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Veja o que avançou dos pleitos municipalistas
apresentados ou defendidos pela CNM junto ao governo federal e
ao Congresso Nacional para enfrentamento ao novo coronavírus:
Social

Saúde

Gestão

Complementação FPM
A Lei 14.041/2020, publicada em 19 de agosto, estabelece o repasse de R$ 16 bilhões a Estados e Municípios para recomposição do FPM e do FPE que tiver queda em relação aos valores
de 2019. A redação original da MP 938/2020 previa a complementação para março a junho,
mas os parlamentares estenderam a medida até novembro.
Em andamento
Fundos de saúde
A Lei Complementar 172, de 15 de abril, autoriza o uso de saldos financeiros de repasses do
Ministério que estão parados em contas antigas dos fundos municipais de saúde. Municípios
tiveram liberados R$ 11,4 bilhões para utilizar até dezembro deste ano em ações de saúde.
Em andamento

Recursos para saúde
A Portaria 1666/2020 liberou R$ 11,3 bilhões aos Municípios pelo Fundo Nacional de Saúde.
Além disso, até maio, foram pagos R$ 618,6 milhões de emendas parlamentares impositivas
de 2020. E a Portaria 774, também do Ministério da Saúde, estabeleceu o repasse de mais
R$ 2,6 bilhões.
Em andamento
Recursos para assistência social
A MP 953/2020 abriu crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para a Assistência Social.
Até o momento, foram repassados R$ 899,5 milhões para serem utilizados em até três ações
extraordinárias: abrigamento de pessoas em situação de rua; EPIs para servidores dos CRAS e
CREAS; e cestas básicas.
Em andamento
Auxílio emergencial
Estabelecido no Decreto 10.316/2020, que regulamentou a Lei 13.982/2020, o auxílio
emergencial federal é concedido para trabalhadores informais, desempregados e MEIs de
famílias de baixa renda. Por três meses, mais de 24 milhões de brasileiros foram beneficiados
com renda básica de R$ 600 a R$ 1.200 - total R$ 45 bilhões.
Em andamento
Mais médicos
O Ministério da Saúde publicou quatro editais para reforço do Programa Mais Médicos pelo
Brasil. Das mais de 5 mil novas vagas, 3.391 foram ocupadas em abril e 150 são médicos
cubanos que retornaram. Os profissionais estão espalhados por 1.202 Municípios.
Em andamento

Recursos do FIA
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) autorizou o uso dos
recursos dos Fundos da Infância e Adolescência (FIA) para ações de prevenção ao coronavírus
enquanto durar o estado de calamidade pública.
Em andamento

Prazos de convênios e contratos
Por meio da Portaria Interministerial 134/20, o Ministério da Economia e a CGU flexibilizaram
os prazos de convênios e contratos de repasse firmados com a União. Ficam prorrogadas por
240 dias as datas limites para cumprimento das condições suspensivas.
Em andamento

Dívida previdenciária e contribuição patronal
O PLP 39/2020 virou Lei Complementar 173/2020, suspendendo o pagamento, até 31 de
dezembro, de dívidas previdenciárias e o recolhimento da contribuição patronal aos
Municípios que têm RPPS, desde que aprovada lei municipal. Os PLs 1161/2020 e 985/2020,
aprovados na Câmara, também suspendem a contribuição.
Em andamento
Equipamentos de saúde
O PL 668/2020 foi sancionado na forma de Lei 13.993/2020, proibindo a exportação de
equipamentos de proteção individual (EPIs), respiradores, camas e monitores durante a
pandemia. E resolução do Ministério da Economia reduz alíquota do Imposto de Importação
para insumos de saúde.
Em andamento
Prazo do ITR
De acordo com a Instrução Normativa (IN) 1.939/2020 da Receita Federal, os Municípios que
possuem convênio com a União para cobrança e fiscalização do Imposto Territorial Rural (ITR)
tiveram até 30 de junho para entregar as informações do Valor da Terra Nua (VTN).
Em andamento

Prazo do Restos a Pagar
O Decreto 10.315/2020 prorroga o prazo para cancelamento dos Restos a Pagar (RAPs) da
União devidos aos Municípios. As prefeituras terão até 31 de dezembro para pleitear os
recursos de 2015 e 2016 junto aos ministérios.
Em andamento

Prazo da DCTF
Os Municípios tiveram até o 15º dia útil de julho para entregar a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF). O novo prazo, até então estipulado para os meses de
abril, maio e junho, está na Instrução Normativa 1.932/2020 da Receita Federal do Brasil (RFB).
Em andamento

Prazo dos Planos de Mobilidade
A MP 906/19, sancionada como Lei 14.000/2020, prorroga os prazos para elaboração dos
Planos de Mobilidade Urbana. Municípios com mais de 250 mil habitantes terão até 12 de abril
de 2022; e Municípios com até 250 mil habitantes terão até 12 de abril de 2023.
Em andamento

Segurança alimentar
A MP 957/2020 abre crédito extraordinário R$ 500 milhões em favor do Ministério da
Cidadania para ações de segurança alimentar e nutricional por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA). Cerca de 85 mil famílias de agricultores devem ser beneficiadas,
além de 12,5 mil entidades.
Aguardando votação na Câmara e no Senado
Auxílio financeiro a Estados e Municípios
A LC 173/2020 também estabelece o repasse, em quatro parcelas iguais, de R$ 23 bilhões aos
Municípios para compensar queda na arrecadação - sendo R$ 20 bi para uso livre e R$ 3 bi
para saúde e assistência social. O recurso cairá na conta do FPM de junho a setembro.
Em andamento

Decreto de calamidade e Cauc
A LC 173/2020 ainda estende o decreto de calamidade pública a todos os Estados e
Municípios. Enquanto o decreto vigorar, os itens do Cauc não serão requisitos para
recebimento de transferências voluntárias e acesso a operações de crédito.
Em andamento

Flexibilização LRF
Com decreto de calamidade, os limites para gastos com pessoal, dívida consolidada e
empenho, as metas fiscais e o contingenciamento por limitação de empenho previstos na Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) estão flexibilizados. Decisão do STF confirmou esse
entendimento e a flexibilização das contratações públicas no período de pandemia.
Em andamento
Recursos para a cultura
Sancionada como Lei 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc destina R$ 1,5 bilhão aos Municípios
para ações emergenciais de apoio ao setor cultural: pagamento de auxílio financeiro aos
trabalhadores, subsídios para manutenção de espaços e em instrumentos como editais e
prêmios.
Em andamento
Limite para operações de crédito
O Conselho Monetário Nacional ampliou em R$ 4 bilhões os limites para contratações de
operações de crédito sem garantia da União. Com isso, os Municípios terão R$ 7,5 bilhões - e
não apenas R$ 3,5 bilhões - para financiamentos que não são garantidos pela União com
instituições financeiros neste ano.
Em andamento
Financiamentos mobilidade
A Resolução 966 do Conselho Curador do FGTS estabelece que os financiamentos celebrados
pela Caixa Econômica com empresas privadas de transporte público urbano por meio do
subprograma Refrota que envolvem recursos do FGTS podem ter os pagamentos suspensos
até dezembro deste ano.
Em andamento
Flexibilização calendário escolar
O Projeto de Lei de Conversão 22/2020, da MP 934/2020, foi sancionado, com vetos, como Lei
14.040/2020: dispensa as escolas da educação básica do mínimo de 200 dias letivos, desde que
garantida a carga horária anual de 800 horas, e prevê medidas urgentes durante suspensão
das aulas.
Em andamento
Recursos para educação
Portaria 1857/2020: Municípios e DF receberão R$ 454,3 milhões do Ministério da Saúde para
ações de segurança sanitária nas escolas públicas de educação básica na retomada das aulas
presenciais. Com o recurso, podem ser adquiridos produtos de higiene, EPIs, termômetros,
adesivos e materiais educativos.
Em andamento
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