


Conquistas de 2014

A CNM durante o ano de 2014, executou

inúmeras ações de mobilização em defesa dos

municípios brasileiros, colocamos em pauta vários

assuntos para melhorar a gestão municipal.

Obtivemos uma grande vitória que foi o aumento

de 1% do FPM, sendo 0,5% para 2015 e mais

0,5% para 2016, o que será mais de R$ 7 bilhões

durante este mandato.



Conquistas de 2014

Descrição 0,5% em 2015 1% em 2016

Brasil 2.006.951.869 4.355.085.555

Minas Gerais 263.232.945 571.215.492

Previsão do 0,5% e 1 % do FPM 

(2015 e 2016)

* Estimativa para proposta do Governo para o Estado



Minas Gerais: Conquistas de 2014

Conquistas municipalistas Estado Brasil

► Alteração da Aliquota da COFINS que incidiria no IR (1999 - 2014) 2.134.503.949 16.268.913.331

► Fim da compensação da COFINS no IPI (2004 - 2014) 1.782.057.190 13.560.257.885

► PAES - Programa Especial de Parcelamento de Débitos (crédito FPM dez 2005) 98.357.421 742.223.617

► Iluminação Pública (2003 - 2013) 4.904.458.244 41.931.086.598

► Repasse do Salário Educação (2004 - 2014) 3.329.207.747 45.970.508.630

► Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (2004 - 2014) 913.361.579 7.251.801.503

► ISS - Imposto sobre Serviço (2004 - 2013) 7.811.982.904 111.062.785.630

► Transporte Escolar (2004 - 2014) 405.808.578 4.651.386.517

► Merenda Escolar (2006 - 2014) 1.365.393.988 19.275.119.487

► ITR - Imposto Territorial Rural - Municipalização (2008 - 2014) 139.099.166 1.269.727.424

► 1% FPM (dezembro 2007 a dezembro 2014) 3.024.201.835 23.068.311.880

► AFM - Apoio Financeiro aos Municípios (2009,2013 e 2014) 857.286.242 6.540.349.170

► FEX - Fundo Exportação (2004 - 2014) 1.003.584.000 6.805.908.770

►  Repasses Extras do FPM (2009 - 2014) 550.192.588 4.197.686.310

►  PAB - Piso de Atenção Básica (2014) 67.463.441 658.668.561

Conquistas Total 28.386.958.869 303.254.735.311



O Contexto de Crise dos 

Municípios



Prorrogação do prazo para 

o encerramento dos lixões



Encerramento dos Lixões

Outra grande luta, foi a ampliação dos prazos

para o encerramento dos lixões, que através da

efetiva participação da CNM com a apresentação

de emenda a Medidas Provisórias que tramitavam

no Congresso, foi possível aprovar.

A Presidência da República vetou a emenda, mas

abriu um canal de comunicação com a entidade e

os prefeitos para achar uma solução para o

problema.



Encerramento dos lixões

Então na MP 658/2014, o governo federal articulou com

senadores da base para a inclusão de uma nova emenda

com a ampliação dos prazos de forma escalonada, de

acordo com o tamanho do município.

Neste ano a Câmara dos Deputados rompeu o acordo e

retirou da MP 658, as emendas do novo prazo da política

de resíduos sólidos urbanos e as emendas do marco das

ONGs.

Com isso temos que nos articular novamente para incluir

as emendas novamente.



Atrasos nos repasses de 

saúde e educação



Atrasos nos Repasses

Durante o ano de 2014 e até o começo do ano de 2015, o

Governo Federal começou a atrasar de forma sistemática

os repasses de algumas áreas fundamentais:

 Saúde – Atenção Básica

 Educação – PDDE

 Assistência Social

 Royalties Minerais e Petróleo



FEX



Atrasos nos Repasses

Até este dia o Governo Federal não pagou o FEX (Fundo

de Apoio a Exportação) do ano de 2014, são ao todo R$

1.950 bilhão, sendo R$ 485 milhões.

O Governo Federal devia editar uma Medida Provisória

para realizar este pagamento aos Estados e Municípios.

Para os municípios mineiros o valor é de

R$105.536.681,25



Programas Federais



Programas Federais

A CNM sempre alertou os gestores municipais para o

subfinanciamento dos programas federais, através de

nosso projeto “realidade municipal”, podemos afirmar

que todos os programas a contrapartida do município é

muito maior que o repasse do Governo.

Além disso todos eles estão defasados, não foram

corrigidos pela inflação do período, como exemplo:



Programas Federais

Assistência Social

Educação

Saúde

Município Pequeno (portes I e II) Início do Programa (DATA)
Valor Inicial do 

Programa

Valor Atual do 

Programa

Valor CORRIGIDO do Programa (B) 

IPCA - Novembro 2014

Defasagem 

(A/B)

Gestão Inicial Básica nov/11 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 5.352,56 18,9%

Equipe volante do CRAS - Portaria 303 de 08.11.2011

Tipo
Início do Programa 

(DATA)

Valor Inicial do 

Programa

Valor ATUAL do 

Programa (A)

Valor CORRIGIDO do Programa (B) 

IPCA - Novembro 2014

Defasagem 

(A/B)

Valor por estudante  09/06/2004 R$ 76,47 R$ 120,73 R$ 188,92 56,5%

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Tipo
Início do Programa 

(DATA)

Valor Inicial do 

Programa

Valor ATUAL do 

Programa (A)

Valor CORRIGIDO do Programa (B) 

IPCA - Novembro 2014

Defasagem 

(A/B)

Suporte Básico out/03 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 24.143,81 93,2%

Suporte Avançado out/03 R$ 27.500,00 R$ 27.500,00 R$ 53.116,38 93,2%

* Portaria 1864/2003

Equipe

SAMU



Energia e Água



Energia e Água

Estamos vivendo um momento muito delicado em relação

a Energia e a água, nos estados do Sudeste este acabou

sendo um grande problema.

A Energia deve subir muito nos próximos meses, e a água

passou a ser racionada nestes Estados.

Mais uma vez o problema ficou para com os gestores

municipais que tem que gerenciar esta crise.



Dívida Previdenciária



Previdência

Os últimos parcelamentos dos débitos previdenciários

promovidos pelo Governo Federal, implicam novamente na

retenção do valor diretamente no FPM, com isso

novamente muitos municípios tem uma grande redução do

valor disponível do fundo.

Também muitos municípios em virtude da Crise

Econômica, geraram novas dividas com o INSS, o que

será necessário repactuar em algum momento.



A dívida previdenciária



Pisos Profissionais



Pisos profissionais

O Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei nº
11.738/08 acarretou um impacto bastante importante nas

finanças municipais.

O Piso do Magistério de 2010 até 2015, passou de R$

1.024,00 para R$ 1.917,78, um aumento de 87,9%. A

inflação pelo INPC que foi de 35,3%. O salário mínimo

aumentou 69,5%, e o Fundeb cresceu 59%.



Pisos profissionais

A média de gasto com a folha de pagamento do magistério

está em 77%, enquanto a lei determina que seja 60%.

Se não for alterado o critério de reajuste do Piso Nacional,

em poucos anos os recursos do FUNDEB não serão mais

suficientes para o pagamento dos salários dos

profissionais do magistério. Outra pauta é o aumento do

valor do aporte financeiro ao FUNDEB por parte da União

para todos os Estados e Municípios.



Pisos profissionais

Outra Lei aprovado no ano passado, foi a do piso nacional

dos agentes comunitários de saúde e de combate as

endemias, pela Lei, o Piso Salarial passa a ser de R$

1.014,00, exatamente o mesmo valor que a União repassa

hoje em dia.

Assim todos os encargos e demais custos na operação do

programa passam a ser dos municípios.

Além disso, existem tramitando no Congresso Nacional

mais de 30 projetos de lei, para as carreiras da saúde, o

que podem causar um impacto financeiro na ordem de R$

80 bilhões.



O Comportamento do FPM



O FPM

O Fundo este ano está abaixo do ano passado até o

momento,

Janeiro/2015 foi maior que janeiro/2014 em 1,7%, em

valores corrigidos a queda foi de 5,06%.

Fevereiro/2015 até o 2º decêndio comparado com o

mesmo período de 2014, a queda é de 7,5% e real 13%.

A estimativa da STN é que o FPM seja de R$ 91,1 bilhões,

o que será um aumento de 14,8%, o que será muito difícil

por causa do atual quadro econômico do Brasil.



Pautas para 2015



O ano de 2015

Para o ano de 2015, a CNM elencou algumas pautas que

serão apresentadas a seguir, mas é bom salientar que

temos um ano atípico, com um novo Congresso Nacional,

medidas de mudanças de orientação fiscal e ajuste das

contas públicas, primeiro ano de mandato da presidência

da república e terceiro ano de mandato dos gestores

municipais.

Alguns assuntos estão em evidência, como a reforma

política, a reforma fiscal e tributária, além dos escândalos

de corrupção, mas precisamos avançar com nossas

pautas municipalistas.



Pautas para 2015

 Aumento de receita para os Municípios

 Nova regulamentação do ISS (PL 386/2014)

 Extinção do PASEP

 Reajuste da Planta Genérica de Valores para

o IPTU

 Royalties de Petróleo – STF

 FPM Anticíclico

 Aumento da base do FPM (Contribuições)



Pautas para 2015

 Previdência

 Encontro de Contas

 Novo parcelamento em condições melhores

 Mudança da alíquota patronal para 5%

 Programas Sociais

 Consolidação dos programas sociais

 Atualização dos valores repassados



Pautas para 2015

 Educação

 Ampliação dos recursos do FUNDEB

 Financiamento da educação infantil

 Aumento para a Merenda e o Transporte

Escolar

 Saúde

 Apoio ao SAÚDE +10

 Projeto ENADS

 Denunciação a lide



Pautas para 2015

Mitigação dos Desastres Naturais

 Ampliação dos recursos para a convivência

com a Seca

 Desburocratização dos processos

 Sociais

 Apoio efetivo ao combate e as drogas e

sobretudo ao Crack

 Apoio efetivo a segurança pública e

violência as populações de risco.



Campanha

“Viva seu Município”





OBJETIVOS

Durante muitos anos, os gestores 
municipais solicitam que a CNM deveria 
fazer alguma campanha de 
conscientização da população sobre os 
problemas da esfera municipal.

Por isso idealizamos e estamos 
colocando em execuação a nova fase da 
Campanha “Viva seu Município”.



OBJETIVOS

i) Reunir sociedade civil, iniciativa privada 
e representantes do poder público, em 
uma única campanha em defesa dos 
municípios brasileiros;

ii) Resgatar o sentimento de amor ao 
Município, valorizando suas 
potencialidades e de sua capacidade de 
superação das dificuldades;



OBJETIVOS

iii) Realizar atividades de mobilização em defesa 
dos Municípios brasileiros, tanto no ambiente 
local,quanto no estadual e nacional;

iv) Integrar todas as pessoas que compartilham 
do sentimento de defesa dos municípios 
brasileiros;

v)Fornecer conteúdos técnicos e a possibilidade 
de troca de experiências entre todos os 
participantes, mediante um portal exclusivo na
internet. 



i) Fortalecimento da causa municipalista;

ii) Ampliação dos canais de comunicação 

com a sociedade o que propiciará a 

conquista de novos adeptos;

iii) Valorização da figura do prefeito e da 

administração municipal;

BENEFÍCIOS



iv) Resgate do sentimento positivo da 

população em relação ao seu município;

v) Possibilidade e criar novas formas de 

interação com a sociedade, aumentando do 

poder de influência da CNM. 

BENEFÍCIOS



A campanha VIVA SEU MUNICÍPIO é a 
maior iniciativa de integração do 
municipalismo brasileiro!

Todos juntos, numa só voz, em defesa 
dos nossos municípios!

INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA 

MUNICIPALISTA



A campanha unificará as vozes do 
municipalismo! Todos eventos, reuniões e 
materiais publicitários da CNM e das 
entidades estaduais conterão a logomarca 
da campanha, criando uma identidade 
visual única e demonstrando a união da 
família municipalista!

INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA 

MUNICIPALISTA



Dicas para melhor 
mobilizar a população

Melhores práticas
das mobilizações 

anteriores

Tópicos para
o(a) prefeito(a) falar

nas rádios

Textos para enviar
aos jornais

Arquivos para imprimir: 
faixas, banners, releases

Check-list de ações



23/02

Dia do Municipalismo

Ações nos Municípios

Lançamento do game

“Viva seu Município”

09/02

Lançamento da

campanha

Lançamento do

hotsite

SEGUNDA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA



14/04

Mobilização em Brasília

Publicação da

Carta Convocatória

de Paralização Nacional

“Viva seu município”

TERÇA-FEIRA



25/05

Marcha a Brasília

Palco interativo com a campanha

SEGUNDA-FEIRA



Fone: (61) 2101-6000

E-mail: cnm@cnm.org.br

Obrigado!


