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Aumento de 1% no FPM garante 
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Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Informamos que, devido ao recesso, o Boletim CNM não será disponibilizado no site em janeiro de 2009.

Situação Data Repasse (R$)

Real 10/12/2008 1.507.237.024,95

Previsto 19/12/2008 1.065.460.700,00 

Previsto 29/12/2008 696.656.300,00

Veja os valores de repasse do FPM
para dezembro de 2008 

(valores brutos)

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

Fonte: CNM

Os municípios brasileiros têm mais um motivo para comemorar a 
chegada deste Natal. Em 10 de dezembro, a União fez para os municí-
pios o primeiro repasse integral do aumento de 1% referente ao Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). O aumento possibilita que 89,89% de 
3.921 prefeituras do País possam pagar o 13º salário aos seus funcionários, 
além de permitir o pagamento de diversos outros encargos municipais.

Este feito é considerado um marco para a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), que desde 2003 realiza esforços no Congresso Nacional 
e em diversos eventos no País para a aprovação da Emenda Constitucional 
55 (EC 55/2007), finalmente sancionada em setembro do ano passado. A 
EC 55 alterou o artigo 159 da Constituição Federal, aumentando o repasse 
de recursos da União ao Fundo de Participação dos Municípios. 

O FPM é uma transferência constitucional da União para os municí-
pios composta de 23,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos 
é feita de acordo com o número de habitantes dos municípios. Em 2007, 
foi feito o primeiro repasse de 1% ao FPM, porém relativo a apenas três 
meses. Neste ano será feito o primeiro repasse integral do aumento.

Os dados sobre as prefeituras pesquisadas foram extraídos de um 
estudo da CNM, para o qual foram consultados 70,50% dos municípios 
brasileiros (3.921 cidades), um número significativo para o universo de 
5.562 municípios do país. O estudo também mostra que a grande maioria 
das prefeituras brasileiras (98,14% dos 3.921 municípios pesquisados) 
está com os salários pagos em dia.



2
Dezembro de 2008

Municipalismo forte se faz
com a participação de todos

Fundo de Participação dos Municípios 

Esforço e propostas sérias

Participação dos municipalistas

A articulação política da CNM para a aprovação do aumento no FPM

Segundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, o aumento no repasse 
para o FPM é decorrência de muito esforço e propostas sérias, embasadas 
por estudos minuciosos da Confederação, comprovando que o municipa-
lismo tem ganhado cada vez mais espaço no País. “Demonstramos ao go-
verno federal e ao Congresso Nacional a força do movimento municipalista 
brasileiro. Além disso, mostramos a nossa capacidade política quanto às 
matérias em análise nas casas legislativas”, afirmou o presidente.

Agora, com o aumento, os municípios poderão investir em educação, 
saúde e transporte. Em 2007, os municípios tiveram um repasse em tor-
no de R$ 430 milhões – referente a três meses de arrecadação – do FPM. 

A previsão da CNM é que neste ano seja de R$ 2.170 bilhões. 
Como a distribuição dos recursos aos municípios é feita de acordo com 

o número de habitantes, são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada 
município um coeficiente individual. O coeficiente mínimo é de 0,6 para 
municípios com até 10.188 habitantes, e o máximo é de 4,0 para aqueles 
acima 156 mil. 

Do total dos recursos, 10% são destinados aos municípios das capitais, 
86,4% para os demais e 3,6% para o fundo de reserva dos municípios com 
população superior a 142.633 habitantes (coeficientes entre 3,8 e 4,0), 
excluídas as capitais.

Em declaração à imprensa, Ziulkoski ressaltou que, “graças à participa-
ção dos milhares de municipalistas nas diversas mobilizações organizadas 
pela CNM, temos colecionado várias conquistas”, afirmou.

Na ocasião, ele enfatizou outra importância para a conquista: o go-
verno federal emitiu o Decreto 6.433/2008, que regulamenta o Comitê 
Gestor do Imposto Territorial Rural (CGITR), responsável pela mudança da 
cobrança e da fiscalização do ITR. Tal medida garantirá o retorno de 100% 

da arrecadação desse imposto para os municípios do País. 
Com relação ao aumento no repasse do FPM, cabe um alerta: o va-

lor não terá o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 
porém devem ser respeitadas as ordenações da Constituição Federal com 
relação à aplicação dos recursos municipais nas áreas de saúde e educação, 
15% e 25%, respectivamente.

2003: A transferência do FPM havia sido a pior da última década. 
Por tal razão, os prefeitos temiam a dificuldade de honrar seus compromis-
sos de final de ano, em especial o pagamento do 13º salário do funcionalis-
mo. Diante dessa realidade, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, propôs o 
aumento do FPM em 5%, repassados de forma acumulada no final do ano, 
como um auxílio para o encerramento das contas de dezembro, durante a 
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Por meio dessa mobilização 
e das Marchas realizadas posteriormente, os senadores e o Ministério da 
Fazenda concordaram com o aumento do FPM (no entanto, de um ponto 
porcentual). A matéria foi enviada em 2003 para a Câmara dos Deputados, 
onde tramitou por quatro anos e sofreu alterações.

2007: Realização da maior mobilização municipalista até hoje rea-
lizada em Brasília, que contou com a presença de mais de 12 mil represen-
tantes municipais, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários 
municipais. Depois do compromisso assumido pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, durante a Marcha, de aprovar o repasse maior sem os demais 
itens da reforma tributária, a reivindicação da CNM e dos municípios foi 
enviada ao governo na forma do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 
58/2007. 

29/08/2007: Preocupado com a angústia dos prefeitos, em fun-
ção dos quatro anos de espera pela conclusão da votação da matéria, o 
presidente da CNM voltou a articular para que a tramitação ocorresse de 
forma rápida no Senado. Outra mobilização com as lideranças do movi-
mento municipalista foi promovida pela CNM no Congresso Nacional. Cerca 
de 300 prefeitos compareceram a este encontro, em especial os presiden-
tes de entidades estaduais e microrregionais. Esta mobilização foi decisiva 
e, horas depois, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, 
por unanimidade, a PEC 75/2007 – atual número da proposta do FPM. Por 
volta das 22h, o Senado aprovou em dois turnos a proposta, que beneficia 
todos os municípios brasileiros.
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Governo Federal 

Congresso Nacional promulga EC contra a 
extinção de 56 municípios brasileiros

O Congresso Nacional promulgou, na tarde do dia 18 de dezembro, após 

ser aprovada pelo Senado durante a madrugada do mesmo dia, a Emenda 

Constitucional (EC) 57, que propõe a regularização jurídica de 56 municípios 

brasileiros, distribuídos por estados como RS, MT, MS, GO, PI, AL, RJ, RN e 

BA – alguns surgidos após a promulgação da Emenda Constitucional 15, de 

1996 –, cuja criação era contestada no Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os municípios ameaçados de extinção, a maior parte se encontra nos 

estados do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso. Luta histórica da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) e de seu Presidente, Paulo Ziulkoski, a promul-

gação da EC 57/2008 reflete a força do movimento municipalista no país. 

Histórico – Os 56 municípios beneficiados estavam em processo de 

criação quando o Congresso aprovou a EC 15, que estabeleceu que a criação, 

a fusão e o desmembramento de municípios deveriam ser feitos median-

te lei federal e a partir de regras ditadas por lei complementar federal. A 

emenda dispunha, ainda, que a criação se desse mediante consulta prévia, 

por plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação de 

estudos de viabilidade municipal. 

Diante da ausência da regulamentação por lei complementar do governo 

federal, porém, esses municípios ficaram sem o devido amparo legal, embora 

a maior parte já tenha elegido prefeitos e vereadores. Algumas prefeituras, 

para evitar a extinção de seus respectivos municípios, tiveram de recorrer 

a liminares judiciais. Em meio à questão, nos últimos anos, o STF evitou 

dar decisões de mérito em relação ao assunto à espera da lei do Congresso 

para regulamentar a questão. Em maio de 2007, considerando a demora do 

Legislativo para pôr termo à questão, o STF chegou a sugerir ao Congresso o 

prazo de 18 meses como suficiente para uma decisão. A emenda promulgada 

no dia 18 confirma a criação dos novos municípios ao acrescentar um artigo 

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa matéria tramitou na 

Câmara dos Deputados como PEC 495/06 e no Senado como PEC 12A/04.

Articulações políticas – Porém, para que a promulgação da emenda 

fosse possível, a Assessoria Parlamentar da CNM, orientada por Paulo Ziulkoski, 

promoveu intensas articulações políticas junto aos líderes de bancada e 

aos deputados e senadores da base do governo. Prefeitos e vereadores dos 

municípios envolvidos também foram mobilizados. Além disso, foram feitos 

contatos com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da Re-

pública. Com a articulação política, a matéria – que tramitava ainda como 

PEC 495/06 na Câmara – foi incluída na pauta da referida Casa Legislativa e 

votada na noite do dia 3 de dezembro.

Ainda na Câmara, a PEC foi alvo de deliberação de uma Comissão Es-

pecial – presidida pelo deputado Colbert Martins e relatada pelo deputado 

Manoel Júnior –, que acatou uma emenda elaborada pela Assessoria Jurídica 

da CNM e proposta pelo deputado Afonso Hamm. Pela redação apresentada 

pelo deputado Hamm, seriam validados todos os atos de criação, fusão, 

incorporação e desmembramento de municípios cujas leis de criação tenham 

sido publicadas até a entrada em vigor da emenda constitucional. O próximo 

passo foi a aprovação da então PEC 12A/04 no Senado Federal. A promulgação 

da emenda pelo Congresso traz hoje a possibilidade de evitar prejuízos para 

as comunidades ameaçadas de extinção, a exemplo do risco que corriam 29 

municípios do Rio Grande do Sul.

A modificação textual – No decorrer das discussões na Comissão 

Especial da Câmara, a matéria sofreu uma alteração, proposta pelo relator, 

que incluiu um parágrafo único com o seguinte texto: “os municípios cuja 

lei de criação tenha sido publicada até a data da publicação desta Emen-

da Constitucional, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do 

respectivo Estado-Membro à época de sua criação, poderão instalar-se até 

janeiro de 2013”.

Entretanto, durante as discussões da PEC no Plenário da Câmara, as 

lideranças de bancada apresentaram uma emenda substitutiva àquela ela-

borada pela CNM, que trazia outra alteração ao texto de origem da proposta, 

convalidando os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de 

municípios cujas leis de criação tenham sido publicadas até 31 de dezembro 

de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo 

estado à época de sua criação. Este foi, em definitivo, o texto aprovado pelo 

Plenário da Câmara.

A redação da proposta aprovada na Comissão Especial foi mu-

dada diante da possibilidade, temida pelo governo federal, de que 

novos municípios fossem criados e instalados até janeiro de 2013. 

Assim, caso a mudança na Constituição demorasse a ser promulga-

da, o prazo original da PEC permitiria a criação de novos municípios 

nesse período, o que contrariava as intenções do Poder Executivo.  

Após a aprovação pela Câmara, a proposta retornou dois dias depois, 5 de 

dezembro, à Casa de Origem – Senado Federal – para revisão, onde ficou 

por 13 dias, até sua aprovação e a conseqüente promulgação da emenda 

no Congresso no dia 18 de dezembro. Assim, a EC 57 enfim permitirá 

que a situação jurídica dos municípios ameaçados seja regulamentada 

definitivamente.
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) comemorou o balanço 

final do evento “Novos Gestores 2009 – 2012: Um Pacto pela Qualidade da 

Gestão”, no dia 11 de dezembro, em Teresina (PI). O resultado positivo da 

série de encontros realizados por todo o País pode ser sintetizado na frase 

do Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski: “é gratificante notar que muitos 

prefeitos, mesmo antes de assumirem os cargos, já estão comprometidos 

com o pacto pela qualidade da gestão”.

O evento foi composto de rodadas de palestras e seminários, apre-

sentados por técnicos da CNM e autoridades em todas as áreas de inte-

resse da administração pública. Assim, os encontros proporcionaram 

que prefeitos eleitos, governadores, técnicos, integrantes das áreas 

técnicas da Confederação e representantes de entidades estaduais e as-

sociações compartilhassem experiências, conhecimentos e discutissem 

formas e estratégias de realização de uma administração municipal 

responsável.

Com apoio das associações estaduais e microrregionais de municípios, 

o evento refletiu o esforço histórico dos prefeitos organizados na consoli-

dação de um padrão de transparência, qualidade, agilidade e eficiência na 

gestão pública brasileira. Em todos os encontros, Paulo Ziulkoski ressaltou 

a responsabilidade da CNM com os municípios brasileiros e abordou os 

programas e projetos, desenvolvidos pela Confederação, que podem pro-

mover a qualidade da gestão municipal.

Entre outros temas, o evento Novos Gestores abordou informações 

sobre a estrutura federativa brasileira, discutindo a necessidade de rede-

finição do pacto federativo do País. De igual forma, ressaltou as respon-

sabilidades e possibilidades de atuação das prefeituras, apresentando a 

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

suas lutas e conquistas, reivindicações e encaminhamentos para a gestão 

2009 – 2012.

Entre os muitos destaques do evento, constatam-se a força do movi-

mento municipalista no País e a grande atuação das entidades estaduais 

e dos parceiros da CNM, como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae). 

O êxito do evento Novos Gestores certamente serve de prévia para a 

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios de 2009, que é o principal 

evento do municipalismo brasileiro. Entre outros objetivos, a Marcha bus-

ca incentivar discussões e a definição de propostas sobre questões que 

influenciam diretamente o dia-a-dia dos municípios e sua comunidade, 

como saúde, educação, saneamento e consórcio.

Também são debatidos na Marcha assuntos como financiamento e 

gestão da saúde pública, o papel dos legislativos municipais, além de te-

mas como as reformas tributária e política.

Novos Gestores 

CNM: “O evento Novos Gestores superou 
todas as expectativas”
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Novos Gestores 

Percurso do evento 
Novos Gestores 
2009 – 2012

Frases dos 
Novos Gestores:

“A Confederação Nacional de Municípios é 
um instrumento importante para auxiliar os 

gestores a fazer uma boa gestão. Se nós constru-
ímos uma rede que defende os municípios, sem 
dúvida alguma os municípios serão melhores”.

Carlos Roberto Casteglione, prefeito 
eleito de Cachoeiro de Itapemirim (ES).

“Nós sabemos que dirigir um município não é 
fácil. Os conhecimentos que tivemos no encontro 
foram preciosos e nos engrandeceram. Precisa-

mos dar os primeiros passos e, por este motivo, a 
parceria com a CNM é fundamental”.

Nélio Rodrigues Lopes de Araújo, 
prefeito de Dueré (TO).

“Volto para o meu município contente com o 
encontro e com as inovações implantadas pela 

CNM ao longo destes quatro anos”.
Leonir Perlin, prefeito de Pejuçara (RS).

“É importantíssimo destacar essa credibili-
dade [CNM] conquistada ao longo dos anos e 

colaborarmos, ainda mais, para que ela cresça e 
continue projetando os municípios brasileiros”. 

Elir Domingo Girardi, prefeito de Igreji-
nha (RS) e presidente da (Famurs).

“[A CNM] cumpre um papel decisivo para a 
construção de um novo padrão de responsabili-

dade e excelência na gestão municipal brasileira. 
O Novos Gestores é uma espécie de ‘curso inten-
sivo’ para se executar uma gestão responsável”.

José Antônio Tiscoski, prefeito de 
Sombrio (SC). 

Iniciado em Gramado (RS), entre os dias 19 de 21 de outubro, o evento Novos 

Gestores seguiu para Maringá (PR), em 23 e 24/10; Palmas (TO), em 28 e 29/10; 

Guarapari (ES), 3 e 4/11; Cuiabá (MT), entre 12 e 14/11; Rio Quente (GO), em 20 e 

21/11; Belém (PA), em 24 e 25/11; Manaus (AM), em 25 e 26/11; Araxá (MG), em 

27 e 28/11; Barra de São Miguel (AL), em 1º e 2/12; Porto de Galinhas (PE), em 2 e 

3/12; João Pessoa (PB), em 3 e 4/12; Natal (RN), em 4 e 5/12; Fortaleza (CE), em 8 

e 9/12; e Teresina (PI), em 10 e 11/12.
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O Fundo para a Convergência Estrutural 
do Mercado Comum do Sul (Focem/Merco-
sul), criado em 2004 pelos Estados Membros 
do Bloco, ainda não é uma realidade para os 
municípios brasileiros. Apesar de contar com 
o montante de U$ 100 milhões anuais, até o 
momento só Paraguai e Uruguai acessaram 
os recursos.

Enquanto nesses dois países o fundo é 
acessado exclusivamente pelos governos cen-
trais, no Brasil tem-se como prioritário que 
o acesso seja feito por estados e municípios. 
Com essa diferença fundamental de procedi-
mento, o governo federal trabalha para que 
os entes federativos brasileiros lancem mão 
desses recursos.

Criado pela Decisão CMC n°45/04, o Fo-

cem tem como objetivos fomentar o desen-
volvimento e o ajuste econômico dos países 
membros, desenvolver a competitividade e 
promover a coesão social, em particular das 
economias menores e regiões menos desen-
volvidas. Além disso, busca apoiar o funciona-
mento da estrutura institucional e o fortaleci-
mento do processo de integração dos países do 
Mercosul. É um mecanismo de solidariedade 
entre as economias do Bloco, para o qual o Bra-
sil contribui com 70% dos recursos, a Argentina 
com 27%, o Uruguai com 2% e o Paraguai com 
1%. Quanto ao destino do auxílio financeiro, o 
Brasil e a Argentina têm direito a acessar 10%; 
o Uruguai, 32%; e o Paraguai, 48%.

O Focem possui um corpo executivo em 
Montevidéu, assim como um braço gerencial 

em cada país do Bloco. A unidade técnica bra-
sileira é o Ministério do Planejamento, órgão 
responsável por aspectos como a formulação, a 
apresentação, a avaliação e a execução de pro-
jetos brasileiros no âmbito do Mercosul.

O grande problema é que até agora não 
estão claros os procedimentos para o acesso ao 
Fundo no Brasil, ou seja, os recursos existem, 
mas não podem ser utilizados. Estima-se que o 
montante já ronde o valor de U$ 140 milhões.

A Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) vem fazendo sucessivos apelos ao go-
verno federal para que seja agilizada a criação 
dos critérios e dos procedimentos adequados 
para o acesso. Estima-se que, no início de 
2009, o Fundo seja disponibilizado aos muni-
cípios brasileiros.

Internacional 

Municípios brasileiros não acessam os 
recursos do Mercosul

Sede do Mercosul em Montevideo, Uruguai: US$ 100 milhões anuais disponíveis.
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Salvador (BA) sediou, nos dias 14 e 15 de 
dezembro, o Plenário do Foro Consultivo de 
Municípios, Estados Federados, Províncias e 
Departamentos do Mercosul (FCCR). O encon-
tro reúne os representantes de municípios e 
estados de Brasil, Argentina, Paraguai, Uru-
guai e Venezuela. A Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) é um dos membros da 
representação brasileira do Foro, que conta 
ainda com mais nove municípios ou entidades 
representantes de municípios, além de autori-
dades de dez estados. 

O Foro Consultivo do Mercosul é um espa-
ço institucionalizado, dentro do Bloco, que 
abriga representantes de governos locais 
(municípios) e governos regionais (estados 
e províncias) nas discussões sociais, econô-
micas, políticas, ambientais e culturais de 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Vene-

zuela. O Foro serve como órgão de consulta 
dos governos desses países em assuntos que 
mereçam atenção de suas unidades subna-
cionais. O FCCR foi criado em dezembro de 
2004, na Cúpula de Ouro Preto, e iniciou suas 
atividades em janeiro de 2007, no 
Rio de Janeiro.

O Foro Consultivo é organizado em capítulos 
nacionais com seus respectivos coordenado-
res. No Brasil, a Coordenação é da Subchefia 
de Assuntos Federativos, órgão da Secretaria 
Especial de Relações Institucionais da Presi-
dência da República. Cada país tem uma con-
figuração distinta para o respectivo capítulo. 
No Brasil, há a participação de gestores de 
dez estados federados e dez municípios ou de 
seus representantes.

A CNM vem trabalhando ativamente no Foro, 

onde coordena o Grupo de Integração Fron-
teiriça e debate assuntos diretamente ligados 
aos municípios, como o Fundo para a Conver-
gência Estrutural do Mercosul (Focem) – uma 
fonte de recursos financeiros a ser utilizada 
a partir de 2009 pelos governos locais dos 
países do Mercosul. Além disso, a CNM leva 
os temas da agenda municipalista brasileira 
paras as discussões regionais do Bloco.

A Reunião Plenária do FCCR – que marca o 
fim da presidência temporária do Brasil e 
a última do Presidente Lula – ocorrerá no 
marco das três Cúpulas de Chefes de Estado, 
que se realizarão na Costa do Sauípe, Bahia: 
a Cúpula do Mercosul, a Cúpula da União dos 
Países da América do Sul (Unasul) e a Cúpula 
América Latina e Caribe (Calc). Estima-se a 
presença de 34 presidentes e chefes de esta-
do em dois dias de reuniões.

Internacional 

Plenário do Foro Consultivo do Mercosul para 
prefeitos e governadores acontece na Bahia
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A primeira edição do Foro Consultivo ocorreu no Rio de Janeiro. 
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Municípios com população superior a 20 mil 
habitantes e municípios integrantes de regiões 
metropolitanas terão até 31 de dezembro de 
2008 para formalizar a lei municipal de cria-
ção do fundo de habitação e a lei municipal de 
criação do conselho gestor do fundo, requisitos 
para confirmar a adesão das prefeituras ao Sis-
tema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS). É o que dispõe a Resolução nº 15 do 
Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habita-
ção de Interesse Social (CGFNHIS), vinculado ao 
Ministério das Cidades. 

O SNHIS é responsável pela centralização de 
todos os programas e projetos destinados à 
habitação de interesse social, observados os 
princípios e as diretrizes estabelecidos pela 
Política Nacional de Habitação, de acordo 
com as legislações específicas.

O termo de adesão é o instrumento por in-
termédio do qual estados, municípios e o 

Distrito Federal decidem participar do SNHIS.

O sistema tem como principal objetivo garan-
tir que os recursos públicos sejam destinados 
exclusivamente para subsidiar a população de 
mais baixa renda, na qual se concentra a maior 
parte do déficit habitacional brasileiro. 

Atendimento prioritário às 
famílias de baixa renda

O SNHIS estabelece que o acesso à moradia 
deve ser assegurado aos beneficiários de for-
ma articulada entre as três esferas de gover-
no, garantindo o atendimento prioritário às 
famílias de menor renda e adotando políticas 
de subsídios implementadas com recursos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse So-
cial (FNHIS).

O sistema foi criado com os objetivos de: (a) 
viabilizar para a população de menor renda o 

acesso à terra urbanizada e à habitação dig-
na e sustentável; (b) implementar políticas e 
programas de investimentos e subsídios, pro-
movendo e viabilizando o acesso à habitação 
voltada à população de menor renda; e (c) 
articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar 
a atuação das instituições e dos órgãos que de-
sempenham funções no setor de habitação.

A Resolução nº 15 ainda estabelece que a lei 
municipal de criação do conselho gestor do 
fundo deve garantir, no colegiado, a proporção 
de um quarto das vagas aos representantes 
dos movimentos populares.

Vale destacar que a adesão ao SNHIS e a apre-
sentação de lei ou o projeto de lei serão re-
quisitos para a assinatura e o desembolso dos 
contratos de repasse das propostas seleciona-
das no FNHIS de 2007 e de 2008, sem prejuízo 
das demais exigências dos atos normativos do 
Ministério das Cidades.

Habitação 

Prefeituras têm até 31 de dezembro para 
cumprir requisitos da adesão ao SNHIS

Kê
nia

 Ri
be

iro


