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Clique aqui e veja os valores 
de repasse do FPM
para seu município

Previsão do Valor bruto

Consulte no Portal CNM (www.cnm.org.br)
o valor de repasse do FPM para seu município

Estudo ambiental da CNM identificou o montante que realmente 

é aplicado no setor, com base no orçamento do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). O valor desviado entre 2002 a 2007 é equivalente a 

quase 50% do orçamento do MMA nestes anos. Esses recursos, se apli-

cados para apoiar a gestão ambiental dos municípios, poderiam mudar 

o cenário da conservação e exploração responsável dos recursos natu-

rais brasileiros. 

A discussão sobre a criação de um sistema municipal de financia-

mento de meio ambiente - assim como já existe o SUS para a Saúde ou 

o Fundeb para a Educação - é antiga, mas ainda não foram realizados 

estudos nem apresentadas alternativas para resolver o problema pon-

tual da gestão ambiental na extensão de todo o território nacional. 

A CNM entende que não é possível sanar os gargalos ambientais do 

país – em um momento em que todas as nações desenvolvidas voltam 

sua atenção para o Brasil - sem a cooperação direta dos 5.563 municí-

pios brasileiros - entes federados mais próximos da população.

Licenças ambientais: está na pauta do plenário da Câmara o pro-

jeto de lei que regulamenta o Parcelamento de Solo (3057/00), e que 

exige que as licenças ambientais sejam dadas de forma integrada com 

as licenças urbanísticas (ver página 2). Ou seja, para conquistar uma 

licença urbanística para construir, as prefeituras precisam ter também 

uma área de meio ambiente pronta para emitir pareceres. A CNM reivin-

dica que os municípios sejam aparelhados

Acompanhe abaixo os cinco principais pontos do PL 3057 de inte-

resse dos gestores municipais.  

EMANCIPAÇÕES

Está marcado para o dia 14 em Brasília, na Câmara dos 

Deputados, o encontro dos prefeitos dos 57 municípios cuja 

criação está sendo contestada pelo STF, com os parlamentares 

que irão compor a Comissão Especial criada para tratar sobre 

a PEC 495/2006, em tramitação na Casa que, se aprovada, irá 

legalizar a situação desses municípios. 
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O projeto de Lei 3.057/00, que revisa a Lei 6.766/79, estabelece normas gerais disciplinadoras do parcelamento do solo para fins urbanos e da 

regularização fundiária sustentável de áreas urbanas. Alguns pontos polêmicos de interesse dos gestores devem ser observados:  

Planejamento urbano 

Fique atento aos 5 tópicos do PL do
Parcelamento do Solo

Pontos Polêmicos Descrição Dispositivo Legal

1 Gestão Plena

O município apenas terá gestão plena se reunir, simultanea-

mente, os seguintes requisitos: Plano Diretor, independente-

mente do número de habitantes;  órgãos colegiados de controle 

social nas áreas de política urbana e ambiental ou colegiados 

intermunicipais; órgãos executivos específicos nas áreas de 

política urbana e ambiental, ou integração com associações ou 

consórcio municipais nas referidas áreas.

Art. 20, inciso XXIV

2
Equipamentos da infra-estrutura 

básica e complementar

Mantida a  redação, a iluminação pública e a pavimentação não 

serão itens da infra-estrutura básica.
Art. 20, incisos XVIII e XIX

3
Emissões de licenças urbanísticas e 

ambientais

O município apenas poderá emitir licença integrada (urbanís-

tica e ambiental), para loteamentos e condomínios, se possuir 

gestão plena.

Art. 40, § 40

4 Regularização Fundiária

Lei Municipal deverá disciplinar a regularização fundiária sus-

tentável obedecendo os requisitos mínimos estabelecidos no 

PL 3057.

Art. 79

5 Condomínios urbanísticos

Lei Municipal deverá dispor sobre os requisitos para implan-

tação de condomínios urbanísticos. Inexistindo a legislação 

é vedada a concessão de licença para implantação desses 

condomínios.

Art. 11, § 10 e 20 

Tramitação:

O relatório do PL 3.057/00 está na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e pode ser analisado ainda este ano pelo Plenário. Durante a apreciação 

poderão ser apresentadas emendas para alterar ou ainda suprimir, total ou parcialmente, dispositivos da proposição. Após aprovado, o PL terá a sua redação 

final encaminhada ao Senado Federal.  

Os temas de interesse do ente municipal, previstos no projeto de lei , estão sendo debatidos em Seminários Regionais realizados em todo o país. A CNM 

recomenda aos prefeitos que acompanhem os pontos polêmicos do PL, participem das discussões ou enviem sugestões para a Confederação.
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EDUCAÇÃO

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização do Magistério (Fundeb) sofreu ajustes 

financeiros no dia 10 de outubro, em razão das três alterações 

feitas neste ano nos coeficientes de distribuição de recursos e 

na estimativa de receitas. Por esta razão, municípios de alguns 

estados tiveram lançamentos a crédito ou a débito nas contas 

do Fundo, devido à correção dos valores repassados desde o 

mês de janeiro.

Previdência 

Aposentadorias e pensões concedidas 
pelos Regimes Próprios estão sujeitas 
ao mesmo indexador de reajuste 
estabelecido pela União 

O artigo 171 da Lei 11.784/08, publica-

da no Diário Oficial da União de 23/09/2008 

alterou o artigo 15 da Lei nº 10.887/04, 

determinando que as aposentadorias e 

pensões concedidas pelo Regime Próprio 

sem paridade, sujeitam-se ao reajuste, na 

mesma data e pelo mesmo índice utilizado 

para o reajustamento dos benefícios con-

cedidos pelo Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) - o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC).

Embora a Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) entenda que haja in-

vasão de competência da União ao esta-

belecer para os demais entes federados, o 

mesmo indexador que passa a adotar para 

reajustar os benefícios por ela concedidos, 

os municípios deverão atender a nova re-

gra, observando que seu efeito retroage a 

janeiro de 2008.  

Ou seja, o RPPS municipal que conce-

deu, a partir de janeiro de 2008 reajuste 

maior que a variação do INPC, deverá ar-

car com essa diferença com recursos do 

Tesouro Municipal, não podendo utilizar 

os recursos previdenciários, sob pena de 

ficar irregular no critério relacionado à 

Utilização Indevida dos Recursos Previ-

denciários e, consequentemente, de emi-

tir ou renovar o Certificado de Regularida-

de Previdenciária (CRP).

SALÁRIO–MATERNIDADE

Os municípios devem ficar atentos à prorrogação do salário-maternidade 

pelo prazo de 60 dias, de que trata a Lei no 11.770/2008. O Ministério da 

Previdência Social já se pronunciou no sentido de que a prorrogação não 

tem caráter previdenciário, devendo, por isso, ser custeada com recursos do 

tesouro municipal. O Município que custear a prorrogação com recursos dos 

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) incorrerá em irregularidade por 

utilização indevida de recursos previdenciários, o que impede a emissão do 

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP”.

Mais informações pelo e-mail 

previdencia@cnm.org.br ou pelo 

telefone (61) 2101-6000/6061.

SAÚDE

A regulamentação da Emenda Constitucional 29, que trará um aporte financeiro de 20 bilhões de reais a mais para a saúde, ainda aguarda votação 
no Congresso Nacional. Com revisão prevista a cada cinco anos, a votação da EC 29 já deveria ter ocorrido, e deverá retornar a pauta de votações após 
o processo eleitoral de 5 de outubro. A CNM lembra da importância da criação de uma política de financiamento permanente para o SUS, com fonte 
definida. A saúde não pode ficar dependente da arrecadação de contribuições sociais e de políticas de financiamento temporárias. Enquanto aguarda 
a votação da EC 29, a CNM ressalta que, apesar das dificuldades, os municípios estão honrando seus compromissos fiscais para garantir a saúde da 
população, enquanto os Estados e a União deixam a desejar o estabelecido pela EC 29, desde 2000.
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Todos os Regimes Próprios da Previdên-

cia Social (RPPSs) que são responsáveis pelo 

pagamento dos benefícios de aposentadoria 

e pensão por morte têm direito a buscar o re-

curso da Compensação Previdenciária. Mes-

mo aqueles municípios que hoje estão vincu-

lados ao Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), mas que ainda pagam para alguns 

de seus servidores os benefícios citados, têm 

esse direito. Cabe lembrar que esse direito é 

válido para aqueles municípios em que seus 

aposentados, quando servidores ativos ou 

quando trabalhadores da iniciativa privada, 

tenham contribuído para o INSS. 

Dentre as alterações mais significativas 

da Portaria MPS nº 98, de 06 de março de 

2007, que promoveu algumas mudanças na 

Portaria nº 6.209/99, está a adoção do pra-

zo prescricional fixado no art. 1º do Decreto 

nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o que 

influenciou os valores recebidos pelo municí-

pio. Quanto maior a demora para solicitar a 

compensação das aposentadorias e pensões 

por morte concedidas mais antigas, maior 

será o valor que não receberá. O município 

deve observar o prazo prescricional de 5 anos 

fixado. Cabe ressaltar que para o requerimen-

to de Compensação Previdenciária, que se 

encontra sem o devido registro pelo Tribu-

nal de Contas do Estado/Município, também 

deve ser processado no Sistema Comprev 

para que seja interrompida a contagem do 

prazo prescricional. Após este procedimento, 

ficará no aguardo apenas deste registro para 

que possa ser analisado e aprovado o recurso 

sem qualquer prejuízo ao município. 

Previdência 

Fique atento ao prazo prescricional da 
compensação previdenciária

RECEITA MUNICIPAL

A CNM alerta aos prefeitos que começou em setembro o prazo para opção do convênio entre município e Receita Federal do Brasil (RFB) 

para obtenção de 100% da arrecadação do Imposto Territorial Rural (ITR). O município que optar pela realização do convênio deverá demonstrar 

interesse até o último dia útil do mês de novembro (28/11) por meio do termo de opção disponível no site da Receita (www.receita.fazenda.gov.

br). Além de garantir aos optantes aumento de receita municipal, o ITR em sua função extra fiscal desestimula a manutenção de propriedades 

improdutivas, uma vez que suas alíquotas aumentam com relação à quantidade de hectares e o seu grau de utilização. A fim de facilitar o acesso 

ao portal do ITR, a CNM coloca á disposição em no site www.cnm.org.br uma ferramenta direcionando o ente interessado em aderir o convênio ao 

formulário eletrônico de inscrição.

O Supremo Tribunal Federal (STF) editou 

a súmula vinculante nº 13, publicada em 

29/08/08, que trata sobre o nepotismo na 

administração pública. Pela súmula ficam ve-

dadas a nomeação de cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afi-

nidade, até o terceiro grau, inclusive, da au-

toridade nomeante ou de servidor da mesma 

pessoa jurídica investido em cargo de direção, 

chefia ou assessoramento, para o exercício de 

cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, 

de função gratificada na administração públi-

ca direta e indireta em qualquer dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, compreendido o ajuste me-

diante designações recíprocas. 

 Ficam excepcionadas do alcance da 

medida as nomeações para agentes polí-

ticos, como por exemplo, secretários mu-

nicipais, consoante decisão liminar do STF 

na  Reclamação nº 6650, onde se analisou 

a nomeação para Secretário Estadual de um 

irmão do governador do Paraná, considerada                        

válida pela Corte.

Assessoria Jurídica 

Nepotismo na administração pública


