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APRESENTAÇÃO
Como acontece anualmente, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) reúne em
uma publicação as principais ações e atividades que desenvolve para auxiliar as
cidades no enfrentamento dos desafios locais e na interlocução das questões federativas. Uma repactuação federativa, que proporcione mais justiça aos municípios, é o que norteia as ações da entidade. Em 2020, o trabalho foi ainda mais
intenso, diante da pandemia do novo coronavírus.
Em março, enquanto prefeitos estavam reunidos em Florianópolis/SC para a
76ª Reunião Geral da FNP, último encontro presencial promovido pela entidade
no ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretava a pandemia e o Brasil,
estado de calamidade. No esteio desses anúncios, a decisão de prefeitos e governadores pelo isolamento social, mesmo com posicionamentos contrários e adversos manifestados pelo governo federal.
Nesse contexto, a FNP articulou agendas, trabalhou em pautas prioritárias e
propostas, construiu ações estratégias, promoveu encontros de prefeitos brasileiros com prefeitos de outros países. Acima de tudo, defendeu os interesses das
médias e grandes cidades, e por consequência, de mais de 60% da população.
Apesar das medidas de distribuição de recursos da União para os municípios,
as cidades mais impactadas pela pandemia assistiram à queda de arrecadação
paralelamente ao aumento de demanda por mais serviços públicos, principalmente nas áreas de Saúde e Assistência Social. Fato que foi evidenciado na 16ª
edição do anuário Multi Cidades, que apresentou dados fiscais já do primeiro semestre de 2020.
Para discutir esses temas e buscar alternativas para atuar o desequilíbrio entre
as cidades, a FNP promoveu e participou de diversas reuniões, seminários, audiências com lideranças políticas e autoridades. Foi um ano de muito trabalho e
dedicação pela pauta das cidades e pela saúde pública do Brasil
Toda essa mobilização está retratada neste relatório e no capítulo “FNP conectando cidades para enfrentar a COVID-19”. Além de uma linha do tempo, que
identifica as atividades da FNP sobre o tema, também tem um resumo sobre
cada live internacional transmitida durante este ano, com o intuito de promover
o compartilhamento de experiência e divulgar as melhores práticas nacionais e
internacionais sobre o enfrentamento à pandemia.
Boa leitura!
Acompanhe o trabalho da FNP no site e nas redes sociais.
www.fnp.org.br
FrenteNacionaldePrefeitos
FNPrefeitos

JANEIRO

Previdência - FNP reúne representantes do governo para discutir
impacto da reforma nos RPPS
Com um público de mais
de 170 participantes, a FNP
abriu a agenda 2020 de eventos com o Seminário Nacional “Aplicação da Reforma da
Previdência pelos municípios
brasileiros – EC 103/19”. Promovido em parceria com a
Aneprem, o evento, no dia 29,
suscitou discussões a respeito
da reforma da previdência no âmbito municipal, principalmente os impactos imediatos da Emenda Constitucional 103/2019 nos Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS). Temas como o ajuste da alíquota, com o mínimo de 14% de contribuição previdenciária para estados, Distrito Federal e municípios, e a viabilidade do
prazo para a aplicação das medidas estiveram em discussão. https://bit.ly/32gYwZr

Para que haja pacto federativo, prefeitos defendem clareza na
definição de responsabilidades
Mais do que redistribuição de receitas, prefeitos pediram clareza na definição
das competências de cada
ente. O assunto foi pauta no
dia 30, quando integrantes
da diretoria da FNP estiveram com a equipe econômica
do governo para falar sobre
a PEC do Pacto Federativo
(PEC 188/2019), que trata da
descentralização de recursos
para estados e municípios. A percepção dos prefeitos é que o governo federal tem
encarado esse assunto apenas como redistribuição de receitas, mas, conforme defenderam, o princípio da discussão deve ser a delimitação da competência de cada
um dos entes. “Essa questão tem que ser respondida antes de começarmos a falar
em dinheiro”, disse o prefeito de Teresina/PI, Firmino Filho, 2º vice-presidente Nacional da FNP. https://bit.ly/2FqoMaQ
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FNP recebe deputado para tratar sobre novas regras do trânsito

O deputado Luiz Carlos Motta esteve na sede da FNP para
ouvir a preocupação dos municípios com as novas regras de
trânsito. A reunião aconteceu
em 19 de fevereiro, dia seguinte do pedido de vista conjunto
ao Projeto de Lei que altera o
Código de Transito Brasileiro
(PL 3267/2019), sob a justificativa de negociar mudanças no
texto.
A apreensão dos prefeitos
era de que a proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, alterava em pontos cruciais para a redução
de acidentes e segurança no trânsito. “Também concordamos que o projeto do governo não é a realidade que a gente vive hoje”, ponderou o parlamentar, presidente
da Comissão Especial que discute o assunto. https://bit.ly/2Rc2UTd

FNP apresenta posicionamento sobre Precatórios no CNJ
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), Dias Toffoli,
recebeu, no dia 27, representantes da FNP para debater a
PEC dos Precatórios (95/2019).
Com o intuito de construir um
posicionamento comum com
o CNJ sobre o tema, a entidade
apresentou ao ministro algumas alternativas para o aperfeiçoamento do texto, que estava em tramitação na Câmara

dos Deputados.
Um dos pedidos foi a designação de um representante do Conselho para auxiliar
na construção de uma proposta alternativa que defina critérios no acesso à linha
de crédito especial destinada ao pagamento desses débitos. https://bit.ly/3ijpqWp

Fevereiro
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FNP articula novo prazo para que municípios se adaptem à nova
previdência
Um novo prazo para a adequação dos Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS) à nova
Previdência esteve em pauta no
dia 3. No Ministério da Economia,
o prefeito de Teresina/PI, Firmino
Filho, 2º vice-presidente Nacional
da FNP, solicitou a prorrogação do
prazo para adequação de RPPS e
alíquotas de contribuição de servidores municipais. “A adequação é
objetiva e simples: prorrogar o prazo para 31 de dezembro”, falou o dirigente da
FNP. https://bit.ly/32hvvgo

Prefeita de Rio Branco defende pontos da FNP para PEC do Fundeb
Para sensibilizar o Congresso e
o Governo Federal, a prefeita de
Rio Branco/AC, Socorro Neri, esteve em Brasília/DF falando da preocupação dos governantes municipais com a PEC do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
- Fundeb (PEC 15/2015). No dia 3,
a prefeita, vice-presidente de Educação da FNP, defendeu a constitucionalização do Fundo e questionou o texto
em alguns pontos. https://bit.ly/2F8b1Oz
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Combate ao novo coronavírus é destaque na Plenária de Prefeitos
da 77ª Reunião Geral da FNP
Em busca de alinhar estratégias com o governo federal para
o combate ao novo coronavírus
(COVID-19), classificado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como uma pandemia, governantes locais de mais de 50 cidades se mobilizaram dia 12, durante a Plenária da 77ª Reunião
Geral da FNP, em Florianópolis/
SC. O debate, com foco na articulação de ações emergenciais de
enfrentamento à doença, contou
com a participação do coordenador geral de Vigilância das Arboviroses do Ministério da Saúde, Rodrigo Fabiano do Carmo Said. “Essa não é a primeira nem será a última emergência em saúde pública que o Brasil enfrenta. Não há razão para pânico,
o Ministério da Saúde tem expertise e tecnologia para atuar nesse cenário”, garantiu
o representante da pasta. https://bit.ly/3ikMkMT

Prefeitos e secretários debatem pautas urgentes em Florianópolis
Diante do aumento no número dos casos de COVID-19 no país,
a FNP modificou a programação
da 77ª Reunião Geral de Florianópolis/SC, concentrando todas as
discussões da Plenária de Prefeitos no dia 12. A motivação não foi
alardear, mas sim facilitar o retorno dos prefeitos às suas cidades.
Além do novo coronavírus e seu
impacto na economia, o encontro de governantes municipais
discutiu, entre outros assuntos,
estratégias políticas para as eleições de 2020 e pautas prementes para o desenvolvimento das cidades. A pouco menos de sete meses para o pleito eleitoral, mais de
50 prefeitos conversaram sobre suas presenças nas redes sociais e nas ruas. https://
bit.ly/2ZqfanO
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Projeto Cities4Forests já conta com adesão de nove cidades
brasileiras
Depois dos intensos debates
promovidos na Plenária e nos
encontros de Fóruns e Redes de
secretários municipais, a 77ª Reunião Geral da FNP teve espaço
no dia 13 para a apresentação de
alguns resultados do projeto Cities4Forests. Em execução há um
ano, a iniciativa é uma parceria
da FNP com o WRI Brasil e oferece elaboração conjunta de plano de trabalho para que cada município participante
seja auxiliado em seus projetos locais em prol das ﬂorestas. “Macapá está localizada
no meio da ﬂoresta amazônica e, ainda assim, tendemos a negligenciar as ﬂorestas
urbanas, que estão ao nosso redor. Isso precisa ser repensado para que possamos
mudar”, destacou o prefeito Clécio Luís, vice-presidente de Transferências Voluntárias da FNP. “É uma iniciativa de baixo custo e alto impacto”, concluiu o representante da entidade. https://bit.ly/33ch0d0

FNP e Congemas assinam carta conjunta em defesa do Suas
Prefeitos e secretários municipais reivindicaram, por meio de uma carta, medidas emergenciais em defesa do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O
documento foi consolidado durante a Plenária de Prefeitos da 77ª Reunião Geral
da FNP, no dia 12, com apontamentos substanciais contra a inviabilização de sistemas públicos, que fragilizam a oferta continuada de serviços. Assinado pelos
presidentes da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP, e do Congemas,
Andreia Lauande, secretária da Criança de São Luís/MA, o documento pede a imediata revogação da Portaria nº 2362 do Ministério da Cidadania, que corta em até
40% o repasse das parcelas do Fundo Nacional de Assistência Social aos Fundos
Municipais. https://bit.ly/3mcRH35

FNP divulga ações emergenciais das cidades no combate ao novo
coronavírus
Desde o dia 13, planos de contingência das cidades brasileiras estão sendo publicados no site da FNP. O repositório de ações municipais para o enfrentamento
do novo coronavírus é um dos desdobramentos da 77ª Reunião Geral da entidade.
A FNP recebeu medidas e determinações para prevenção individual de diversas
cidades. https://bit.ly/2Zrmu2n

8

Março

Relatório de Atividades 2020

FNP recomenda proibição de mototáxi nas cidades
Atenta ao cenário dramático de pandemia do novo coronavírus, a FNP recomendou aos governantes locais que proibissem o serviço de mototáxi em suas cidades. A orientação, que seguiu sugestão do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes
Municipais de Mobilidade, se deu em razão da utilização do capacete de modo
compartilhado pelos usuários. Como a higienização do equipamento a cada utilização mostra-se inviável, o serviço oferece elevado risco de disseminação da doença.
https://bit.ly/2DQOFQU

FNP organiza reunião entre prefeitos de capitais e o Governo
Federal sobre coronavírus
Para tratar da pandemia do novo
coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniram com os prefeitos de capitais
para traçar estratégias coordenadas
ao enfrentamento da crise. No dia
22, a FNP organizou uma videoconferência de mais de quatro horas
sobre o tema. A FNP também encaminhou ao presidente e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma nova versão de sua proposta de pauta emergencial. De
forma bastante incisiva, o governo reforçou o isolamento social, especialmente de
idosos e pessoas com comorbidades, como “ação municipal que mais pode interferir na curva” de contaminação do COVID-19, conforme o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta. https://bit.ly/2Zt5dpD

FNP participa de webinar sobre iniciativas para enfrentar o
coronavírus
O secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, falou sobre o impacto da crise do
novo coronavírus nos municípios no dia 24. No webinar promovido pelo Jota, Perre
comentou sobre as estratégias que governantes municipais das médias e grandes
cidades têm construído para atender às demandas de saúde e emprego. Dados da
época apontavam que 96% dos casos localizados de contaminação por COVID-19,
96% estavam em municípios acima de 80 mil habitantes. https://bit.ly/3k5VJsq
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Coronavírus - Prefeitos da FNP repudiam postura de Bolsonaro
Integrantes da diretoria-executiva da FNP
consolidaram, dia 25, posicionamento de repúdio às manifestações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que desmereciam o
trabalho dos prefeitos no enfrentamento ao
novo coronavírus. No documento, os governantes defendiam que “resguardar a vida das
pessoas, dos cidadãos brasileiros, é o objetivo
máximo de quem tem responsabilidade de
liderar, seja nos municípios, nos estados e ainda mais no país”. “O que ele faz é algo
inadmissível. Postura pessoal você não interpreta em rede nacional de TV”, afirmou
o presidente da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP, em referência ao
pronunciamento do dia 24, quando Bolsonaro tratou como “decisões exageradas”
as medidas adotadas pelos estados e municípios. https://bit.ly/32fthOG

Paulo Guedes autoriza que municípios passem recursos para
trabalhadores informais
O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu, dia 29, o cadastro dos trabalhadores informais dos municípios para que o governo pudessem repassar o auxílio de
R$ 600 anunciado na semana. A medida foi discutida em videoconferência articulada pela FNP, em que governantes apresentaram uma pauta com medidas de enfrentamento à crise da COVID-19. “Quem move a economia são as nossas cidades”,
afirmou o presidente da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP. A proposta
surgiu após o prefeito de Salvador/BA, ACM Neto, vice-presidente de Relações da
FNP com o Congresso, falar sobre um programa específico da capital baiana. https://
bit.ly/3k6DzGM
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Divergências entre recomendações na pandemia são específicas
do Brasil, aponta análise da FNP

Levantamento da FNP demonstrou que apenas no Brasil existem divergências
nas tomadas de decisão com relação à COVID-19. Os resultados foram conhecidos
em abril de 2020, quando, após contato com associações de municípios de outros
países, a área de Relações Internacionais da entidade descobriu que o presidente
Jair Bolsonaro era a única autoridade máxima que estava na contramão das medidas adotadas por prefeitos e governadores.
A pesquisa foi feita com representantes dos Estados Unidos, México, Argentina,
Letônia, Holanda, Alemanha, Espanha, Marrocos, países do Leste Europeu, Marrocos, Turquia e Moçambique. O Capacity and Institution Building (CIB), um grupo de
trabalho da CGLU, entidade que reúne cidades e associações nacionais de municípios, foi uma das fontes de informação da FNP. Também foram consultadas organizações como a United States Conference of Mayors (EUA); Associação Nacional dos
Municípios de Moçambique; VNG International (Holanda) e a prefeitura da Cidade
do México. https://bit.ly/3k7zmmk

FNP pleiteou aporte no sistema de transporte de R$ 2,5 bi/mês
para evitar colapso no sistema de transporte
Para evitar o colapso no serviço de transporte público, a FNP pleiteou que o
governo federal investisse R$ 2,5 bilhões/mês para que as cidades pudessem
equilibrar o sistema e enfrentar a crise em decorrência da COVID-19. Em novo
ofício enviado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 2, a entidade
levou em consideração que o sistema estava atuando, à época, com cerca de
20% da demanda e 60% de operação.
No documento, a FNP chamou a atenção do governo para “a iminente paralisação do transporte público, que impactará de forma irremediável os municípios, levando ao caos social com a interrupção de serviços essenciais”. E reforçou que “a maioria dos sistemas de transporte não possui qualquer subsídio
público”. https://bit.ly/3maT965

Em videoconferência com equipe de Bolsonaro, FNP reforça
necessidade dos R$ 2,5bi/mês para transporte
Dados do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade
Urbana apontaram que, após a crise do novo coronavírus, houve uma redução de
72% no número de pagantes do sistema público de transporte. A informação foi
divulgada no dia 3, pelo Fórum e FNP, a integrantes dos Ministérios da Economia e
do Desenvolvimento Regional, com o objetivo de justificar que o governo investisse
R$ 2,5 bilhões por mês para evitar o colapso do setor. https://bit.ly/2FmxDdZ
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FNP entra com ação no STF para suspender pagamento de
precatórios
Considerando o agravamento das finanças municipais em virtude da pandemia
do novo coronavírus, a FNP ingressou como co-autora de ação judicial no Superior
Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão de pagamentos de precatórios devidos
pelos municípios. De autoria do partido Democratas, o instrumento judicial solicita
o reconhecimento de omissão por parte da União em instituir linha de crédito especial para o pagamento dos débitos, prevista na Emenda Constitucional nº 99, de
2017.
De acordo com a petição, o objetivo foi pela suspensão imediata aos entes federativos da retenção dos percentuais da receita corrente líquida (RCL) para pagamentos dos precatórios no regime especial, como medida cautelar, até que seja
instituída a linha de crédito especial. https://bit.ly/3k7Aiak

Para celeridade no pagamento dos R$ 600, prefeitos colocam
informações à disposição do governo federal
A FNP pediu, no dia 6, que o governo federal fizesse imediatamente o pagamento da renda básica de R$ 600 para o público já cadastrado. O pleito foi formalizado
em ofício que a entidade enviou ao presidente Jair Bolsonaro, indicando que as
cidades podiam ser um canal para atualizar, com celeridade, informações que vão
além das já existentes em instrumentos como o Cadastro Único (CadÚnico), Microempreendedores Individuais (MEIs), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do
Regime Geral da Previdência Social. https://bit.ly/32m2pN5

FNP repudia declarações do presidente Jair Bolsonaro
No dia 9, a FNP divulgou uma nota em que
lamentava que, “mais uma vez, o presidente da
República, Jair Bolsonaro, tenha se manifestado para se contrapor à postura de prefeitos e
governadores no enfrentamento ao novo coronavírus”. O posicionamento da entidade foi em
referência ao pronunciamento em cadeia de
rádio e televisão, no dia 8, em que o presidente
apesar de dizer que respeitava a autonomia dos
governadores e prefeitos, afirmou que “muitas medidas de forma restritiva, ou não,
são de responsabilidade exclusiva dos mesmos; o governo federal não foi consultado sobre sua amplitude e duração”. https://bit.ly/3mcgUuH
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Prefeitos da FNP se reúnem por videoconferência com ministra da
Agricultura
Apreensiva com um possível
desabastecimento e com o mercado do agronegócio diante do
contexto de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a FNP
se reuniu no dia 9 com a ministra
da Agricultura, Tereza Cristina. O
encontro virtual teve participação
dos prefeitos de Campinas/SP, Jonas Donizette; Uberaba/MG, Paulo
Piau; Teresina/PI, Firmino Filho; e de Aracaju/SE, Edvaldo Nogueira.
Sem deixar de reafirmar o posicionamento de manter o isolamento social
como medida imprescindível para evitar a proliferação da COVID-19, os governantes locais manifestaram preocupação com a manutenção dos serviços essenciais, sobretudo no que diz respeito à produção de alimentos e insumos agrícolas.
https://bit.ly/2Fw1Gj3

Carta aberta ao povo brasileiro

CONQUISTA FNP

No dia 13, a FNP divulgou uma carta aberta
em que prefeitos e prefeitas manifestaram preocupação com as receitas municipais necessárias para fazer frente às demandas por serviços
públicos ordinários e extraordinários. No documento, pediram apoio aos parlamentares para
que fosse feita a recomposição das receitas, em
especial do ISS e ICMS, por parte do governo federal. https://bit.ly/3mgpkRy

Plenário da Câmara aprova medidas para contrapor a queda
de arrecadação
Com 431 votos favoráveis contra 70, deputados aprovaram no dia 13 o Projeto de Lei Complementar 149/2019, proposta conhecida como “Plano Mansueto
Light”, uma versão emergencial de socorro a estados e municípios na situação
da pandemia de COVID-19. O PLP garantiu, para 2020, os mesmos valores arrecadados de ICMS e ISS de 2019, a estados e municípios que perderam arrecadação entre os meses de abril e setembro, um impacto aproximadamente
R$ 80 bilhões nos cofres federais. A matéria atendeu pleito da FNP, que vinha
articulando alternativas para compensar o impacto do novo coronavírus nas
cidades. https://bit.ly/33lNRft
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Cofiex publica medida que auxilia municípios nas operações de
créditos internacionais
A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) publicou no dia 13 resolução que facilitava e dava mais celeridade para a captação de empréstimos
com organismos internacionais pelas prefeituras e governos. A principal mudança trazida pela Resolução é que apenas os critérios de análise técnica e
de capacidade de pagamento serão considerados para avaliação, enquanto
durar a crise sanitária.
Em reunião realizada no dia 10, com representantes do Ministério da Economia, da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, a FNP apresentou alternativas para o enfrentamento da pandemia, por meio dos contratos de
operações de crédito internacionais. https://bit.ly/3bS3krm

“Não é razoável que o governo federal estimule o conflito federativo”
Em nota oficial divulgada no dia 15, a
FNP destacou que o governo federal estimulava o conﬂito federativo para se eximir
de cumprir sua responsabilidade no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. No documento, a entidade também
apontou que a proposta da equipe econômica do governo, que contrapôs projeto
emergencial de socorro fiscal aos municípios, aprovado pela Câmara no dia 13, não
atendia às demandas dos municípios. https://bit.ly/2DS1337

Em videoconferência, prefeitos discutem estratégias para
recomposição das receitas
Diante da pressão do governo federal para que a proposta de auxílio emergencial a estados e municípios encaminhada pela Câmara ao Senado Federal (PLP
149/2019) não fosse aprovada, prefeitos se articularam para sensibilizar senadores. Em videoconferência organizada pela FNP, governantes municipais defenderam que não houvesse alterações no texto, conhecido como Plano Mansueto
Light, em tramitação no Senado Federal. https://bit.ly/2Zqg4k8
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Presidente da FNP se manifesta sobre nova declaração de Jair
Bolsonaro

CONQUISTA FNP

Encerrada a divulgação do novo
ministro da Saúde, o prefeito de
Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, se manifestou sobre as declarações feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
O anúncio da troca de gestor na
área foi feito na tarde do dia 16, no
Palácio do Planalto.
Donizette reafirmou que o presidente Bolsonaro, quando fala que
prefeitos tomaram medidas sem consultar o governo federal, faltou com a verdade. “A própria imprensa recebeu o ofício que mandamos, por duas vezes, pedindo
orientações de como proceder diante das falas com relação à preocupação com a
economia”, afirmou. https://bit.ly/3bN9MQH

Municípios poderão executar saldos remanescentes para
aplicar na saúde durante pandemia
A FNP e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) comemoraram mais uma conquista para os municípios durante o período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Por meio de ação
conjunta das entidades, foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 15,
a Lei Complementar 172/2020, que trata da transposição e da transferência
de saldos financeiros dos Fundos de Saúde dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, provenientes de repasses federais. https://bit.ly/3honIBR

FNP lamenta atentado à democracia
Em Nota Oficial divulgada no dia 20, a
FNP manifestou repúdio quanto ao posicionamento autoritário do presidente da
República, Jair Bolsonaro, que, no dia 19,
voltou a questionar o valor da democracia
frente ao retorno de um dos períodos mais
sombrios da história. https://bit.ly/3ihWaPL
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Prefeitos pedem participação do governo na construção de
metodologia para retomada das atividades econômicas
A FNP deu início no dia 23 a uma
estratégia de construção conjunta
do que os governantes municipais
chamaram de “Protocolo Nacional
de Orientações para Flexibilização
do Isolamento Social” no contexto
da pandemia do novo coronavírus.
Em videoconferência liderada pelo
prefeito de Campinas/SP, Jonas
Donizette, presidente da entidade,
prefeitos de capitais defenderam a necessidade de regras que oferecessem segurança no afrouxamento das medidas restritivas já adotadas.
Para Donizette, a saída não poderia ser individualizada. Segundo ele, esse
protocolo que deveria nortear estados e municípios a listar uma série de condições para que as atividades sejam retomadas de forma gradativa. O governante
faz a ressalva de que “não é uma questão de data, mas sim de circunstâncias”
https://bit.ly/3c1pTKF

FNP formaliza pedido para que governo participe da construção
de orientações para flexibilização do isolamento
Governantes municipais querem que o governo federal participe da construção
conjunta do “Protocolo de Orientação Nacional para Flexibilização do Isolamento
Social”, no contexto da pandemia de COVID-19. A solicitação foi feita também no
dia 23, em um ofício enviado pela FNP ao presidente da República, Jair Bolsonaro, com a expectativa de ter o conjunto de regras publicado até o dia 30 de abril.
https://bit.ly/2RglVUz

COVID-19 – FNP divulga nova projeção que registra um impacto de
mais de R$30 bi nos cofres municipais
Com a pandemia do novo coronavírus, municípios acima de 500 mil habitantes
devem ter um prejuízo de R$ 30,3 bilhões, em 2020. Esse foi um dos resultados
apresentados pela projeção feita pela assessoria econômica da FNP. Conforme nota
técnica, a estimativa era que as cidades deveriam deixar de arrecadar R$ 21,2 bilhões
e investir R$ 9,1 bilhões em áreas como Saúde e Transporte. https://bit.ly/3bMTmb0
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Projeção de perdas de receitas e aumentos de despesas volta a
subir em municípios acima de 500 mil habitantes
Sem avanços em termos de decisões e medidas no âmbito federal, estudo econômico da FNP, divulgado no dia 29, demonstrou que a projeção de impacto no
total de perdas de receitas e aumentos de despesas chegava a R$ 30,7 bilhões, em
municípios com mais de 500 mil habitantes. https://bit.ly/3imVuIX

Jonas Donizette cobra novamente a implantação de um plano
nacional de enfrentamento à COVID-19
O prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, cobrou novamente, no dia 29, a adoção de um plano nacional para nortear os gestores estaduais
e municipais no enfrentamento à pandemia. O pleito foi citado por Donizette durante uma videoconferência promovida pela Rede Brasil do Pacto Global, que debateu os impactos causados pelo novo coronavírus nas ações sociais e econômicas.
https://bit.ly/35wvOpA

Abril 17

MAIO

FNP concorda com repasse de R$ 25 bilhões para municípios
A FNP encaminhou no dia 2 nota em que apoiava os valores propostos pelo
Senado, no PLP 149/2019, de R$ 25 bilhões de socorro financeiro no momento de
pandemia para municípios. Sobre a Saúde, a entidade pedia que esses repasses
fossem feitos levando em consideração os critérios do Sistema Único de Saúde
(SUS), de Média e Alta Complexidade (MAC) e do Piso da Atenção Básica (PAB).
https://bit.ly/3mEv3Bb

FNP incentiva medidas de austeridade fiscal
A situação financeira das médias e grandes cidades é motivo de atenção da FNP,
que apoia e incentiva medidas de austeridade fiscal. Especialmente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, esse tema é ainda mais importante. Com
projeções que apontam, para 2020, o impacto total de R$ 30,7 bilhões nos cofres de
cidades com mais de 500 mil habitantes, prefeitos buscaram alternativas. Em nota,
divulgada no dia 14 de abril, a entidade destacou esse viés e sugeriu que “as demais
esferas de governo, bem como os demais Poderes, também adotem medidas nessa
direção”. https://bit.ly/33NEw09

Procuradores-gerais municipais e assessores de comunicação
debatem os limites da publicidade oficial no cenário de pandemia
No dia 6, a FNP promoveu um encontro virtual com orientações a serem tomadas perante a Lei Eleitoral. Participaram do debate a secretária-geral da Academia
Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), Gabriela Rollemberg, e a procuradora-geral de Curitiba (PR) e presidente do Fórum de Procuradores-Gerais das Capitais, Vanessa Volpi Bellegard Palacios. As discussões foram mediadas pela assessora
legislativa da FNP, Ingrid Freitas. https://bit.ly/3mKgYlu

FPM não vai garantir estabilidade financeira das grandes cidades
Em nota técnica divulgada no dia 6, a FNP afirmou que o Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) era insuficiente para garantir a estabilidade de receitas das
grandes cidades, em 2020. O documento, que foi construído no contexto da tramitação do projeto de socorro fiscal a estados e municípios, atualizava para R$ 30,6 bilhões o impacto total nos cofres de cidades com mais de 500 mil habitantes, levando em consideração queda de receita e aumento de despesa. https://bit.ly/2RPEyz2

IPTU - FNP ingressou com pedido de amicus curiae para atuar em ação
que discute a constitucionalidade da Lei aos municípios a avaliação de
imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) para cobrança
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). O
Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.245.09 tramita no Supremo
Tribunal Federal (STF).
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Papel dos municípios no enfrentamento à pandemia é tema de live
O desequilíbrio das contas
públicas em decorrência da
pandemia do novo coronavírus
voltou a ser pauta no dia 8. O
secretário-executivo da FNP,
Gilberto Perre, falou ao jornal Repórter Diário da queda
na arrecadação de impostos
fundamentais para as contas
públicas de médias e grandes
cidades e reforçou o papel dos
governantes municipais. “O país está sendo salvo por prefeitos e governadores.”
https://bit.ly/3mIlJMx

Prefeitos discutem impactos da pandemia em reunião prévia a
encontro com novo ministro da Saúde
A FNP reuniu governantes municipais no dia 14 para detalhar uma pauta, levando em conta os impactos da pandemia do novo coronavírus. Conduzida pelo
presidente da entidade, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP, a videoconferência reuniu representantes de cidades de todas as regiões do país. Em geral, os
depoimentos apontaram para preocupações comuns, como com o derretimento
das receitas e aumento de demandas por serviços de assistência social e de saúde.
https://bit.ly/3cmzgo8

Cidades que atendem pacientes de COVID-19 terão preferência
em novo repasse de R$ 9 bilhões
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, sinalizou
que iria priorizar cidades responsáveis pelo atendimento
de infectados por COVID-19 no
repasse dos R$ 9 bilhões, do
Fundo de Reservas Monetárias.
O assunto foi uma das pautas
apresentadas por dirigentes da
FNP, no dia 20, durante videoconferência, que aconteceu após quase dois meses sem que governantes municipais fossem ouvidos pela pasta. https://bit.ly/2ROM7Gi
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Prefeitos debatem crise do transporte público
Videoconferência no dia 20 evidenciou o caos financeiro do transporte público urbano. No encontro, prefeitos, gestores de mobilidade urbana e parlamentares
destacaram a importância do setor para a retomada da economia no atual cenário
de crise causada pela pandemia e alertaram sobre a iminência de um colapso. “O
setor está definhando e chegando ao fundo do poço”, declarou o prefeito de Teresina/PI, Firmino Filho, vice-presidente Nacional FNP. Segundo ele, o subfinanciamento do transporte coletivo tem gerado um ciclo que não atende à demanda da
população e desqualifica o serviço. https://bit.ly/2RPsWwc

Desequilíbrio nas finanças municipais inviabiliza pagamento de
precatórios
No atual contexto de frustração de receitas e aumento substancial das despesas
municipais, resultado da crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus, o pagamento de precatórios é mais um dos grandes desafios enfrentados pelas
médias e grandes cidades do país. Diante desse cenário de desequilíbrio, a FNP
voltou a defender, dia 21, a suspensão desses pagamentos. O posicionamento foi
apresentado durante webinar promovido pelo grupo Innocenti Advogados Associados, com mediação do juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
Lizando Garcia Gomes Filho. https://bit.ly/3hRmf7d

Banco Mundial indica ser possível atender a pleitos da FNP por
alternativas para operações de crédito
“Estamos buscando caminhos criativos para sustentar com força e resiliência necessidades de resposta a demandas de saúde, que são graves e urgentes.” A fala do
prefeito de Fortaleza/CE, Roberto Claudio, contextualizou a videoconferência do dia
21, com representantes do Banco Mundial. Aos pleitos da FNP por alternativas para
operações de créditos internacionais que estão em curso, a instituição demonstrou-se aberta, principalmente no que dizia respeito à utilização de ágio cambial e reestruturação de projetos. https://bit.ly/3hWCdwO

Prefeitos voltam a questionar eficiência do auxílio financeiro
destinado aos municípios
O PLP 39/2020, como alternativa de auxílio financeiro para mitigação da crise financeira decorrente da pandemia, voltou a ser duramente criticado pelos prefeitos
das médias e grandes cidades brasileiras. Em webinar promovido pela Comunitas
no dia 22, a insatisfação de governantes locais com o projeto, que aguarda va sanção
do presidente da República, era ﬂagrante. “Onde estão os hospitais de média e alta
complexidade? Nos municípios de médio e grande porte, mas o que vemos são esses
municípios derrotados”, declarou o prefeito de Teresina/PI, Firmino Filho, vice-presidente Nacional da FNP, um dos convidados do debate. Segundo ele, é fundamental
que essas cidades sejam tratadas de uma forma mais justa, já que são elas as que
mais têm sofrido com as crises sanitária, financeira e social. https://bit.ly/3hU1PdJ
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Senado aprova PL de recursos emergenciais ao setor cultural
O Plenário do Senado aprovou no dia 4 o Projeto de Lei 1075/2020, que liberava
R$ 3 bilhões para aplicação de renda emergencial a artistas e estabelecimentos
culturais no período da pandemia da COVID-19. À época, a FNP fez um levantamento do valor que seria repassado a cada município brasileiro. Chamado de “Lei
Aldir Blanc”, em homenagem ao compositor morto em decorrência da COVID-19, o
projeto tem a importância de apoiar o setor cultural, com o pagamento de R$ 600
mensais a trabalhadores da área. https://bit.ly/38sLbkq

Prefeitos da FNP apresentam pauta municipal ao presidente do
TSE
Atenta às diversas circunstâncias
desfavoráveis à realização do pleito
nas datas previstas pela Constituição, a FNP participou no dia 18 de
uma audiência virtual com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto
Barroso. A pauta de demandas,
baseada nas dificuldades enfrentadas nos municípios em razão da
pandemia do novo coronavírus, foi
apresentada pelo presidente da
entidade, prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, e pelos prefeitos de Salvador/BA, ACM Neto; Teresina, Firmino Filho; Aracaju, Edvaldo Nogueira; e Macapá,
Clécio Luís.https://bit.ly/32uOW4Z

Junho 21

JULHO

Cidades responsáveis pelos atendimentos graves de pacientes com
COVID-19 são penalizadas na partilha de recursos
O Ministério da Saúde reconheceu, no dia 8, que os pequenos municípios foram beneficiados com a edição da Portaria
1666/2020, que transfere R$ 13,8
bilhões para estados e municípios enfrentarem a pandemia de
COVID-19. Em audiência com a
diretoria da FNP, o ministro interino, Eduardo Pauzello, justificou
o critério adotado como condizente com a postura atual da pasta, que tem preconizado o tratamento precoce da doença. https://bit.ly/36nUCik

Mecanismos de auxílio propostos pela União não compensam
receitas
Em um cenário de grande frustração de receitas, intensificado pelas altas demandas da população e baixa arrecadação de tributos, a FNP propôs um debate sobre “Os impactos da pandemia nas receitas municipais”. No webinar, dia 10,
secretários de Fazenda e Finanças apresentaram um panorama sobre o comportamento dos principais impostos das cidades e defenderam que as verbas do governo federal destinadas à Saúde não são para compensar perda arrecadatória.
https://bit.ly/2JQKS8S

FNP promove discussão sobre adiamento das eleições
Com as eleições municipais
deste ano adiadas para novembro, em decorrência da COVID-19, o calendário e questões
que envolvem a publicidade e
propaganda eleitoral também
sofreram modificações. Para debater esses assuntos, a FNP promoveu, no dia 3, uma live em sua
página no Facebook. https://bit.ly/2RRw3nf
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FNP participa de debate sobre implementação da Agenda 2030 no
contexto da pandemia
Com desigualdades socioeconômicas ainda mais evidenciadas pela pandemia de COVID-19, o Tribunal de Contas de São Paulo propôs, no dia 17, uma
discussão sobre a implementação da Agenda 2030 neste contexto. A FNP participou do debate “O impacto da pandemia sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o papel dos gestores público” enquanto representante do
braço municipal da Estratégia ODS. Assista aqui o seminário online completo.
https://bit.ly/3kcgylt

Municípios não têm condições de discutir comprometimento de
arrecadação
Apesar de entenderem como
parte da história federativa do
país, gestores municipais acreditam que não é o momento
de discutir Reforma Tributária
no Brasil. O assunto esteve em
pauta, no dia 24, durante o seminário “Reforma Tributária e os
municípios brasileiros – O necessário ajuste fiscal e as propostas em discussão no
Congresso Nacional”, promovido pela FNP. https://bit.ly/3n1czdg

FNP volta a defender preservação do ISS para financiamento das
cidades
Demandar tempo e esforço
para um debate eficiente sobre a reforma tributária no país,
neste momento de pandemia,
é um passo arriscado. A avaliação é da FNP, que participou no
dia 24, de um webinar sobre o
tema, defendendo que a saúde,
a assistência social e a educação, no atual contexto, devem se sobrepor às questões estruturantes, como é o caso de alterações significativas no sistema tributário brasileiro. https://bit.ly/3kftR4L

Julho 23
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FNP lança campanha de comunicação unificada para o
enfrentamento à COVID-19
Para atender à necessidade expressa por governantes municipais, de apoio no diálogo com
a população sobre o enfrentamento ao novo
coronavírus, a FNP lançou no dia 3 a campanha
Cidades Contra COVID-19. Com o mote “Quando
você se protege, sua família fica mais segura”, a
iniciativa é uma parceria com a organização global de saúde Vital Strategies, que oferece gratuitamente peças publicitárias para subsidiar a
comunicação com a sociedade no contexto da
pandemia.
Nacional e direcionada a todos os municípios
do Brasil, a campanha é a primeira iniciativa no
Brasil que visa propor uma comunicação com os municípios para unificar a linguagem no combate à pandemia. “Percebemos que o Brasil teve um problema de comunicação na área da COVID. Havia as orientações corretas, mas algumas autoridades destoaram disso. Os prefeitos falavam uma coisa, o governador, e teve esse
confronto, especificamente com a figura do presidente (Jair Bolsonaro). Isso causou
uma desinformação para a população”, afirmou o presidente da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP, ao Estadão. https://bit.ly/2Fj5ggx

FNP apresenta sugestões para PL que institui Remetup
A FNP apresentou no dia 4 algumas sugestões de alteração no
Projeto de Lei que institui o Regime Especial de Emergência para o
Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros – Remetup (PL 3364/2020). A reunião foi
mobilizada pelo deputado Hildo
Rocha, relator da matéria. Em consonância com o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade
Urbana, a entidade defendeu uma mudança no recorte populacional que abrange
a proposta e uma nova metodologia para a partilha de recursos entre estados e municípios. https://bit.ly/3im9Zws

FNP reivindica novo prazo para adequações municipais à reforma
da previdência
Mesmo com o adiamento para setembro, a FNP pleiteou prazo ainda maior
para os municípios ajustarem suas alíquotas de contribuição e transferência dos
benefícios de incapacidade temporária do Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS). De acordo com a entidade, o adiamento para este ano ainda conﬂita com
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente, para os governantes locais.
https://bit.ly/3iivGxB
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Prefeitos apresentam a Rodrigo Maia sugestões de alteração no
PL que institui Remetup
Dirigentes da FNP foram, pessoalmente, pedir apoio do presidente da Câmara, deputado Rodrigo
Maia, na aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei 3364/2020,
sobre programa emergencial para
o transporte coletivo. A entidade
propôs algumas alterações, para
abarcar mais municípios nessa iniciativa que prevê a partilha de recursos entre estados e municípios para a área de mobilidade urbana.
Em Brasília, os prefeitos de Campinas/SP, Jonas Donizette, e de Teresina/PI,
Firmino Filho, presidente e vice-presidente da FNP, defenderam que o PL, que
institui o Regime Especial de Emergência para o Transporte Coletivo Urbano e
Metropolitano de Passageiros (Remetup), atinja municípios com mais de 200 mil
habitantes. Além disso, apresentaram critérios de distribuição mais justa dos recursos. https://bit.ly/2RrlmaV

Gestores avaliam que municípios podem ter dificuldade para
acessar recursos para transporte
Para mitigar os efeitos da pandemia no setor de transporte público, a FNP defendeu algumas alterações no substitutivo ao Projeto
de Lei 3364/2020. A matéria, que
prevê um aporte de R$ 4 bilhões
ao setor, partilhados por estados
e municípios, foi assunto no dia 7
do 4º webinar Virada de Semestre.
Além dos aprimoramentos já apresentados pela entidade, gestores colocaram em discussão a necessidade por mais
transparência na metodologia de acesso aos recursos.
Para o grupo de secretários municipais, o tema do transporte é complexo e
precisa de uma mudança estruturante, no entanto a hora não é agora. “O objetivo
principal é manter o sistema funcionando, em cidades de médio e grande porte”,
falou o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre/RS, Rodrigo Tortoriello,
presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade
Urbana. https://bit.ly/2DNKVzv

Agosto
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FNP lança cartilha com perguntas e respostas sobre período eleitoral
No início de agosto, a FNP disponibilizou para download a cartilha “Período Eleitoral - Regras para divulgações institucionais e outras questões importantes para
a administração pública”. A publicação, coordenada
pela entidade, teve o objetivo de orientar prefeitos e
agentes públicos quanto às proibições impostas pela
legislação e os procedimentos que devem ser observados em ano eleitoral.https://bit.ly/2DM8KaT

Prefeitos pedem apoio do ministro Guedes para enfrentarem a
crise provocada pela pandemia
Pressionados pela crise provocada pelo
novo coronavírus, governantes locais se reuniram com o ministro da Economia, Paulo
Guedes, no dia 7, para pleitear medidas que
atendam à crescente demanda nos municípios. O encontro, segundo desde o início da
pandemia, foi promovido pela FNP.
“Municipalista raiz”, como se definiu, Guedes declarou apoio aos apelos dos prefeitos, que apresentaram uma agenda com
quatro pontos principais: reforma tributária, aplicação do mínimo constitucional
em educação em 2020; Regime Especial de Emergência para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros (Remetup), previsto no Projeto de Lei
3364/2020; e suspensão de pagamento de precatórios. https://bit.ly/2RddDgf

Representantes de mais de 40 cidades participam de construção
conjunta da pauta da FNP
A FNP reuniu, no dia 13, governantes de
cidades com mais de 80 mil habitantes
para construir uma pauta federativa a ser
trabalhada junto ao Congresso durante o
segundo semestre de 2020. Representantes
de mais de 40 municípios elencaram como
prioridade temas que dialogam com a atual conjuntura que o país atravessa, que perpassa pelas consequências da pandemia ocasionada pela COVID-19.
Temas presentes nas discussões promovidas pela entidade, as dificuldades de
aplicação do mínimo Constitucional em Educação (25%) e alternativas para subsidiar o transporte público, em 2020, também foram entendidos pelos prefeitos
como itens prioritários da pauta. “Essa questão é um exemplo do que aconteceu
em 2020. Nosso pacto federativo não funcionou”, comentou o vice-presidente da
FNP, Firmino Filho, prefeito de Teresina/PI, que conduziu a reunião. Esse tema estará em debate amanhã, 14, durante a 5ª rodada do Seminário Rodada de Semestre.
https://bit.ly/2Fgxqco
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FNP debate sistema tributário em seminário do IDS
As idiossincrasias do sistema tributário brasileiro foram assunto no dia 13, durante
o debate que abriu o 3º Seminário do Pacto Federativo. “Temos cidades populosas e
pobres e isso o nosso federalismo não enxerga”, destacou o secretário-executivo da
FNP, Gilberto Perre, na mesa “Mais Brasil, menos Brasília: federalismo brasileiro e a autonomia municipal”, promovido pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS).
Segundo Perre, o desenho federativo trazido pela Constituição Federal é uma resposta para a não concentração do poder
político em Brasília. No entanto, ele destacou que a modificação no sistema tributário da constituição de 1988 traz muitas
referências da década de 1960. “E lá estão
os pressupostos de como se arrecada e
como distribui os recursos, principalmente os Fundos de Participação de Estados e
Municípios”, falou. https://bit.ly/35sjnLs

Gestores municipais debatem aplicação do mínimo constitucional
em Educação
Dirigentes municipais concordaram que a excepcionalidade do momento pede
regras igualmente excepcionais. A conclusão se deu ao longo do debate “Desafios
para aplicação do mínimo constitucional em Educação”, promovido pela FNP, no
dia 14, em mais uma rodada do seminário Virada de Semestre.Prioritário na pauta
construída por prefeitos de cidades com
mais de 80 mil habitantes, a aplicação dos
25% no ensino tem sido vista com dificuldade pelos governantes e tratada como
um ponto de necessária adequação. Para
o secretário da Fazenda de Florianópolis/
SC, Constâncio Maciel, diretor jurídico da
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), o momento é
de encontrar uma solução que passa, não
só pela contabilização de valores, como ocorre atualmente, mas que garanta despesas eficazes. https://bit.ly/33g4cT5

FNP pede que o Código Brasileiro de Trânsito não promova
impunidade para infratores
No dia 17, a FNP posicionou-se quanto ao PL 3267/2019, que modifica o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). Para a entidade, o texto ainda continha dispositivos prejudiciais. Em ofício endereçado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao relator,
Ciro Nogueira, ao presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário e
aos líderes do Senado, a FNP defendeu que as alterações no CTB devem garantir
segurança no trânsito, preservar vidas e evitar a ocupação de leitos hospitalares.
https://bit.ly/3ijhMLE
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Prefeitos cobram projeções de impacto para avançar na discussão
da reforma tributária
Embora favoráveis à simplificação dos tributos, prefeitos manifestaram no dia 19 preocupação
de que a reforma tributária possa
prejudicar as finanças de médios
e grandes municípios. Em reunião
com lideranças políticas, como os
presidentes da Câmara, Rodrigo
Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, dirigentes da FNP se dispuseram a negociar tecnicamente a
proposta, principalmente no que diz respeito à arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS).
Para as cidades com mais de 80 mil habitantes, o ISS tem grande relevância e,
por isso, para apoiar qualquer modificação, os governantes querem trabalhar com
projeções. De acordo com o presidente da entidade, Jonas Donizette, prefeito de
Campinas/SP, esses cálculos são indispensáveis para que o grupo possa opinar sobre o texto.https://bit.ly/2ZpOBPr

Presidente da FNP fala sobre desafios para o próximo mandato de
prefeitos
O prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, participou, no
dia 20, de um debate sobre os principais desafios para a nova geração de prefeitos.
De acordo com os debatedores, a construção de uma equipe e a defesa de uma
agenda consistente são alguns dos pontos mais importantes para um bom mandato. Promovido pela Comunitas, o evento fazia parte da Jornada para Futuros Prefeitos, curso para auxiliar futuros governantes na formulação de planos de governo.
https://bit.ly/2ZqmsIl

FNP debate a importância dos consórcios públicos para o
desenvolvimento das cidades
A possibilidade no ganho de escala que o consorciamento traz aos municípios
foi destaque na abertura do webinar “Intergov - como Consórcios Públicos podem
contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura?”, no dia 20. O evento foi promovido pelo Ministério da Economia. Na opinião dos participantes, entre eles o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, essa é uma agenda que auxilia as cidades
na elaboração de políticas públicas. “O consorciamento pode sim ser uma resposta
afirmativa para que, oferecendo escala, municípios menos populosos, próximos um
do outro, possam oferecer serviços de qualidade e maximizar o recurso público”,
disse. https://bit.ly/3bNHDIY
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FNP participa de discussão sobre a retomada dos investimentos
nos municípios

CONQUISTA FNP

Com um déficit fiscal de 35% em relação
ao primeiro semestre de 2019, municípios de
médio porte já antevêem graves dificuldades
para investir. O contexto é delicado, sobretudo considerando que os repasses do governo
federal destinados às cidades foram feitos de
maneira “enviesada”, conforme o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, durante o
webinar “Financiamento a municípios: oportunidades para a infraestrutura local na recuperação da economia brasileira”, no dia 21.
O evento virtual foi promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento
(ABDE), fez parte do ciclo de debates online “Caminhos da Retomada”, que contou também com a participação do assessor da presidência da Fomento Paraná,
Claudio Shigueoka, e mediação do diretor da Desenbahia e diretor da ABDE, Paulo
Costa. https://bit.ly/32fWjNV

Programa emergencial para o sistema de transporte é aprovado
na Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 26, o Projeto de Lei 3364/20, que
prevê o repasse de R$ 4 bilhões da União a estados e municípios com mais de
200 mil habitantes para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia de COVID-19. Pleito da FNP desde o início da
crise sanitária, o programa emergencial é, de acordo com a entidade, uma forma de evitar o colapso do sistema, que acumula prejuízos e dificulta retomada
da economia. O PL foi aprovado na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Hildo Rocha (MA). https://bit.ly/2DNCYu9

FNP debate resultados das finanças do primeiro semestre nos
municípios

Finanças de médias e grandes cidades
não acompanham o comportamento médio de Brasil, no primeiro semestre do ano. A
avaliação é do consultor econômico da FNP,
Kleber Castro, que apresentou durante o webinar Virada de Semestre, no dia 21, alguns
dados preliminares do resultado obtido pelos municípios brasileiros nos seis primeiros
meses do ano.
Conforme o economista, a expectativa era
que a frustração das receitas fosse muito maior com os impactos da pandemia. Esse
resultado é a consequência da soma do 1º semestre, que praticamente ficou imune aos
efeitos da doença e o auxílio emergencial dos R$ 600, que beneficiou 44% dos domicílios brasileiros. Também participaram do debate o secretário-executivo da entidade,
Gilberto Perre, e a secretária da Fazenda de Niterói/RJ, Giovanna Victer, presidente do
Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças. https://bit.ly/3iiN84R
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FNP e Abrainc discutem desburocratização da construção civil
com ministro da Economia
Simplificação no processo da
construção de moradias populares
foi assunto, no dia 26, de encontro de
governantes municipais com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Na reunião, promovida pela FNP,
em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc), ficou pactuado um grupo
de trabalho para aperfeiçoar legislações federais referentes ao tema.
Com a motivação de contribuir para o crescimento econômico do país a partir da
construção civil, a videoconferência aconteceu no contexto do lançamento do programa Casa Verde e Amarela. “A preocupação é não quebrar o círculo virtuoso gerado
pelo setor”, afirmou o presidente da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP.
https://bit.ly/3hjfRoQ

FNP reúne gestores para debate sobre permissões na
comunicação durante período eleitoral
Publicização de campanhas de utilidade pública, desde que estejam relacionadas à pandemia ocasionada pela COVID-19, estão liberadas durante o período eleitoral, pela legislação correspondente. O assunto foi debatido no dia 27,
durante a videoconferência “Comunicação dos municípios em tempos de COVID-19: o que é permitido no período eleitoral”, promovida pela FNP, em parceria
com a Vital Strategies e a Impulso. A pauta, inclusive, extrapola os candidatos e
vale para todos os gestores municipais. https://bit.ly/3bSFqfG

FNP debate reforma tributária em live da Rede Sustentabilidade
A FNP voltou a defender uma postura de atenção em relação às propostas
de reforma tributária que tramitam no Congresso. Palestrante na live “Reforma
Tributária e o Pacto Federativo”, promovida pela Rede Sustentabilidade no dia
28, o secretário-executivo da entidade, Gilberto Perre, destacou que, embora os
governantes locais reconheçam a necessidade de simplificação dos tributos, é
fundamental que as mudanças sejam promovidas com um novo pacto federativo. https://bit.ly/2Ranl30

Fundo Clima - A FNP ingressou, em 17 de agosto, com pedido para atuar como amicus
curiae na ação que trata da descontinuidade dos investimentos do Fundo Nacional
sobre Mudança do Clima (“Fundo Clima”), importante instrumento de ﬁnanciamento
climático. A ação tramita no STF, ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental) 708, e está sob a relatoria do ministro Roberto Barroso. No pedido, a FNP
solicita ativar o funcionamento do Fundo com todos os seus recursos autorizados pela
lei orçamentária e que a União se abstenha de contingenciar os recursos nos próximos
orçamentos a serem apresentados.
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FNP participa de imersão em Jornada da Comunitas
Abrindo o ciclo de dez atividades da “Jornada de Planos de Governos Municipais”, da Comunitas, foi realizado dia 1º, um encontro virtual com mais de 90
participantes. A Jornada reuniu mais de 600 candidatos e assessores na construção dos documentos que nortearão as gestões. O prefeito de Campinas/SP,
Jonas Donizette, presidente, e o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, participaram da imersão, liderada pela CEO da Comunitas, Regina Esteves, e mediada pelo cientista social Fernando Schüler. Vivian Satiro, secretária adjunta de
Licenciamento da prefeitura de São Paulo/SP também participou dos debates.
https://bit.ly/3eJBcYU

Prefeitos e deputados debatem a reforma tributária em mais uma
rodada de negociações
“Uma reforma tributária que atenda adequadamente as responsabilidades dos municípios e simplifique
a cobrança para os cidadãos, isso é o
que buscamos”, sintetizou o prefeito
de Campinas/ SP, Jonas Donizette,
presidente da FNP, na reunião com
os deputados federais Rodrigo Maia,
presidente da Câmara, e Aguinaldo Ribeiro, relator da Reforma Tributária. Também
participaram os prefeitos de Teresina/PI, Firmino Filho, vice-presidente da FNP, Gean
Loureiro, de Florianópolis/SC e Clécio Luiz, de Macapá/AP, além do secretário-executivo da entidade, Gilberto Perre. https://bit.ly/3lf9EgI

FNP promove ações para implementação dos ODS pelos municípios
A Associação de Municípios Alemães, em cooperação com Platform
e UCLG, promoveu nos dias 1º, 2 e 4
o Connective Cities virtual Dialogue
Event: Local Government Associations and their role in localising the
SDGs (Associações de Governos Locais e seu papel na localização dos
ODS). Além de representantes de 15
associações municipalistas da América Latina, Europa, África e Ásia, o evento contou também com a participação da
FNP. https://bit.ly/3eFEKeZ
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Prefeitos apoiam Simplifica Já na reforma tributária
Prefeitos das maiores
cidades do país pactuaram, no dia 16, apoio à
autonomia
municipal
na reforma tributária.
Favoráveis ao modelo
do Simplifica Já, os governantes
aprovaram
por unanimidade, durante a 78ª Reunião Geral da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP), posicionamento que foi
apresentado dia 17, em
audiência pública virtual, promovida pela Comissão Mista Temporária, que trata
do tema no Congresso Nacional. https://bit.ly/32oQpK8

FNP defende autonomia dos municípios em audiência pública sobre
reforma tributária
Em audiência pública virtual
promovida pela Comissão Mista
Temporária que trata da reforma
tributária, dia 17, o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, expôs a posição da
entidade. “Os prefeitos vivem um
clima de desconfiança, um sentimento de perda. Isso sem contar
que o momento não é adequado
para essa discussão”, declarou. https://bit.ly/2U7cdWf
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FNP lança repositório com conteúdos técnicos para auxiliar
candidatos nas eleições 2020
Para auxiliar candidatos que concorrem às eleições municipais 2020,a FNP
disponibilizou, dia 25, um repositório com conteúdos técnicos das principais
áreas da governança. São cartilhas, publicações, guias e materiais afins elaborados por entidades e organizações parceiras que têm o objetivo de apresentar propostas para as demandas municipais considerando, principalmente, o
contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus. https://bit.ly/3n8JNHE

Financiamento do transporte é assunto em encontro de
secretários de mobilidade

Assunto que preocupa as médias e grandes cidades brasileiras, o financiamento do transporte público foi debatido dia 29. O
tema, em pauta no evento conjunto promovido pelos Fóruns Paulista e Nacional de Secretários e
Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, foi tratado pela FNP
como uma questão estruturante.
https://bit.ly/2U6A7RI

Setembro 33

OUTUBRO
Professores e gestores defendem discussão do federalismo junto
com reforma tributária
O impacto da reforma tributária na federação
foi assunto, no dia 6, de mais um debate proposto
pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). No encontro virtual, o grupo defendeu a inoportunidade do momento, já que a urgência das demandas da pandemia se sobrepõe a
discussões estruturantes como é o caso do sistema
tributário brasileiro. “Nunca assisti nenhum país federativo discutir reforma tributária sem tratar de federalismo fiscal”, comentou o professor e economista Fernando
Rezende. Para o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, o federalismo brasileiro, com fundamentos da década de 1960, distribui equivocadamente os recursos
entre os entes, “causando subfinanciamento em territórios importantes e populosos”. https://bit.ly/32CCO1V

Pesquisa do Programa Cidades Sustentáveis revela impactos da
COVID-19 nos municípios
Pesquisa “Impactos da COVID-19 nos municípios”, lançada
no dia 6, pelo Programa Cidades
Sustentáveis e pelo Ibope Inteligência, revelou que praticamente
sete em cada dez municípios avaliam como muito alto ou alto os
impactos da pandemia nas contas
públicas. Ainda segundo os resultados apresentados, a pandemia
também afetou muito as ações, medidas e programas previstos e que será importante contar com as associações de municípios para retomar o desenvolvimento
socioeconômico local. https://bit.ly/3ps4IYv

Para FNP, reforma tributária deve discutir financiamento das cidades
“Não temos debate aprofundado
como precisaríamos sobre o financiamento das cidades”. A frase é do
secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, que apontou como desafiador discutir reforma tributária
sem falar sobre responsabilidades
federativas. No debate proposto
pela Escola do Parlamento, no dia
8, o representante da entidade voltou a defender que a reforma dos
tributos precisa vir junto com o debate do pacto federativo. https://bit.ly/32CVPBn
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Saúde e Assistência foram áreas que mais pressionaram os cofres
municipais em 2020
A FNP lançou, no dia 15, uma nova edição do Anuário
Multi Cidades. Com dados fiscais do primeiro semestre
de 2020, a publicação aponta que saúde e assistência
social foram as áreas que mais pressionaram o custeio
nos municípios no primeiro semestre deste ano. Na
abertura da publicação, o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, faz a avaliação de que
“o cenário de crise econômica agravado pela pandemia
da COVID-19 trouxe ainda mais pressão para os cofres e
os serviços de saúde pública e assistência social, evidenciando a relevância das estruturas municipais para prestar o atendimento aos cidadãos”. https://bit.ly/3kgK0H2
Multi Cidades: https://bit.ly/2Iv3YB5

FNP aborda desequilíbrio federativo em debate sobre LOA e Fundeb
O desequilíbrio federativo, tanto
regional quanto hierárquico, entre os entes subnacionais foi destacado, no dia 20, pelo coordenador de articulação política da FNP,
Jeconias Junior, durante o debate
“A Lei Orçamentária 2021 e o Fundeb”. “Quando discutimos a LOA
2021 e o Fundeb, a gente não pode
tirar do debate o que está por trás disso, que é uma federação completamente desequilibrada, seja do ponto de vista regional, seja do ponto de vista hierárquicos
entre os entes subnacionais”, afirmou. Promovido pela associação civil Ação Viva, o
evento foi transmitido ao vivo pelo Youtube. https://bit.ly/3pmcuD9

FNP participa de debate sobre desenvolvimento territorial
A construção de uma agenda estratégica para o desenvolvimento territorial foi assunto, no dia 21, de um dos
debates propostos pelo 11º Congresso
Gife. Representando a FNP, o coordenador de articulação política da entidade, Jeconias Junior, defendeu a construção
de um novo paradigma, que atribua mais “significado e concretude” à palavra cooperação e salientou como sendo um grande desafio, ao poder público, a busca
do entendimento de que é fundamental ter uma agenda para fazer a gestão de
projetos que reﬂitam a necessidade local. https://bit.ly/3kmQVyn
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FNP promove encontro de gestores para compartilhar
experiências de inovação em ODS
A FNP reuniu, no dia 21, gestores
municipais para debaterem “Práticas de Inovação em ODS”. No evento
virtual, a prefeitura de Niterói/RJ e
a Agenda Pública compartilharam
suas experiências com iniciativas
voltadas para a implementação dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Promovido pela Estratégia ODS, o debate foi transmitido ao vivo. https://bit.ly/35neLWo

FNP divulga Nota Técnica conjunta sobre aplicação de recursos
federais
A FNP divulgou, no dia 22, orientações sobre a aplicação de recursos federais
recebidos pelos municípios, na modalidade fundo a fundo, para o enfrentamento
à COVID-19. A Nota Técnica Conjunta nº 001/2020 apresentou regras sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos
de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS); e informações sobre transferência e
aplicação de recursos COVID. https://bit.ly/3eRoCqP
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FNP discute suspensão no pagamento de precatórios com
técnicos do STF

A suspensão do pagamento de precatórios em 2020 foi assunto de audiência,
dia 10 de novembro, entre a FNP e a assessoria do ministro Dias Toffoli, relator da
ação que trata da suspensão do pagamento de precatórios até a implementação
da linha de crédito especial pela União (ADO 58). A expectativa é que a ação seja
movimentada pelo magistrado ainda em 2020. https://bit.ly/3fwIuja

FNP e outras instituições defendem regra de repasse para
complementação do VAAT
Em carta conjunta, a FNP e outras instituições signatárias manifestaram-se favoráveis ao modelo que contempla a regra de repasse para os 50% de complementação Valor Aluno Ano Total (VAAT). A defesa é que essa modalidade, além de desburocratizar, permite ampliar o acesso às creches e pré-escolas. O posicionamento foi
encaminhado, no dia 23 de novembro, ao deputado Felipe Rigoni, que apresentou
a minuta do parecer ao Projeto de Lei (PL 4372/20) de regulamentação do Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). https://bit.ly/3l5Ntsc

Lei Kandir - FNP divulga valores estimados para cada município
Municípios devem receber ainda este ano cerca de R$ 1 bilhão em compensação
financeira da União devido às perdas de receita provocadas pela Lei Kandir (PLP
133/2020). No dia 25 de novembro, a FNP divulgou uma simulação dos valores aproximados correspondentes à cada município. A estimativa considerou os coeficientes de participação de cada estado (indicados no PLP) e as informações fiscais de
2020. https://bit.ly/3nVrNAZ
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FNP tem agenda no TCU para debater natureza jurídica dos
recursos da LC 173/2020
Em busca de orientações sobre a prestação de contas dos recursos oriundos da
Lei Complementar 173/2020, uma das medidas adotadas em 2020 para redistribuição de renda, a FNP participou de uma reunião com técnicos do Tribunal de Contas
da União (TCU), no dia 1º. A motivação do encontro era porque estava em curso no
TCU uma ação que iria definir se a origem dos recursos era da União ou de estados
e municípios. https://bit.ly/2JY1ADs

FNP participa de lançamento do livro Governance 4.0 para COVID-19
O presidente da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP, participou no dia 2 do
webinar de lançamento do livro “Governance
4.0 para COVID-19 no Brasil - Propostas para
Gestão Pública e para Políticas Sociais e Econômicas”. A obra é assinada por 29 autores,
sob coordenação do ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, do economista José Roberto Afonso, consultor da
FNP, e da tributarista Hadassah Santana. https://bit.ly/34325mS

TCU aprova propostas para execução de gastos de 2020 até 31
dezembro de 2021
O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou no dia 2 uma ﬂexibilização temporária nas regras fiscais para permitir que estados e municípios possam
executar gastos previstos no Orçamento de 2020 até 31 de dezembro de 2021. A decisão, que vinha sendo discutida pela FNP, vai permitir que os créditos extraordinários
da COVID-19 continuem sendo executados em 2021. Com a prorrogação, os valores
ainda não aplicados no enfrentamento da pandemia não precisarão ser devolvidos
por estados e municípios aos cofres da União no próximo ano. https://bit.ly/3gGu5S7

g100 evidencia distorção federativa e injustiça nos repasses
federais para o enfrentamento da COVID-19
Mais de 23,8 (23.847.136, 11,3% do total do país) milhões de brasileiros vivem em cidades que apresentam
altos índices de vulnerabilidade socioeconômica. Essa
informação está na mais recente nota técnica divulgada pela FNP sobre o g100, um grupo identificado pela
entidade com população superior a 80 mil habitantes,
baixa receita per capita e alta vulnerabilidade socioeconômica. Em 2020, 112 localidades encontram-se neste
recorte, sendo a maioria delas em Pernambuco, com 16,
seguido do Pará, com 13, e do Maranhão, com 10. https://bit.ly/2KcQgU3
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FNP divulga nota de posicionamento sobre vacina contra a COVID-19
Mais de 80 prefeitos atuais,
eleitos e reeleitos manifestaram
no dia 9 preocupação com a falta de clareza do governo federal
quanto à imunização dos brasileiros contra a COVID-19. O assunto esteve em debate durante
o “Conectando Cidades”, primeiro encontro promovido pela FNP
no pós-eleições.
Na ocasião, o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, declarou que até abril do ano que
vem, quando assume o próximo presidente, irá se dedicar à Frente para, somente
depois, dedicar-se a outros convites profissionais que recebeu. “Vai ser um período difícil, 2021 e 2022 principalmente, acho que ainda teremos o impacto da crise
econômica e talvez não tenhamos as ajudas do governo federal que tivemos neste
ano de 2020. Nossa união é primordial, não somente dos prefeitos, mas de todos
os órgãos que nos ajudam na evolução das políticas públicas”.https://bit.ly/2JUgafo

Presidente da FNP reafirma necessidade de recursos
extraordinários para o transporte público
A FNP voltou a destacar a importância do
aporte financeiro do governo federal para o
sistema de transporte público, no dia 9. “O sistema precisa de recursos extraordinários e a
pandemia só agravou a situação, que já tinha
como complicadores a crise econômica e o
serviço prestado pelos aplicativos”, pontuou
o presidente da entidade, Jonas Donizette,
prefeito de Campinas/SP, durante o webinar
ANTP Café. Na ocasião, o governo federal ainda não havia vetado integralmente PL
3364/2020, que previa o auxílio de R$ 4 bilhões a estados e municípios para garantir
a prestação do serviço.https://bit.ly/340wja4

Prefeitos da FNP manifestam perplexidade ao veto presidencial
para R$ 4 bi ao transporte
Com o veto integral do presidente Jair Bolsonaro ao PL 3364/2020, que previa
repasse de R$ 4 bilhões para manutenção do transporte público de estados e
municípios, prefeitos manifestaram “perplexidade” com a medida. Em nota da
FNP, divulgada à imprensa, no dia 10, os dirigentes da entidade afirmaram que
“o veto ao auxílio emergencial trará ainda mais dificuldades ao setor que já enfrentava uma grave crise. Situação que se tornou ainda mais devastadora com a
pandemia”. https://bit.ly/37SFJFI
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Entidades manifestam preocupação com a manutenção do serviço
de transporte público

A FNP, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos
(ANPTrilhos), Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), UITP América Latina e o Fórum
Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana repudiaram a decisão
presidencial de vetar o Projeto de Lei 3364/2020, que destina R$ 4 bilhões a estados e municípios para a recuperação do transporte público frente aos impactos da
COVID-19. Em manifesto divulgado no dia 16 de dezembro, as entidades destacaram que “a falta de recursos afetará milhões de brasileiros que só tem o transporte
público como meio de deslocamento – os serviços de transporte coletivo por ônibus
urbano atendiam, antes da pandemia, cerca de 40 milhões de pessoas diariamente,
e os serviços metroferroviários mais 12 milhões”. http://bit.ly/38hTNJ7

FNP e Butantan assinam acordo para facilitar compra da vacina
contra a COVID-19

A FNP e o Instituto Butantan assinaram no dia 22, em São Paulo/SP, um Protocolo
de Intenções para facilitar a negociação de um acordo definitivo para a compra de
vacina contra a COVID-19. “Estamos celebrando aqui um acordo em que dizemos sim,
sim nós desejamos que o nosso povo brasileiro seja vacinado, confiamos na história do
Instituto Butantan”, declarou o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente
da FNP, que assinou o documento com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.
De acordo com a parceria firmada entre as instituições, a previsão de fornecimento da
vacina é janeiro de 2021. O prazo considera que a vacina está em estágio avançado de
desenvolvimento e os ensaios clínicos realizados no Butantan, no Brasil, mostram resultados promissores. http://bit.ly/3rrdhDU
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Lei que regulamenta pagamento das compensações das perdas
com a Lei Kandir é sancionada pela presidência
Com a sanção da Lei Complementar nº 176, publicada em edição extra do Diário Oficial, no dia 29, estados e municípios receberam em 2020 as compensações
da União referentes às perdas de receita provocadas pela Lei Kandir. Para garantir
a primeira parcela do repasse ainda neste ano, a orientação da Secretaria Nacional do Tesouro (STN) é que a declaração de renúncia a eventuais direitos contra a União, decorrentes do artigo 91 do ADCT, fosse assinada até 10h do dia 30.
https://bit.ly/37VUOaG

MP que prorroga prazo para pagamento da Lei Aldir Blanc não
atende completamente pleito dos municípios

CONQUISTA FNP

O governo federal prorrogou para 2021 o prazo para pagamento do auxílio ao
setor cultural previsto na Lei Aldir Blanc. No entanto, de acordo com a Medida
Provisória 1019/20, publicada no dia 29, 31 de dezembro é prazo final para municípios empenharem os recursos e garantir o benefício. A medida atendeu em parte
a solicitação da FNP, que pleiteou a prorrogação de todas as etapas necessárias
para implementação do auxílio emergencial à Cultura – execução, empenho, liquidação e pagamento dos recursos previstos na Lei.https://bit.ly/3aV8mVG

Vigência de instrumentos de transferências da União é
prorrogada para 31 de março
O governo federal prorrogou para 31 de março a vigência de convênios, contratos de repasse e outros instrumentos de transferências de recursos da União, cuja execução já tenha sido iniciada. A
decisão foi publicada no Decreto 10.594/20, divulgado no dia 29.
https://bit.ly/2KLHOeQ
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FNP CONECTANDO
CIDADES PARA
ENFRENTAR A
COVID-19

LINHA DO TEMPO
11/03 – Organização Mundial
da Saúde (OMS) decreta
pandemia do novo coronavírus

13/03 – COVID-19 é assunto
de destaque na Plenária de
Prefeitos da 77ª Reunião Geral
da FNP

16/03 - FNP pede apoio do
governo federal para ajudar
municípios no combate ao
novo coronavírus

17/03 – FNP passa a divulgar
ações emergenciais das
cidades

18/03 – Prefeitos propõem
pauta emergencial para
enfrentamento da crise
econômica

20/03 – Entra em vigor decreto
de calamidade pública

20/03 – FNP recomenda
proibição de mototáxi nas
cidades

22/03 – Reunião virtual
mobilizada pela FNP com
prefeitos, presidente Jair
Bolsonaro e o então ministro
da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta
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23/03 – FNP encaminha ofício
formalizando pleitos feitos à
Mandetta e Bolsonaro

25/03 - Diretoria da FNP
repudia postura de Bolsonaro,
que desmereceu o trabalho
dos prefeitos na pandemia

15/04 – FNP aﬁrma que o
governo federal estimula o
conﬂito federativo

30/03 – Prefeitos cobram
do governo federal
posicionamento sobre
disponibilização de testes e EPI

29/03 – Ministro Guedes pede
apoio da FNP para atualização
no cadastro de trabalhadores
informais

27/03 - FNP cobra resposta de
Bolsonaro sobre gestão do SUS
13/04 – FNP divulga carta
aberta ao povo brasileiro sobre
impacto da COVID-19 nas
receitas

09/04 – Diretoria da FNP
debate desabastecimento com
ministra da Agricultura

08/04 – Em nota oﬁcial, FNP
repudia declarações do
presidente Jair Bolsonaro

06/04 – Presidente da
FNP assina carta aberta
à Bolsonaro em que pede
valorização dos prefeitos

03/04 - FNP reforça pleito por
R$ 2,5bi/mês para transporte

02/04 – Levantamento da FNP
aponta que só no Brasil, entes
federativos viviam divergências
nas tomadas de decisão

17/04 – PLC atende pleito
da FNP e do Conasems e
permite execução de saldos
remanescentes para aplicar na
saúde durante pandemia

22/04 – Prefeitos oﬁcializam
pedido por esclarecimentos
sobre a utilização do salário
educação

23/04 – Prefeitos pedem
participação do governo na
construção de metodologia
para retomada das atividades
econômicas

27/04 – FNP reitera, em ofício
à Bolsonaro, necessidade de
construção de um Protocolo
de Orientação Nacional para
Flexibilização do Isolamento
Social
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12/05 – FNP pede apoio
do presidente da Câmara
para a concessão de
benefícios emergenciais aos
trabalhadores do setor cultural

06/05 – Em ofício à Bolsonaro
e Guedes, FNP destaca
necessidade emergencial de
sanção da MP 909/2020

06/05 – À Bolsonaro e
Mandetta, FNP oﬁcializa
pedido de agilidade na
sanção do Projeto de Lei
Complementar nº 39/2020

06/05 – Fórum dos Gestores
e Dirigentes de Cultura
das Capitais e Municípios
associados divulga carta
aberta apoiando o PL
1089/2020

04/05 - FNP incentiva medidas
de austeridade ﬁscal

30/04 – FNP posiciona-se
em nota oﬁcial sobre PL
149/2020, destacando critérios
inadequados para partilha de
recursos

29/04 – Presidente da FNP
volta a cobrar participação do
governo em plano nacional de
enfrentamento à COVID-19

14/05 - Prefeitos discutem
impactos da pandemia em
reunião prévia a encontro com
novo ministro da Saúde

22/12 - FNP e Butantan
assinam acordo para facilitar
compra da vacina contra a
COVID-19

09/12 - FNP divulga nota de
posicionamento sobre vacina
contra a COVID-19
19/05 – Em ofício, FNP solicita
audiência com ministro Onyx
Lorenzoni

20/05 - Pazuello sinaliza à
FNP que irá priorizar cidades
responsáveis pelo atendimento
de infectados por COVID-19 no
repasse do Fundo de Reservas
Monetárias

12/06 – FNP pede que
Bolsonaro sancione PL do
auxílio emergencial da cultura

16/06 - FNP e Undime pedem
que Conselho Nacional de
Educação construa diretrizes
para volta presencial às aulas

18/06 – Eleições 2020 no
contexto da pandemia é
assunto de reunião entre FNP
e o presidente do TSE, ministro
Luís Roberto Barroso

23/06 – Em ofício, prefeitos
pleiteiam que recursos do
PNAE possam ser distribuídos
em valor monetário às famílias

07/12 - g100 evidencia
distorção federativa e injustiça
nos repasses federais para o
enfrentamento da COVID-19

9/10 - FNP reivindica ao
ministro Pazuello a regulação
de medicamentos, garantindo
abastecimento aos municípios
a um preço justo

26/08 – Câmara atende pleito
da FNP e aprova programa
emergencial para o sistema de
transporte

07/08 - Prefeitos pedem apoio
de Guedes para enfrentarem
a crise provocada pela
pandemia

03/08 - FNP lança campanha
de comunicação uniﬁcada
para o enfrentamento à
COVID-19

31/07 - Levantamento
técnico da FNP aponta que
distribuição de recursos da
União para o enfrentamento
da pandemia beneﬁciam
desproporcionalmente os
municípios
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LIVES INTERNACIONAIS
ABRIL
Itália faz compensações de receita com base na arrecadação
perdida pelos municípios
Em reunião virtual, prefeitos da
Associação Nacional dos Municípios
Italianos (ANCI) dividiram com governantes brasileiros que o socorro
fiscal feito pela Itália leva em consideração o recolhimento de impostos de 2019. Os questionamentos
aos prefeitos italianos foram feitos
pelos prefeitos de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, e de Teresina/PI, Firmino Filho, vice-presidente
Nacional da entidade, no dia 15.
A videoconferência aconteceu logo após a FNP divulgar nota oficial declarando
que solução apresentada pelo governo brasileiro, em detrimento ao PLP 149/2019,
era insuficiente frente às demandas das cidades. https://bit.ly/2ZvatsT

Isolamento social é citado por argentinos como medida mais
efetiva de contenção à propagação do coronavírus
As perspectivas econômicas e
sociais diante da crise provocada
pela pandemia do novo coronavírus
foram tema de um debate virtual
entre prefeitos brasileiros e argentinos, no dia 29. O encontro serviu
para que os dois países compartilhassem experiências na gestão e
reuniu os prefeitos de Florianópolis/
SC, Gean Loureiro, de Pelotas/RS,
Paula Mascarenhas, e os argentinos
de Rosário, Pablo Javkin; de Berisso,
Fabian Cagliardi; e de Chascomús, Javier Gastón. O papel do sistema público de
saúde e da iniciativa privada no combate à doença foi destaque na conversa. Em
Florianópolis, Loureiro destacou os cuidados com a saúde básica da população e os
testes rápidos para a COVID-19, “A cidade já fez mais de quatro mil testes”, relatou.
https://bit.ly/2RemIFD
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Turquia mostra como medidas precoces e rígidas têm ajudado o
país a superar a pandemia
Para compartilhar experiências
sobre a crise causada pelo novo
coronavírus, prefeitos brasileiros e
turcos se reuniram, no dia 30, para
debater o assunto. O encontro fez
parte de uma rodada de conversas realizada pela FNP, com autoridades ao redor do mundo, para
entender o comportamento de
outros países no enfrentamento à
pandemia.
Desse debate participaram o
prefeito de Teresina/PI e vice-presidente nacional da FNP, Firmino Filho, e o prefeito de São José dos Campos/SP, Felício Ramuth. Pela Turquia, participaram a presidente da União dos Municípios da Turquia/TBB e prefeita de Gaziantep, Fatma
Şahin, e o presidente da Associação de Cidades Saudáveis da Turquia e prefeito de
Bursa, Alinur Aktaş. https://bit.ly/32hBthi

MAIO
Prevenção e medidas rápidas foram soluções encontradas por
Portugal para enfrentar a pandemia do novo coronavírus
Representantes do Brasil e de
Portugal se reuniram dia 6 para
uma rodada de debates sobre o
novo coronavírus. A reunião virtual, promovida pela FNP, teve como
objetivo compartilhar experiências
e entender como os dois países estão lidando com o enfrentamento
à COVID-19. Representando o Brasil,
estavam presentes o presidente da
FNP e prefeito de Campinas (SP),
Jonas Donizette, e o prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira. Participaram ainda o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e prefeito de
Coimbra, Manuel Machado, e a diretora de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e
Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Neira. https://bit.ly/3cmFDYP
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MAIO
Brasil e Coreia compartilham experiências no enfrentamento à
COVID-19
Para conhecer mais sobre as medidas
de contingenciamento implementadas
pelo país, a FNP promoveu no dia 14 uma
live com o cônsul-geral da República da
Coreia do Sul em São Paulo, Hak You
Kim, e o prefeito de Cheonan, Park Sang-don. O encontro contou ainda com a
participação do prefeito de Piracicaba/
SP, Barjas Negri, e do vice-prefeito de
Campinas/SP, Henrique Magalhães Teixeira. https://bit.ly/3nVvK8L

Prefeitos brasileiros e franceses partilham vivências adotadas
para mitigar a crise do coronavírus
O Brasil registrou no dia 19 mais de mil
mortes provocadas pelo novo coronavírus
em um único dia. No balanço total, o país
apresentava mais de 271 mil casos confirmados da doença e quase 18 mil mortes.
Um drama sanitário e social que a França também conhece. De acordo com as
informações da universidade Johns Hopkins, o país europeu já superou a marca
de 180 mil pessoas infectadas e 28 mil
óbitos, em decorrência da COVID-19. Para debater as medidas que podem ser adotadas no enfretamento desse cenário, a FNP promoveu no dia 20, uma live com governantes dos dois países. https://bit.ly/3clbMzP

Combate à COVID-19: prefeitos espanhóis e brasileiros defendem
foco prioritário na emergência de saúde
Na semana em que o Brasil ultrapassou a Espanha no número de casos de pessoas contaminadas com o
novo coronavírus, prefeitos brasileiros
tiveram a oportunidade de debater
os efeitos da crise diretamente com
governantes do país europeu. O encontro foi viabilizado pela FNP dia
22, por meio de uma live transmitida ao vivo na Fanpage da entidade.
https://bit.ly/2RM9SPl
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Em live, prefeitos do Brasil e dos Estados Unidos analisam
medidas de enfrentamento à pandemia
Um estudo da Universidade de
Columbia, nos Estados Unidos,
revelou que aproximadamente 36 mil americanos poderiam
ter sido salvos se o país tivesse
adiantado em uma semana a
adoção de medidas de distanciamento social durante a pandemia de COVID-19. Reunidos em
um encontro virtual promovido
pela FNP no dia 27, os prefeitos de Vitória/ES, Luciano Rezende, vice-presidente
de Relações Internacionais da FNP; de Manaus/AM, Arthur Virgílio Neto, 2º Secretário Nacional da entidade; de Miami, Francis Suarez, e o vice-prefeito de Segurança Pública de Los Angeles, Jeff Gorrell, ressaltaram a importância do discurso
unificado entre os governantes para reduzir os impactos causados pelo novo coronavírus. https://bit.ly/32QyzjW

Coronavírus: prefeitos brasileiros e prefeitas mexicanas debatem a
importância da atuação conjunta entre os entes
A nona rodada de conversas internacionais promovidas pela FNP
para compartilhar ações de enfrentamento ao novo coronavírus
debateu dia 29 a experiência mexicana. Os detalhes sobre a política
de combate adotada pelo país foram apresentados pelas prefeitas
de Puebla, Claudia Rivera Vivanco;
de Los Cabos, Armida Castro Guzman; e de Acapulco, Adela Román Ocampo. As informações foram discutidas com
prefeitos brasileiros de Maceió/AL, Rui Palmeira, e de Santana de Parnaíba/SP,
Elvis Cezar. https://bit.ly/3605sga
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JUNHO
Governantes brasileiros e chineses detalham medidas de
enfrentamento adotadas para conter a COVID-19
Berço da pandemia do novo coronavírus, a China adotou o isolamento rigoroso de cidades como
uma das principais estratégias para
conter a disseminação da doença.
Nas regiões com maior incidência
de pessoas infectadas, como em
Wuhan, foco inicial da contaminação, as medidas restritivas foram
implementadas por mais de dois meses. Os impactos dessa ação e os desafios para
a retomada das atividades presenciais foram apresentadas por governantes do país
asiático durante um encontro virtual organizado pela FNP, no dia 3. O detalhamento
das informações foi mostrado pela vice-prefeita de Fuzhou, Li Chun; pelo vice-prefeito de Yangzhou, Yu Ting; pelo vice-presidente do Hospital Jin Yin Tan em Wuhan,
Huang Chaolin; e pelo diretor-geral do Departamento dos Assuntos Americanos e
Oceânicos da Associação de Amizade do Povo Chinês, Shen Xin. O intercâmbio de
vivências foi moderado pelo prefeito de Aparecida de Goiânia (GO), Gustavo Mendanha, e contou ainda com a participação do vice-prefeito de São Luís (MA), Júlio
Pinheiro. https://bit.ly/3eFVCSE

Desempenho de cidades brasileiras e chilenas no enfrentamento à
COVID-19 é discutido em encontro virtual
Em junho, Brasil e Chile se destacavam entre os países com o maior
índice de propagação do novo coronavírus. Para falar sobre o desempenho dos dois países no enfrentamento à pandemia, a FNP reuniu,
no dia 5, a prefeita de Rio Branco/
AC, Socorro Neri; o prefeito de Araraquara/SP, Edinho Silva; o prefeito
chileno de La Granja, Felipe Delpin;
e o secretário-executivo da Associação Chilena de Municípios, Jaime
Belmar. https://bit.ly/2U91R8n
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Prefeitos brasileiros e equatorianos avaliam os desafios para o
combate ao novo coronavírus
A 12ª rodada de conversas proposta pela FNP para debater os desafios e os encaminhamentos adotados pelas cidades brasileiras e
estrangeiras no enfrentamento ao
novo coronavírus ouviu, no dia 10, a
experiência do Equador. A vivência
foi apresentada pelos prefeitos de
Paute, Raúl Delgado, e de Cuenca,
Pedro Palacios Ullauri. Já a realidade do Brasil foi dividida pela prefeita de Mossoró/RN, Rosalba Ciarlini, e pelo prefeito de Macapá/AP, Clécio Luís. https://bit.ly/3n56wV6

Governantes do Brasil e do Uruguai discutem ações para
minimizar os efeitos da pandemia
Com atuação de destaque na
América Latina, prefeitos uruguaios
atribuíram o sucesso do país no
enfrentamento à COViD-19 à rapidez na adoção de medidas de contenção, responsabilidade cidadã e
ações integradas entre os entes. O
assunto foi discutido no dia 15 durante mais uma live realizada pela
FNP. Participaram do debate a prefeita do departamento de Rivera,
Alma Galup, e os prefeitos do departamento de Canelones, Tabaré Costa; de Foz do
Iguaçu/PR, Chico Brasileiro; e de Uruguaiana/RS, Ronnie Mello, além do secretário-geral de Governo de Canelones, Francisco Pedro Legnani Silva. https://bit.ly/3eIyT8P
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JUNHO
Prefeitos do Brasil e da África do Sul dividem experiências
alcançadas na batalha contra a COVID-19
As principais ações implementadas pelos municípios sul-africanos
para combater os efeitos do novo coronavírus na saúde pública e na economia local foram debatidas no dia
19. O relato foi apresentado no encontro virtual promovido pela FNP,
pelos prefeitos de Joanesburgo, Geoff Makhubo, e de Buffalo City, Xola
Pakati, aos governantes municipais
de Porto Velho/RO, Hildon Chaves, e de Guarulhos/SP, Guti. https://bit.ly/3n8fZep

Prefeitos do Brasil e da Nova Zelândia enfatizam a necessidade de
ações coordenadas para conter a pandemia
Referência para todo o mundo,
detalhamento das ações implementadas pela Nova Zelândia no enfrentamento ao novo coronavírus foi
assunto, no dia 23, da 15º edição de
encontros virtuais organizados pela
FNP para compartilhamento de experiências de governantes locais. As
medidas foram apontadas pela prefeita de Hamilton, Paula Southgate,
e pelo presidente da Associação de
Governos Locais da Nova Zelândia e
ex-prefeito de Dunedin City, Dave Cull. O diálogo foi complementado com a participação da prefeita de Palmas/TO, Cinthia Ribeiro; e do prefeito de Porto Alegre/RS,
Nelson Marchezan Júnior. https://bit.ly/3nbdsQq
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JULHO
Prefeitos brasileiros e holandeses compartilham experiências no
enfrentamento ao novo coronavírus
Experiências
compartilhadas
por governantes locais holandeses no dia 10, durante a 16ª edição
da live “FNP Conectando Cidades
para enfrentar a COVID-19”, reafirmam o quanto o Brasil ainda caminha a passos lentos no combate
à pandemia do novo coronavírus.
Em debate mediado pelo prefeito
de Ribeirão Preto/SP, Duarte Nogueira, o prefeito de Fazenda Rio Grande/PR, Marcio Wozniack, o prefeito de Haarlem (Holanda), Jos Wienen, e o vice-prefeito de Den Bosch (Holanda), Ufuk Kâhya,
destacaram as medidas que têm sido adotadas para conter o avanço da doença.
https://bit.ly/3eJuwtO

Reunião virtual de prefeitas suecas e brasileiros evidencia
diferenças no enfrentamento à COVID-19
Comunicação articulada e cooperação entre todos os níveis de
governo foram pontos-chave no
combate à pandemia do novo coronavírus na Suécia, segundo destacaram governantes locais do país
europeu durante a live “FNP Conectando Cidades para enfrentar a
COVID-19”. Promovida pela FNP no
dia 17, a conferência digital contou
também com a participação dos
prefeitos brasileiros de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, e de Barueri, Nelson Furlan, e
foi marcada pela importância do compartilhamento de experiências no enfrentamento à doença. https://bit.ly/2JSIEpx
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JULHO
Prefeitos debatem diferenças de ações no enfrentamento à
pandemia no Brasil e na Austrália
À época, com 16.906 casos e 197
mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a Austrália
tem conseguido comprovar que
medidas de isolamento e distanciamento social são determinantes
para conter o avanço do coronavírus. Em debate promovido pela
FNP dia 30, governantes locais do
país da Oceania também atribuíram a baixa expressividade dos números, comparada aos mais de 2,6 milhões de infectados no Brasil, à ação rápida do
governo nacional diante da crise. https://bit.ly/3n7IKIe

AGOSTO
Brasil e Estônia compartilham experiências de enfrentamento à
COVID-19
Brasileiros voltaram a compartilhar experiências sobre ações de
combate à pandemia do novo coronavírus em mais uma live “FNP
conectando cidades para enfrentar
a COVID-19”, no dia 27. Já em sua
19ª rodada, o debate virtual reuniu
os anfitriões Professor Marquinhos,
prefeito de Piraquara/PR; e Beto
Preto, secretário de Saúde do Paraná e ex-prefeito de Apucarana/
PR; com os convidados estonianos Triin Varek, prefeita de Rakvere; e Toomas Sepp,
chefe de gabinete da prefeitura de Tallinn, capital do país europeu. A exemplo das
edições anteriores, as discussões foram marcadas por discursos que demonstram
similaridades nas medidas de contenção do vírus, mas evidenciam resultados notadamente desiguais. https://bit.ly/35lg60x
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OUTUBRO
Governantes brasileiros e japoneses compartilham experiências
no enfrentamento à pandemia
Prefeitos brasileiros e japoneses
discutiram, no dia 19, consequências da pandemia ocasionada pelo
novo coronavírus. Medidas de proteção à saúde da população, o impacto econômico, que deve ser sentido ainda em 2021, e a aposta nas
novas tecnologias foram assuntos
abordados na live FNP Conectando
Cidades para enfrentar a COVID-19.
Promovido pela FNP, em parceria com a Embaixada do Japão no Brasil, o encontro
foi transmitido ao vivo na página da entidade no Facebook. https://bit.ly/38LNXl9
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