nos dar condição
para planejar com tranquilidade e buscar mais
recursos e eficiência. A CNM nos ajudou e muito
com essa vitória”, complementou o prefeito de
Uruana (GO), Cássio Oliveira.

� Exigências
Dentre as imposições previstas no PMSB estão
a apresentação dos problemas locais e também o
estabelecimento das possíveis soluções técnicas,
financeiras e sociais relacionadas ao saneamento.
Além disso, é imprescindível o plano ser baseado
no conceito de Saneamento Ambiental – serviços
e práticas que visam a promover qualidade e melhoria do meio ambiente, contribuindo para a saúde
pública e o bem-estar da população. Cartilhas, nota
técnica e outras orientações podem ser acessadas,
gratuitamente, pelo site da CNM.
A CNM recomenda a leitura da cartilha Planos
municipais de saneamento básico. Essa publicação
objetiva contribuir para que os Municípios atendam às obrigações impostas pela Lei
12.305/2010 e pela Lei 11.445/2007, na elaboração do Plano Municipal de Saneamento
Básico. Acesse o material na Biblioteca da CNM.
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Municípios são protagonistas
na festa de 40 anos da CNM
De Norte a Sul do país, os Municípios brasileiros aderiram à celebração pelos 40 anos
da Confederação Nacional de Municípios na
campanha Município: palco da vida. Convocados a fazerem parte da festa e a compartilharem imagens e vídeos que representassem
algumas das muitas conquistas do movimento
municipalista, as prefeituras destacaram, por
exemplo, as melhorias na educação, os avanços
na saúde, a importância da iluminação pública e a força do turismo e da cultura em cada
cantinho do Brasil.
Um recorte da atuação das gestões municipais e dos esforços para impulsionar a vida nas
cidades e a qualidade de vida da população foi
mostrado, durante todo o mês de fevereiro, no
portal da CNM e nas redes sociais. A adesão à
campanha mostrou um pedaço de toda a diversidade que há nos 5.568 Municípios do país.

#CNM40anos
Criada em 8 de fevereiro de 1980, a CNM é uma
entidade apartidária e independente. A celebração
de seus 40 anos está registrada nas redes sociais pela
#CNM40anos. Acompanhe @portalcnm para saber mais!
No mês de aniversário, relembramos desde as conquistas financeiras, que permitem aos Entes locais investirem nos serviços públicos, às ações que, de fato,
resultaram em melhor atendimento à população na
assistência social, saúde e educação. A taxa de iluminação pública, os recursos para merenda e transporte escolar, a obrigação de um investimento mínimo da
União em saúde são apenas algumas das reivindicações
alcançadas.
A celebração dos 40 anos da entidade seguirá na
XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que
também será encabeçada pelo tema Município: palco da
vida, de 25 a 28 de maio.

ú Município:
palco da vida
Todo o conteúdo da campanha, entrevistas e o vídeo institucional da CNM
em comemoração aos seus
40 anos estão disponíveis
no nosso site. Veja em:

Fotos: divulgação dos Municípios
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Criado para combater a fome e a pobreza,
o programa Bolsa Família tem, entre a maioria
de seus beneficiários, mulheres em situação
de vulnerabilidade. Para assistir ao público,
movimentar a economia dessas famílias e contribuir com a conservação do meio ambiente,
o projeto Saco Verde foi lançado pela prefeitura de Boituva (SP). O prefeito Fernando da
Silva busca promover o projeto socioeconômico ambiental por meio de parcerias.
Na região oeste do Estado paulista, entre
os mais de 60 mil habitantes, mulheres beneficiadas do Bolsa Família, com potencialidade
e desejo de aprender a costurar, foram identificadas – algumas trabalhavam em uma grande indústria, que fechou. Ao constatar isso,
o gestor municipal foi atrás de máquinas
para viabilizar uma nova atividade a essas
chefes de famílias. De acordo com relato
do prefeito, os primeiros 20 maquinários
foram conseguidos junto ao governo estadual.
A ideia inicial era formar cooperativa
com essas mulheres para produzirem, por
exemplo, os uniformes da rede municipal de
ensino. Como a primeira estratégia não avançou, a prefeitura deu novo objetivo à iniciativa, que passou a focar na causa ambiental
e se estruturou em três eixos, no mínimo. O
projeto Saco Verde reutilização de banners de
lona para a produção de ecobags começou a
ser construído.
Os primeiros passos da ação – que está
em fase de teste – surgiram da pareceria entre a prefeitura, o Fundo Social de Solidariedade gerido pela primeira-dama, Judite Belé,
o Campus Boituva do Instituto Federal de São
Paulo (IFSP) e a cooperativa de materiais recicláveis. Como o descarte de banners – destinados ao lixo comum – poderia apoiar a iniciativa? Essa foi a primeira resposta transformada
em solução dentro do projeto.
Segundo conta o prefeito, desses banners
são feitos sacos com a capacidade de 50 litros,
que podem ser instalados atrás das portas nas
residências da cidade. “Esse saco vai servir
para colocar todo material reciclável das
casas e pode misturar, porque a cooperativa recolhe o material e faz a seleção”,
conta o prefeito. Atualmente, a cooperativa
de reciclagem conta com 33 famílias que vão
recolher e selecionar esses materiais.

Ag. CNM

Em Boituva (SP), mulheres produzem
sacos para coleta de recicláveis

O gestor boituvense acredita na redução
do lixo produzido. Atualmente, corresponde
a uma média de 1,6 mil toneladas/mês. No
entanto, a proporção de lixo e cooperativa
de reciclagem seria desequilibrada, por isso a
solução encontrada pelo Instituto Federal foi
criar um QR code para identificar as famílias
que fazem a separação dos recicláveis. A tecnologia deve ser usada também para conceder desconto no Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) para as famílias participantes.
Além do incentivo à produtividade por
mulheres em vulnerabilidade, o projeto visa
a aumentar a renda dos cooperados de material reciclável, com aporte de mais R$ 160,00
pelo Instituto. “A nossa meta inicial é 90 toneladas de material reciclado/mês e aumentar isso gradativamente, até atingir
300 toneladas que não irão para o transbordo”, conta o prefeito. Ele conta que o Município paga por tonelada, no aterro sanitário
comum, e quanto menos matérias recicláveis
forem destinadas para lá melhor.

Em síntese, o trabalho
começa com a transformação de
banners sem utilidade em sacos verdes; a confecção é feita por mulheres assistidas pelo programa Bolsa Família – consequentemente de
baixa renda –, que recebem aporte financeiro
do IFSP; com capacidade de armazenar até
50 litros de materiais, os sacos são distribuídos à população; depois são recolhidos pela
cooperativa de reciclagem. O QR code instalado, que servirá de localizador, será usado para
notificar a necessidade de recolhimento dos
sacos nas casas.
Apesar de estar em fase de teste, a boa
prática de Boituva já foi expandida para cidades vizinhas. Ao falar sobre os reflexos, o
prefeito menciona ainda a economia da gestão local com o descarte de lixo, a economia
da população com IPTU e o complemento de
renda para as mulheres contempladas pelo
Bolsa Família. Além da questão ambiental, o
projeto também pretende capacitar pessoas
e melhorar a fabricação das sacolas; conscientizar os moradores para a correta destinação
de materiais recicláveis; e reduzir os impactos
ambientais do descarte de resíduos sólidos.
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Na Mídia

Crise nos Municípios e carnaval
são destaques na mídia
Dois levantamentos da Confederação tiveram
grande repercussão na mídia nacional. A situação
das contas públicas, material levantado pela entidade com exclusividade pela Globo News mostra que
69 prefeituras decretaram calamidade nas contas
públicas no ano de 2019. Além disso, outras 229
devem seguir o mesmo caminho em 2020.
Em entrevista à Edição das 10 da Globo News,
o presidente da CNM, Glademir Aroldi, reforçou a
preocupação da entidade com a situação. Além da
Edição das 10, os dados foram destacados no Jornal
Globo News 18 horas e no Jornal da Dez. A temática
foi realçada também nas páginas do portal G1, ficando em evidência na página principal da Globo.com,
na editoria de economia do G1 e na agenda do dia.
Confira: https://glo.bo/32UoIb0

g1

ge

gshow

vídeos

ECONOMIA

Em ano de eleição, centenas de municípios
estão à beira do colapso financeiro
Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que 69 prefeituras
decretaram calamidade nas contas públicas em 2019; outras 229 devem seguir
mesmo caminho esse ano.
Por Bianca Lima e Luiz Guilherme Gerbelli, GloboNews e G1*
20/02/2020 06h01 · Atualizado há 29 minutos

Em ano eleitoral, centenas de cidades brasileiras estão próximas do colapso
financeiro. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM)
revela que 229 prefeitos devem decretar calamidade nas contas públicas em
2020. O número esperado para este ano é bem maior do que o observado em 2019,
quando 69 prefeituras emitiram esse tipo de decreto.
Na prática, o dispositivo serve para alertar governos estaduais, União e sociedade de
que serviços públicos municipais serão afetados devido à crise financeira, mas não
exime o gestor local da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

"Por meio desse decreto, o gestor está dizendo para a
população que vai ter de cortar serviços, que não está
conseguindo, com o orçamento, cumprir as obrigações que
foram atribuídas (ao município) nos últimos anos", diz o
presidente da CNM, Glademir Aroldi.

·

Só oito prefeitos de capitais chegam ao último ano do mandato com
situação fiscal confortável

ú Carnaval

ú TV Câmara

Uma pesquisa realizada pela CNM aponta que 40% dos Municípios do Brasil não investiram no carnaval em 2020. De acordo
com o levantamento, os dados são reflexo da
crise financeira dos últimos anos que ainda
reflete nas decisões de investimentos dos
Municípios que precisam destinar recursos
para áreas prioritárias.
O estudo foi destaque em diversos jornais locais, como Monitor Mercantil (RJ), Bem
Paraná Online (PR), Tribuna Independente
(AL), A Redação (GO), Jornal da Grande Bahia (BA), Folha de Caruaru Online (PE) e Piauí
Hoje (PI).

Representantes da CNM participaram de dois importantes programas da
TV Câmara. O primeiro deles tratou do
tema mobilidade urbana. O programa
O Tema é reforçou a importância da interação entre pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas, usuários de metrô
e de patinete, já que dividem o mesmo
espaço urbano.
Já o programa Participação Popular
trouxe para o debate o planejamento
das cidades para as chuvas. Na oportunidade, o consultor da entidade, Eduardo Stranz, apontou as dificuldades municipais de planejamento das cidades.
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governo federal. “É uma oportunidade fantástica proporcionada pela CNM. Foram 8 meses
da data que ganhamos até a entrega ao Ministério da Economia. Após vencer, passamos
por uma aceleradora onde amadurecemos
o desenvolvimento e, através de orientação
da Confederação, dos técnicos do Ministério
da Economia e de parceiros do projeto do
Hackaton, conseguimos modelar e achar o
recorte ideal para aderência à plataforma +
Brasil”, disse.
Como aconteceu no ano passado, a iniciativa vencedora pode ser acoplada a uma

Créditos

Ag. CNM

O desafio foi novamente lançado. A CNM
convoca estudantes e professores de Institutos e Universidades com ênfase em gestão
pública, tecnologia e administração, além
de representantes de entidades municipalistas e gestores de Municípios brasileiros a
participarem da segunda edição do Desafio
+Brasil 2020.
Este ano, a temática será transparência,
simplificação e participação e o desafio deve
acontecer nos dias 23 e 24 de abril. Na primeira edição, que aconteceu em 2019, 300 participantes viraram a noite e passaram 34 horas
buscando uma solução tecnológica voltada
para a área de design de processos e Tecnologia da Informação.
A solução vencedora do ano passado foi
a criada pelo grupo Projeto AI, que chamou
atenção dos jurados por propor a Inteligência
Artificial (AI –Artificial Intelligence, em inglês)
na integração de informações para a execução
de obras, com a figura do engenheiro fiscal.
O assessor técnico da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep), Fabiano Cardoso, foi um dos integrantes do grupo.
Entre os destaques da participação do
grupo no Hackathon, Fabiano ressalta a importância em ver a iniciativa ser usada pelo

Ag. CNM

HACKATHON 2020:
conheça o novo desafio

plataforma que instrumentaliza ações de políticas públicas. Ou seja, a partir de uma ação
da CNM, será disponibilizada uma ferramenta
de inovação que pode, entre outras coisas, colaborar com a melhoria de serviços da gestão
municipal.
Para Fabiano, o aplicativo elaborado pelo
grupo pôde colaborar com uma gestão mais
eficiente nos Municípios e Estados. “Seguindo
as tendências mundiais em avanços tecnológicos e acoplada a segurança e transferência,
nossa tecnologia vem a apoiar o novo modelo, trocar burocracia por rastreabilidade, um
dos princípios amplamente proposto entre os
órgãos com quem conversamos no desenvolvimento do projeto. Com isso, colaboramos
muito com a gestão, com os órgãos de controle e com a população”, enalteceu.
Como em 2019, os vencedores deste ano
vão receber um certificado com um selo de
qualidade. O documento vai assinado pela
Confederação Nacional de Municípios e demais apoiadores, como Controladoria-Geral
da União e Ministério da Economia, visando,
especialmente, enaltecer o trabalho desenvolvido em atividade e reafirmando que aquela
iniciativa disponibilizada contribui com soluções positivas junto ao governo federal.
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