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Ano

Gasto mínimo 
exigido pela EC no 29

(em % da receita)
Gasto realizado
(em % da receita)

2001 <<% min 01>> <<% apli 01>>

2002 <<% min 02>> <<% apli 02>>

2003 <<% min 03>> <<% apli 03>>

2004 <<% min 04>> <<% apli 04>>

2005 <<% min 05>> <<% apli 05>>

2006 <<% min 06>> <<% apli 06>>

2007 <<% min 07>> <<% apli 07>>
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FPM pára depois de
5 meses de crescimento

Depois de cinco meses de crescimento robusto, as transferências federais 
para o FPM caíram no mês de junho, acendendo um sinal de alerta aos prefei-
tos. Entre janeiro e maio, a receita de FPM havia crescido de R$ 13,7 bilhões 
em 2007 para R$ 17,2 bilhões em 2008, uma expansão de 25,8% em valo-
res nominais, bem maior do que qualquer índice de preços. No último mês, 
entretanto, as transferências do FPM simplesmente estacionaram em R$ 3,12 
bilhões, apenas 1,8% a mais do que no mesmo mês do ano passado.

Com essa parada, os repasses de FPM acumulam um valor de R$ 20,4 
bilhões no primeiro semestre, 21,4% a mais do que nos seis primeiros meses 
de 2007. A dúvida que existe é se a desaceleração do FPM em junho foi casual 
ou se repetirá nos próximos meses.

Lembrando, a transferência mensal do FPM é calculada a um porcentual 
de 22,5% sobre as receitas federais com Imposto de Renda (IR) e Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI). A cada real que a União arrecada com 
esses tributos, repassa 22,5 centavos aos municípios. Em dezembro, além disso, 
os municípios também recebem um complemento de FPM equivalente a 1% 
de toda a arrecadação de IR e IPI do ano, totalizando o porcentual de 23,5%.

Nesta edição do boletim, a CNM volta a apresentar a cada prefeitura uma 
estimativa individualizada de quanto o governo federal vai transferir de FPM ao 
longo do mês de julho. Além disso, apresentamos a situação da prefeitura quanto 
ao cumprimento do limite mínimo de gasto com saúde previsto na EC no 29. 

<<Municipio>>

Veja os valores de repasse do FPM
previstos para julho

Data Repasse (R$)

10/7/2008

20/7/2008

30/7/2008

<<Destino>>

<<Endereco>>
<<CEP>> – <<Municipio>> – <<UF>>

<<FPM1>>

<<FPM2>>

<<FPM3>>

Balanço do FPM    A evolução dos repasses do governo mês a mês (em R$ milhões) 

Valores gastos com saúde

O turismo brasileiro deu um salto de qua-
lidade nos últimos anos e hoje já é responsável 
por 11% do setor de serviços no país, com um 
crescimento três vezes maior do que o PIB. Mas 
a atração de investimentos para o segmento não 
depende apenas de o Brasil apresentar recursos e 
belezas naturais, mas também de uma infra-estru-
tura adequada, como rodovias, portos, aeroportos, 
eletrificação, saneamento e segurança. Para que 
essa infra-estrutura saia do plano das 
idéias e se concretize, é fundamental 
ampliar a participação dos municípios 
na gestão do turismo. Descentralizando, 
vamos conseguir expandir o turismo.

A proposta de Gestão Descentra-
lizada do Plano Nacional de Turismo 
(PNT) vem fomentando a consolidação de uma 
rede de entidades e instituições, em todo o ter-
ritório nacional, envolvendo governo, iniciativa 
privada e terceiro setor. Esse universo de agen-
tes relacionados tem promovido a realização de 
diversos fóruns de discussão e deliberação sobre a 
Política Nacional do Turismo e seus desdobramen-
tos nas diferentes escalas territoriais do país.

Um dos objetivos do Programa de Regiona-
lização é a desconcentração da oferta turística 

brasileira, localizada predominantemente no 
litoral, propiciando a interiorização da ativi-
dade e a inclusão de novos destinos nos roteiros 
comercializados no mercado interno e externo. 
A regionalização propõe a ampliação das ações 
centradas nas unidades municipais e apresen-
tou ao país, em 2004, o Mapa da Regionalização, 
composto por 219 regiões turísticas, contem-
plando 3.203 municípios.

A CNM está envolvida com os seguintes 
projetos-base de um desenvolvimento turístico 
sustentável:
1.  Infra-estrutura e Desenvolvimento Social: 
planejamento e desenvolvimento urbano, compre-
endendo saneamento, tratamento de resíduos sóli-
dos, habitação e formação de consórcios públicos.
2. Meio ambiente: soluções responsáveis no 
âmbito municipal para destinação de resíduos 
sólidos ou industriais.

3.     Tecnologia para a gestão descentralizada: 
impulsiona a modernização tecnológica e dispo-
nibiliza, para todos os atores integrantes dessa 
rede institucional, os avanços da tecnologia da 
informação, que representa uma importante fer-
ramenta para a eficácia da gestão, com o uso do 
Portal Municipal, da Intranet, dos Dados Munici-
pais, do e-Município e do CidadeCompras.
4. Internacional: intercâmbio de experiên-

cias e formação de redes que unam 
os operadores locais e os organis-
mos dos países interessados no 
turismo, abordando a conscien-
tização dos governos acerca do 
“turismo solidário e sustentável”. 
O turismo internacional é de 

extrema importância para o desenvolvi-
mento interno.

A CNM irá indicar uma cidade para a Presi-
dência do Comitê de Turismo Sustentável da CGLU 
(Cidades e Governos Locais Unidos).

* A CNM faz parte do Conselho Nacional de Turismo – Órgão 

colegiado que assessora o ministro do Turismo na formu-

lação e na aplicação da Política Nacional de Turismo e dos 

planos, programas, projetos e atividades dela derivados.

O Prodetur Nacional tem uma linha de crédito

de US$ 1 bilhão do BID, sendo que 21 estados

e apenas 2 municípios já manifestaram interesse

TURISMO 

Descentralizar para expandir

Compras Eletrônicas como forma de economia

Todo gestor público possui a preo-

cupação em ofertar os melhores servi-

ços à comunidade, buscando sempre a 

redução dos custos operacionais, com a 

maior transparência possível.

No que diz respeito à aquisição de 

bens e serviços, o pregão eletrônico é 

uma solução viável para colaborar nesse 

objetivo, promovendo, entre outros 

benefícios, a redução dos custos dos 

produtos em torno de 30%, a otimiza-

ção do trâmite de documentação e a 

conseqüente redução do prazo total do 

processo de licitação de 120 para, em 

média, 20 dias.

Além disso, existe a obrigatoriedade da 

realização do pregão, preferencialmente na 

modalidade eletrônica, para a utilização das 

transferências voluntárias de recursos públi-

cos da União aos municípios, determinada 

pelo Decreto 5.504/2005 e regulamentado 

pela Portaria Interministerial 217/2006.

A CNM oferece gratuitamente, para 

seus filiados, o portal CidadeCompras 

(www.cidadecompras.com.br), a fer-

ramenta de compras eletrônicas que 

garante:

• agilidade nas compras, com procedi-

mentos simplificados;

• desburocratização e transparência;

• novas tecnologias e equipe interna de 

desenvolvimento;

• disponibilização de modelos de editais 

para os municípios;

• suporte ao usuário pela Central de 

Atendimento via contato telefônico,  

e-mail e webcallcenter.

Município
Eficiência
Redução de custos
Agilidade

Sociedade
Maior participação
Controle social
Transparência

Fornecedor
Competitividade
Participação
Facilidade

Fonte: SIOPS/Ministério da Saúde
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos



Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

3
Julho de 2008

2
Julho de 2008

As três entidades municipalistas – Confe-
deração Nacional de Municípios (CNM), Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) e Associação Brasileira 
de Municípios (ABM) – uniram-se para formular 
uma proposta ao relator da reforma tributária que 
contribui com a redução das injustiças fiscais do 
país. Atualmente, alguns municípios brasileiros 

chegam a receber um retorno per capita de ICMS 
(receita dividida pela população) mais de 100 
vezes maior do que o de outros no mesmo estado. 
Isso ocorre em função do critério de divisão do 
ICMS, que privilegia o retorno do imposto ao local 
de produção e não ao local em que vive o consu-
midor que pagou o tributo.

A fim de amenizar essas distorções, a CNM, a 
FNP e a ABM propuseram a criação de um teto de 
repasse de ICMS para os municípios, que depende 
da população de cada um e da receita média per 
capita do estado. Pela regra proposta ao deputado 
Sandro Mabel, relator da PEC 233, nenhum muni-
cípio poderia receber um valor superior a quatro 
vezes da média estadual, depois de sete anos. 
E o valor que exceder esse teto seria redistribuído 
entre os municípios com receita per capita inferior 
à metade da média estadual. Com isso, a diferença 
entre os municípios ricos e pobres seria diminuída 
até oito vezes.

A redistribuição seria feita por meio de um 
Fundo de Equalização de Transferências de ICMS 
aos Municípios, apelidado de Fetim. A estimativa 
da CNM é que esse fundo, em 2015, movimenta-
ria cerca de R$ 1,6 bilhão por ano e beneficiaria  
1,2 mil municípios brasileiros.

Foi aprovado o Projeto de Lei que institui o 
piso salarial dos professores da rede pública de 
ensino básico nacional, no valor de R$ 950,00, 
para professores com jornada de 40 horas sema-
nais e formação em nível médio, a ser integrali-
zado até 2010.

O piso salarial nacional é uma justa reivindi-
cação do magistério público, porém, os municí-
pios estão preocupados, pois além de representar 
grande impacto em relação aos novos gastos, será 
necessário aumentar o número de professores em 
razão da redução do tempo de permanência do 
docente em efetivo trabalho de sala de aula.

Diante dessa realidade, dentre as emendas apre-
sentadas pela CNM, durante a tramitação na Câmara 
dos Deputados, uma delas referia-se à garantia 
de complementação da União para assegurar que 
os municípios pudessem cumprir o piso definido 
nacionalmente. No entanto, a proposta aprovada 
estabelece que a assistência financeira da União será 
feita com os 10% da complementação ao Fundeb. 
Atualmente, são nove estados beneficiados com os 
recursos federais: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

Outra preocupação refere-se à extensão 
do piso salarial aos aposentados e aos pensio-

nistas. Atualmente, 1.914 municípios estão 
vinculados ao Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS). Dos 409 municípios avaliados 
pela CNM, a média da remuneração paga, em 
2007, aos 9.833 professores inativos que esses 
municípios possuem foi de R$ 386,74, totali-
zando uma folha de pagamento da ordem de  
R$ 3,8 milhões/mês.

A intenção da CNM não é retirar um direito 
dos professores, mas assegurar que os municípios 
tenham condições de cumprir com o valor defi-
nido sem o risco de descumprir as metas fiscais a 
que estão submetidos.

EDUCAÇÃO 

Congresso aprova piso salarial dos professores

REFORMA TRIBUTÁRIA 

CNM propõe teto para a partilha do ICMS
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 

Infrações à lei eleitoral explicam 
28% dos afastamentos

Municípios têm até 20 de setembro 
para informar dados escolares

O prazo de preenchimento dos dados do 
Censo Escolar da Educação Básica (Edu-
caCenso) se encerra em 20 de setembro.  
O limite estipulado deve ser observado pelos 
municípios, pois as informações são usadas 
para calcular a distribuição de recursos dos 
programas educacionais. 
O EducaCenso pede anualmente informa-
ções detalhadas sobre a escola, os alunos e 
os professores. As informações devem ter 
como referência o dia 28 de maio do ano em 
questão, e cada município deve acompanhar 
a publicação dos dados preliminares, prevista 
para outubro, para que inconsistências nas 
informações prestadas sejam corrigidas.

Entra em vigor portaria com novas 
regras para convênios com a União

Uma nova legislação para a celebração de 
convênios e para as transferências volun-
tárias do governo federal – determinada 
pela Portaria Interministerial MP/MF/MCT 
127/2008 – está em vigor. Apesar do encerra-
mento do prazo para recebimento de recursos 
repassados pela União, os municípios devem 
estar atentos às novas regras, pois todos os 
convênios seguirão as instruções, entre elas 
a consulta ao Cadastro Único de Convênio 
(Cauc) e a relação de comprovantes e certi-
dões que devem ser apresentados; por isso, 
é necessário que o município esteja com as 
regularidades em dia.

Material para capacitação do
Portal de Convênios está disponível

A capacitação dos servidores municipais para 
a operacionalização do Portal de Convênios 
do governo federal pode ser realizada por 
meio dos primeiros módulos de Educação 
a Distância – tutorial interativo e manuais 
disponibilizados pelo Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão.
O material aborda os procedimentos para a 
publicação de programas, credenciamento 
e cadastramento de órgãos que pretendem 
celebrar convênios com o governo federal 
para o recebimento de recursos de repasses 
voluntários da União e envio de propostas. 
Os manuais estão disponíveis no site:
www.convenios.gov.br.

A proximidade das eleições exige dos prefeitos um cuidado redobrado com as vedações da Lei Elei-

toral, especialmente daqueles que buscam um novo mandato. A fim de orientar os administradores 

sobre os procedimentos considerados ilegais a partir de 5 de julho, a CNM preparou um resumo das 

vedações mais importantes.

De acordo com estudo recentemente divulgado pela CNM, 296 dos 5.562 prefeitos eleitos em 2004 não 

estão mais no cargo, e 28,4% dos afastamentos se explica por infração à legislação eleitoral.

Ano

Teto
(no de vezes 

acima da média)

No de 
municípios 
acima do teto

No de estados 
atingidos pelo 
teto

Recursos 
redistribuídos 
(R$ milhões)

2009 10 10 8 516
2010 9 13 8 585
2011 8 17 9 662
2012 7 26 14 784
2013 6 38 16 977
2014 5 57 20 1.246
2015 4 110 22 1.672

Veja como funcionaria o sistema de teto para a cota do ICMS

Conduta Proibida: Veiculação de propaganda 
em bens públicos ou de uso comum, como postes de 
iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, 
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equi-
pamentos urbanos. A vedação se aplica a pichações, 
inscrições à tinta, fixações de placas, estandartes, faixas 
e assemelhados.
Sanção: Restauração do bem e multa no valor de  
R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Conduta Proibida: Confecção, utilização, dis-
tribuição ou autorização, por comitê ou candidato, de 
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas 
básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
Sanção: Não há sanção expressa na lei eleitoral.

Conduta Proibida: Realização de showmício 
e de evento assemelhado para promoção de candida-
tos, bem como a apresentação, remunerada ou não, 
de artistas, com a finalidade de animar comício e 
reunião eleitoral.
Sanção: Não há sanção expressa na lei eleitoral.

Conduta Proibida: Propaganda mediante 
outdoors.
Sanção: Imediata retirada da propaganda e 
pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 a  
R$ 15.961,50.

Conduta Proibida: Doar, oferecer, prometer ou 
entregar ao eleitor, com o fim de obter seu voto, bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
emprego ou função pública, desde o registro da can-
didatura até a eleição.
Sanção: Multa de 1.050 UFIR e cassação do regis-
tro ou do diploma.

Conduta Proibida: Fazer ou permitir, em favor 
de candidato, partido político ou coligação, o uso pro-
mocional de distribuição gratuita de bens e serviços, 
de caráter social, custeados ou subvencionados pelo 
Poder Público.
Sanção: Suspensão da conduta vedada, multa no 
valor de 5 mil a 100 mil UFIR, cassação do registro ou 
diploma e improbidade administrativa.

Muda regra de repasse do Bolsa Família
O governo está mudando as regras de auxílio aos municípios que colaboram com o Bolsa Família. Atualmente, os repasses são feitos de 

acordo com o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), um indicador que mede a eficiência dos municípios em quatro áreas: a atualização dos 

cadastros do programa, a validade dos cadastros, o atendimento de certas condições na área de saúde e o mesmo na área de educação. O índice 

final corresponde à média desses quatro subíndices. Para cada pessoa beneficiária do Bolsa Família no município, a prefeitura tem direito ao 

valor de R$ 2,50 multiplicado pelo índice final, que varia de 0% a 100%.

A partir de 1o de agosto, entretanto, só terá direito ao repasse aquele município que apresentar um índice de no mínimo 20% em cada um 

dos itens e 50% no geral. Por exemplo, se um município recebe nota de 30% na atualização do cadastro, 30% na validade do cadastro e 60% 

tanto nas condicionalidades de saúde quanto nas de educação, o índice médio será:   IGD = (30% + 30% + 60% + 60%)/4 = 45%

Mas como a nova regra do IGD exige um índice mínimo de 50%, este município ficaria impossibilitado de receber os repasses por seis meses. 


