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Situação Data Repasse (R$)

Real 10/11/2008 2.346.945.733,14

Previsto 20/11/2008 552.681.585,80

Previsto 30/11/2008 882.702.725,80

Boletim CNM
Publicação da Confederação Nacional de Municípios – Novembro de 2008

CNM prepara 
prefeitos eleitos de 
todo o país para a 
gestão 2009–2012

Veja os valores de repasse do FPM
para novembro de 2008 

(valores brutos)

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

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

Fonte: CNM

Mais de 500 prefeitos eleitos marcaram presença na largada do 

evento Novos Gestores 2009–2012: Um Pacto pela Qualidade 

na Gestão, em Gramado. Trata-se do esforço histórico dos municípios 

organizados na consolidação de um padrão de responsabilidade, quali-

dade e eficiência na gestão pública brasileira. 

São rodadas de palestras e seminários apresentados por técnicos e 

autoridades em todas as áreas de interesse da administração pública, 

em todo o país, com o objetivo de subsidiar os novos prefeitos com 

informações básicas sobre as principais áreas de atuação da adminis-

tração municipal. Entre os principais objetivos do evento, a CNM orienta 

os prefeitos eleitos em relação à estrutura federativa brasileira e neces-

sidade de redefinição do pacto federativo do país; às responsabilidades 

e possibilidades de atuação dos municípios; à apresentação da rede 

municipalista e sua atuação nos níveis regional, estadual e nacional; 

às suas lutas e conquistas, reivindicações e encaminhamentos para a 

gestão 2009–2012. 

A CNM lembra que o evento conta com a participação dos novos 

gestores, que já podem inscrever-se gratuitamente no site da CNM, 

www.cnm.org.br, ou pelo telefone (61) 2101-6012. Todas as despesas 

de hospedagem e alimentação dos prefeitos eleitos serão custeadas 

pela CNM. Confira a programação no site da CNM, ou envie um e-mail 

para o endereço: novosgestores@cnm.org.br. 

Paulo Ziulkoski, 
presidente da 

CNM, na abertura 
do Novos Gestores
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No maior evento já realizado com os prefeitos eleitos de todo o país – 

Novos Gestores 2009-2012: Um Pacto pela Qualidade da Gestão –, 

a CNM está promovendo palestras e seminários com os temas essenciais 

relacionados à administração pública municipal. Para isso, distribuiu no 

evento a 2ª edição da Coletânea Gestão Pública Municipal: Gestão 2009-

2012, que está sendo distribuída aos novos gestores inscritos (www.cnm.

org.br). A coletânea objetiva clarificar conceitos e institutos jurídicos indis-

pensáveis ao dia-a-dia da administração de prefeitos. A novidade desta 2ª 

edição é a cartilha “Atuação Internacional Municipal: Estratégias para Ges-

tores Municipais Projetarem Mundialmente sua Cidade”. A cartilha orien-

ta, passo-a-passo, como os prefeitos podem trabalhar a temática interna-

cional. Assim, permite que os novos gestores acompanhem a tendência 

mundial dos municípios que são peças-chave no processo globalizante, de 

forma que as cidades brasileiras e a população possam se beneficiar disso. 

A CNM lembra que é cada vez mais intensa a presença dos municípios em 

instâncias regionais como a União Européia e o Mercosul.  

Redigido em linguagem acessível, a coletânea trata de temas cruciais 

à gestão municipal, como transição de governo, escolha do secretaria-

do, relacionamento do prefeito com a Câmara de Vereadores, o Tribunal 

de Contas e o Ministério Público. De igual forma, aborda temáticas sobre 

disciplina dos bens públicos, servidores públicos, licitações, orçamento, 

lei de responsabilidade fiscal e prestação de contas, entre outras. Todas 

as cartilhas são ilustradas com casos reais de sucesso implementados por 

administrações municipais. Assim, a CNM espera contribuir para que os 

novos prefeitos de nosso país escolham o melhor caminho para gerir com 

responsabilidade e correção nossas cidades.

Novos Gestores 

2ª edição da Coletânea Gestão Pública 
Municipal CNM apóia os novos prefeitos

Novos Gestores 

Fotos dos eventos de Gramado e Maringá
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Redação da pauta de reivindicações da 1ª Marcha de Prefeitos a Bra-

sília da Confederação Nacional de Municípios (CNM) em 1998 e atuação 

ativa na defesa da continuidade da cobrança do Imposto Sobre Serviços 

(ISS) com os municípios. Estes são apenas alguns exemplos de como a ex-

secretária de Renda e Cidadania do Ministério de Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS), Rosani Cunha, trabalhava em defesa dos muni-

cípios brasileiros. 

Mas, infelizmente, a competente trajetória de Rosani foi interrompida 

no dia 1º de novembro em um acidente de carro no município de 25 de 

mayo, na Argentina, a 230 quilômetros da capital. Ela estava no país en-

cerrando uma viagem de férias e seguia para Buenos Aires para participar 

de um seminário.

Especialista em saúde e administração pública, Rosani inte-

grava a equipe do MDS desde dezembro de 2004 e era a respon-

sável pelo Programa Bolsa Família. Para o presidente da CNM, 

Paulo Ziulkoski, a figura desta guerreira e sua dedicação à causa mu-

nicipalista brasileira continuarão na lembrança de quem teve a opor-

tunidade de conhecê-la. “Rosani foi uma pessoa importantíssima  

para o Brasil e para a CNM. Lamentamos a perda desta parceira”, disse 

Ziulkoski.

Aos 46 anos, Rosani colecionava qualidades como competência na 

gestão, sensibilidade social e compromisso com as pessoas mais pobres. 

“Ela foi uma grande advogada dos municípios brasileiros junto ao governo 

federal, uma militante histórica do municipalismo”, elogiou o ex-diretor 

técnico da CNM, Augusto Braun.

Para os familiares e amigos de Rosani Cunha, a CNM envia um abraço 

de consolo e agradece, por meio desta simples homenagem, as parcerias 

firmadas ao longo de vários anos.

Homenagem 

Rosani Cunha: vida em defesa do 
municipalismo
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Emancipações 

Senado aprova PL das Emancipações e
Comissão Especial aprova parecer à PEC

PL das Emancipações – Aprovado em 

15 de outubro o projeto de lei complementar 

que define regras para criação, incorporação, 

fusão, desmembramento e instalação de 

municípios (PLS 98/2002 – Complementar). 

O texto exige que a criação, a incorporação, 

a fusão e o desmembramento de novos mu-

nicípios dependam da realização de estudo 

de viabilidade e de plebiscito abrangendo 

as populações dos municípios envolvidos. 

Define ainda o período para a realização 

de emancipações que só poderão ocorrer 

no período compreendido entre a posse de 

prefeitos e vereadores até o último dia do 

ano anterior às eleições municipais. O pro-

jeto de lei será ainda votado na Câmara dos 

Deputados. 

 Segundo o texto aprovado, as locali-

dades que quiserem se emancipar terão de 

realizar estudos de viabilidade econômico-

financeira, política e administrativa, além 

de viabilidade socioambiental e urbana, de 

forma detalhada. Além disso, os municípios 

deverão obedecer aos seguintes parâmetros 

populacionais: para as regiões Norte e Cen-

tro-oeste, população igual ou superior a cin-

co mil habitantes; na região Nordeste, sete 

mil habitantes; e nas regiões Sul e Sudeste, 

dez mil habitantes. 

 Por sugestão da CNM, para garantir a 

legalidade jurídica dos municípios com risco 

de serem extintos, foi incluído no texto do 

projeto um artigo que determina a validação 

dos atos de criação, incorporação, fusão, des-

membramento e instalação realizados entre 

13 de setembro de 1996 – data da promul-

gação da Emenda Constitucional nº 15 – e 

31 de dezembro do ano passado, desde que 

se encontrem em pleno gozo de sua autono-

mia municipal, com prefeitos, vice-prefeitos 

e vereadores, eleitos e empossados.

PEC das Emancipações – A Comissão 

Especial destinada a proferir parecer à PEC 

495/2006 – que legaliza a situação dos 57 

municípios ameaçados de extinção, segundo 

entende o Supremo Tribunal Federal (STF) – 

aprovou no dia 11 de novembro, por unani-

midade, o parecer do relator Manoel Júnior. 

O relator acatou as emendas 1 e 2, sugeridas 

pela CNM. Essas emendas convalidam a cria-

ção dos 57 municípios.

A PEC segue agora para o Plenário das 

duas Casas Legislativas, em dois turnos. A 

CNM espera a votação para a próxima semana. 

A Câmara tem até o dia 16 de novembro para 

votar a proposta, conforme decisão do STF. 

Emenda substitutiva à PEC, construída 

pela Assessoria Jurídica da Confederação Na-

cional de Municípios (CNM) e acatada pelo 

deputado Hamm, pretende também benefi-

ciar os 29 municípios gaúchos que não estão 

contemplados no texto da PEC aprovado no 

Senado. Ela ratifica os atos de criação, incor-

poração, fusão, desmembramento ou insta-

lação de municípios até a entrada em vigor 

da Emenda Constitucional nº 15 de 1996.

Evento organizado pela CNM que levou os prefeitos dos municípios ameaçados ao Congresso Nacional
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Também foi publicado no Diário Oficial 
da União de 17 de outubro de 2008 a Por-
taria no 577, aprovando a primeira edição 
do Manual Técnico de Demonstrativos Fis-
cais, dividido em três volumes: I – Anexo 
de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais; 
II – Relatório Resumido da Execução Orça-
mentária (RREO) e III – Relatório de Ges-
tão Fiscal. A publicação da Portaria STN no 
577/2008 considerou a necessidade de 
padronização dos demonstrativos fiscais 
nos três níveis de governo, para garantir 

a consolidação das contas públicas na for-
ma estabelecida na Lei Complementar no 
101, de 2000, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. A Portaria delegou competência à 
Coordenação-geral de Contabilidade, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, para coor-
denar e executar o processo de atualização  
permanente do Manual Técnico de Demons-
trativos Fiscais. O gestor municipal deve fi-
car atento, pois a Portaria STN no 577 já tem 
seus efeitos aplicados a partir do exercício 
financeiro de 2009.

A Secretaria do Tesouro Nacional, em conjun-
to com a Secretaria de Orçamento Federal, 
publicou no Diário Oficial da União de 16 de 
outubro a Portaria no 3, aprovando a primeira 
edição do Manual da Receita Nacional e a pri-
meira edição do Manual da Despesa Nacional. 
A publicação da Portaria STN/SOF no 3/2008 

considerou, entre outras, a necessidade de 
uniformizar os procedimentos contábeis nos 
três níveis de governo e aprimorar os critérios 
de reconhecimento da receita e da despesa 
pública, que passam a ser por competência 
integral na ótica contábil. A polêmica gira em 
torno de os manuais já serem exigidos a partir 

da elaboração e da execução da Lei Orçamen-
tária de 2009, o que poderá suscitar altera-
ções nos Projetos de Lei Orçamentária Anual 
que se encontram no Poder Legislativo. É im-
portante que os gestores públicos verifiquem 
se o Projeto de Lei Orçamentária para 2009 do 
seu município demandará alterações.

Contabilidade 

STN publica os novos manuais da Receita, 
Despesa Pública e Demonstrativos Fiscais

O resultado das urnas, após a conclusão 
das apurações do segundo turno, confirmou 
tendência divulgada em estudos anteriores da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM). 

O estudo divulgado antes das eleições 
apontou o índice de 66% de reeleitos. Depois 
da apuração do segundo turno, essa proporção 
se manteve. Essa também foi a maior taxa de 
sucesso da reeleição desde 2000, ano em que 
houve a primeira reeleição para prefeitos. Des-

tes 3.435 candidatos, 1.168 não se reelegeram. 
Para a próxima legislatura, 40,77% dos prefei-
tos estarão à frente de suas cidades pela 2o vez, 
indicando que suas primeiras administrações 
foram aceitas por suas comunidades. 

Também segundo projeção da CNM con-
firmada posteriormente, o PMDB saiu como 
o partido com maior projeção nacional, com 
22% ou 12 milhões de votos válidos. O PT 
foi o segundo partido com votos válidos, 

obtendo 15,2% ou 8,5 milhões.  
Entre os partidos mais tradicionais, o PTB 

elegeu 414 prefeitos, o PDT elegeu 347, o PR 
elegeu 382 e o PSB ficou com 311. Já entre os 
menores, o PPS elegeu 130 prefeitos e o PV con-
seguiu eleger 76 prefeitos. O PMDB, o PT, o PSDB 
e o DEM obtiveram mais de 50% do total de 
votos válidos nestas eleições. Alguns partidos de 
extrema esquerda como PCO, PSTU, PCB e PSOL 
não obtiveram êxito em nenhuma cidade.

Eleições 2008 

Resultado das eleições confirma projeção 
da Confederação Nacional de Municípios
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Dia 31 de dezembro é o prazo para os mu-
nicípios enviarem as informações do acompa-
nhamento de saúde dos cidadãos beneficiados 
pelo Programa Bolsa Família. O período come-
çou no dia 11 de agosto e vai até o dia 31 de 
dezembro de 2008. O acompanhamento de 
saúde é uma das quatro condições do Índice de 
Gestão Descentralizada (IGD) para os municí-
pios receberem a verba e aplicá-la em ações na 

região. Os municípios têm de obter média de 
no mínimo 20% em cada um dos indicadores 
(validade de cadastro, atualização cadastral, 
acompanhamento de freqüência escolar e 
acompanhamento de saúde), totalizando no 
mínimo 55% de IGD. As verbas são enviadas de 
acordo com o desempenho do município.

Portanto, os municípios devem obedecer 
ao prazo e encaminhar as informações exigidas 

acerca da vacinação infantil, do acompanha-
mento nutricional de crianças, e ainda do pré-
natal de gestantes. A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) alerta para que os gesto-
res atuem juntos às Secretarias de Saúde, com 
vistas a agilizar o processo de recolhimento de 
informações. Evitando, assim, que os municí-
pios sejam punidos com a falta de repasses de 
recursos de gestão do Bolsa Família.

Depois de 6 anos, o Plano Nacional de 
Cultura (PNC) – nova lei de incentivo à cul-
tura (PLC 6825/2006) – chegou na fase fina-
líssima de discussão em audiências públicas 
estaduais e deve ser votado em regime de 
urgência na Câmara depois do recesso par-
lamentar. A CNM lembra aos novos gestores 

que o Ministério da Cultura investirá no PNC 
R$ 4,9 bilhões até 2013 e recomenda que as 
prefeituras se preparem para aprovar seus 
projetos. 

Confira o que seu município precisa fazer 
para captar parte desses recursos:

Estruture-se para aprovar seus projetos: •	

faça o mapeamento dos equipamentos 
culturais de seu município.
Faça a previsão cultural do calendário mu-•	
nicipal anual.  
Desenvolva os projetos.•	
Inscreva-se no Ministério da Cultura no •	
Plano Nacional de Cultura (PNC) . 

Desenvolvimento Social 

IGD: envio das informações de saúde
vai até 31 de dezembro

Cultura 

Plano Nacional da Cultura terá R$ 4,9 bi 
para ser investido até 2013

De acordo com levantamento realizado 
pela Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM), com base nos valores do ajuste financeiro 
do Fundeb, publicados pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), 3.536 municípios tiveram perdas 
em suas contas do Fundo, o que representa um 
débito de aproximadamente R$ 77,7 milhões.

Para os municípios com saldo negativo, 

recomenda-se que seja efetuada a recomposi-
ção das despesas com manutenção e desenvol-
vimento do ensino até o final do exercício de 
2008, procedendo, se necessário, à limitação 
de empenho das respectivas dotações orça-
mentárias do Fundeb.

Aos que tiveram saldo positivo, recomen-
da-se proceder à revisão da programação orça-

mentária em razão dos recursos adicionais re-
cebidos, se for o caso, conforme os mecanismos 
previstos na legislação, qual seja a abertura de 
créditos adicionais suplementares, mediante 
autorização legislativa.

Os prefeitos já podem consultar os valores 
do ajuste financeiro do Fundeb do seu municí-
pio no site da CNM.

Educação 

Mais de três mil municípios tiveram perdas 
com o ajuste do Fundeb


