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Conquistas
• TRF4 garante retenções do Imposto de Renda para os municípios
• Não vinculação dos recursos das multas de trânsito para o SUS
• Veto à vinculação dos recursos das multas de trânsito para o Programa Bicicleta Brasil
• Derrubada do veto ao Refis para as Micro e Pequenas Empresas
• Atualização dos valores da Lei de Licitações
• Desburocratização da transferência de recursos para saúde
• Caixa retoma operações de créditos aos municípios
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Projetos
A FNP desenvolve projetos com parceria e apoio de instituições nacionais e internacionais para
promover a pauta das cidades no pacto federativo e fortalecer as capacidades dos municípios. O objetivo é proporcionar apoio técnico, metodológico e compartilhar conhecimento para a implementação e o aprimoramento de políticas públicas de diversas áreas, tais como: finanças, mobilidade
urbana, educação desenvolvimento econômico local.
Veja abaixo os projetos vigentes:

Projeto / Cooperação

Financiador / Parceiro

Vigência

1

ICS,
Citi
Foundation,
Fia
Mobilidade Urbana Ativa, Inclusiva e Segura –
Foundation,Bloomberg Philanthriopies
Ruas Completas: Cidade Compartilhada
e World Resources Institute - WRI

2017-2019

2

Programa de Fortalecimento da Governança
Local e da Articulação Interfederativa Delegação da União Europeia no Brasil
(Fortalecer Municípios)

2016 - 2019

3

Sebrae – VI Convênio – Saber desenvolver

Sebrae Nacional

2018 - 2019

4

Rio 2016: Olimpíadas dos Direitos da Criança e
Delegação da União Europeia no Brasil
do Adolescente

2016 - 2018

5

Toyota – Inova Mob: Desafio de Mobilidade
Urbana

2018-2020

6

Integração dos cadastros de endereços entre o
IBGE e as Prefeituras para preparação da base Instituto Brasileiro de Geografia e
de informações para a realização do censo
Estatística - IBGE
demográfico de 2020

2018-2020

7

Cities4Forests - Cidades pelas Florestas Articulação para integrar as florestas internas,
adjacentes e distantes em planos e programas
de desenvolvimento urbano

World Resources Institute - WRI

2018-2019

8

Fortalecimento da rede Estratégia ODS

Delegação da União Europeia no Brasil
e Fundação Abrinq

2018-2021

9

Estruturação de projetos para viabilizar PPPs
em saneamento e iluminação pública

Fundação Ezute

2018-2019

Toyota Mobility Foundation

Articulação do INSS com as Prefeituras para
Instituto Nacional do Seguro Social 10 acesso direto a alguns serviços do Instituto, na
INSS
modalidade atendimento a distância.

2018-2019
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Janeiro
Governo desburocratiza transferência de recursos para saúde

A

utonomia para articular planejamentos na
área de saúde, valorizando a utilização global
dos recursos. Esse foi o pleito da FNP atendido pelo
governo federal, por meio da Portaria 3992/2017, do
Ministério da Saúde, que determina o repasse de recursos aos municípios apenas em duas modalidades,
uma para capital e outra para custeio.
De acordo com o Conselho Nacional de Secreta-

rias Municipais de Saúde (Conasems), os saldos financeiros anteriores à vigência da Portaria 3992, que
eram organizados em seis blocos de financiamento,
poderão ser transferidos para a conta corrente única
do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de
Saúde.
https://goo.gl/17iJ4w

Amastha assume presidência da FNP pelos próximos 40 dias

C

arlos Amastha assumiu, no dia 10 de janeiro,
como presidente em exercício da FNP e ocupa
o cargo até o dia 20 de fevereiro. O ato de posse aconteceu na sede da entidade, em Brasília/DF, e contou
com a presença de autoridades, como o ministro da
Saúde, Ricardo Barros. Na ocasião, Barros falou sobre
a conquista da FNP com a desburocratização no repasse de recursos da saúde aos municípios, a partir
da edição da Portaria 3992 de 29 de dezembro de
2017.
Segundo Amastha, durante os dias em que esta-

rá presidente interino da entidade, vai cumprir uma
intensa agenda em nome dos municípios brasileiros.
“Quero ouvir a sociedade e destravar as amarras burocráticas”, afirmou.
Também participaram da cerimônia a prefeita em
exercício de Palmas, Cínthia Ribeiro, o presidente do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Francisco
Paulo, e o secretário Nacional de Juventude, Francisco de Assis Costa Filho, entre outras autoridades.
https://goo.gl/Z6FkVA

Presidente em exercício da FNP dá início à agenda de 2018

C

arlos Amastha deu início ao seu mandato de
presidente em exercício da FNP já com agenda no governo federal. Em audiência com a secretária
do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, dia 11, o prefeito licenciado de Palmas/TO e o prefeito em exercício de Porto Alegre/RS, Gustavo Paim, apresentaram
pleitos relacionados à sustentabilidade financeira
municipal.
Um dos destaques da pauta da reunião foi a nova
metodologia de classificação da Capacidade de Pa-

gamento (CAPAG), que segundo Amastha necessita
de um aperfeiçoamento que contemple um período
de transição. Para Gustavo Paim, o período de transição é fundamental.
A audiência contou também com a participação
da assessora da Associação Brasileira das Secretarias
de Finanças das Capitais (Abrasf), Hellen Moure.
https://goo.gl/Ma1hoV

Caixa prevê mais recursos para financiamento nos municípios

N

a segunda semana como presidente em exercício da FNP, Carlos Amastha segue articulando pautas de interesse dos municípios. Depois de um
encontro com o presidente da Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), para tratar sobre a CIDE Municipal, foi a vez de se reunir com
o presidente da CAIXA, Gilberto Occhi.
Na reunião, Amastha reafirmou a importância do
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apoio da instituição no financiamento dos projetos
de infraestrutura nos estados e municípios. “O que estamos buscando é mais eficiência para todos os municípios brasileiros por meio de mais recursos para
investimentos, e isso não seria possível sem a CAIXA”,
declarou.
https://goo.gl/rpvPsD

FNP vai mobilizar parlamentares para derrubada do veto ao Refis
do Simples Nacional

A

FNP segue mobilizada pela derrubada do veto
ao Refis para as Micro e Pequenas Empresas.
Nesta quinta-feira, 18, em Brasília/DF, durante reunião
de trabalho, articulada pelo Sebrae, com parlamentares e representantes de entidades, o presidente em
exercício da FNP, Carlos Amastha, voltou a declarar

que a decisão de excluir as micro e pequenas empresas do programa trará impactos muito negativos para
a retomada do crescimento do país.
https://goo.gl/CT6B53

Rodrigo Maia debate pleitos municipais com prefeitos

L

iderados pelo presidente em exercício da FNP,
Carlos Amastha, integrantes da diretoria da entidade debateram, nesta terça-feira, 23, pauta de interesse dos municípios, com o presidente da República
em exercício, Rodrigo Maia. Conquistas para o municipalismo e demandas como a derrubada ao veto ao
Refis para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) foram abordados na ocasião.

Também participaram da audiência os prefeitos
de Aracaju/SE, Edvaldo Nogueira, vice-presidente de
Relações com Fóruns e Redes; de Porto Velho/RO, Dr.
Hildon, vice-presidente de Relações com o Judiciário;
e de Aparecida de Goiânia/GO, Gustavo Mendanha,
vice-presidente Estadual (Goiás).
https://goo.gl/ZZq6zN

FNP é parceira do Ministério da Saúde na campanha de vacinação
contra a febre amarela

M

ais de 23 milhões de pessoas deverão ser vacinadas durante a campanha contra a febre
amarela, que teve início nesta quinta-feira, 25, em 77
municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o presidente em exercício da FNP, Carlos Amastha, decla-

rou apoio às ações do ministério no enfrentamento
ao surto da doença, que já registra 53 mortes desde
julho de 2017.
https://goo.gl/jFY1o5

Amastha pleiteia incentivo a veículos elétricos no transporte
público

T

ransporte público feito com veículos elétricos.
Essa iniciativa sustentável foi uma das pautas
que o presidente em exercício da FNP, Carlos Amastha, levou ao secretário da Receita Federal, Jorge
Rachid. Na agenda desta quinta-feira, 25, o prefeito
licenciado de Palmas/TO destacou a importância do
incentivo para que fontes renováveis tenham cada
vez mais espaço na matriz energética do país.

Amastha pleiteou o apoio da Receita Federal na
exoneração de impostos para a implementação dos
carros elétricos a serviço da população. “A gente tem
que ser inteligente e eficiente. A exigência de energia
renovável e limpa tem que ser obrigatória”, destacou
Amastha.
https://goo.gl/NjfMsm

FNP lança projeto Fortalecer Municípios na Bahia

G

estores municipais marcaram presença nesta
segunda-feira, 29, no lançamento do projeto
Fortalecer Municípios – Bahia. O evento, realizado em
Salvador/BA, contou com a participação do presidente em exercício da FNP, Carlos Amastha, e o prefeito anfitrião, ACM Neto, secretário-geral da entidade,
além de representantes do Sebrae local.

Segundo o prefeito ACM Neto, a iniciativa é uma
“agenda concreta”, que vai ao encontro das dificuldades dos municípios. “Tentar buscar recursos de financiamento deve ser prioridade para todos os prefeitos
do Brasil”, destacou.
https://goo.gl/Tf5RQS
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Amastha se reúne com presidente da Embratur para debater
ações de promoção do turismo

A

tuando para contribuir com estratégias para
o desenvolvimento do país, a FNP têm articulado agendas nas mais diversas áreas de gestão e esferas de governo. Nesta terça-feira, 30, um dos focos
foi a promoção do turismo nas cidades brasileiras. A
pauta foi debatida pelo presidente em exercício da
entidade, Carlos Amastha, com o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz.

“Estamos aqui para discutir assuntos que são de
fundamental importância para as cidades brasileiras.
O nosso objetivo é colaborar e fazer parte de ações
que repercutam positivamente no turismo”, declarou
Amastha.
https://goo.gl/45rVBf

FNP lança campanha pela derrubada do veto ao Refis para as
Micro e Pequenas Empresas

I

nicia nesta quarta-feira, 31, a campanha digital da
FNP pela derrubada do veto ao Refis para as Micro
e Pequenas Empresas. A ação, em parceria com o Sebrae, contará com vídeos e peças de apoio à iniciativa.

Paralelamente, a FNP também tem trabalhado
junto aos parlamentares pela derrubada do veto.
https://goo.gl/rHjYax

Ministro do Planejamento recebe demandas da FNP

O

ministro do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, Dyogo de Oliveira, garantiu apoio
na reformulação da Lei de Licitações e Contratos
(8.666/93). A afirmativa foi feita nessa terça-feira, 30,
para o presidente em exercício da FNP, Carlos Amas-

tha, que reforçou o pedido da entidade para a modernização das regras para as aquisições públicas.
https://goo.gl/QtmXXu

Amastha trata de viabilidade de financiamentos para os
municípios no BNDES

D

ando continuidade a uma intensa agenda de
estratégias para o desenvolvimento do país, a
FNP será parceira do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) em um projeto de fomento ao investimento nas cidades. A chamada ”Virada do Desenvolvimento” foi apresentada nesta quarta-feira, 31, pelo
presidente do Banco, Paulo Rabello de Castro, ao presidente em exercício da Frente, Carlos Amastha.

Segundo Rabello, o BNDES está em “avançadas
tratativas para viabilizar financiamentos”. “Os 5570
municípios serão potencialmente atendidos por essa
nova frente de fomento municipal, que estamos chamando de Virada do Desenvolvimento”.
https://goo.gl/7Bswyd

FNP alinha propostas com o ministério do turismo para alavancar
o turismo

A

promoção do turismo nas cidades brasileiras
voltou a ser discutida pela FNP em agenda
nessa quarta-feira, 31, com o ministro do Turismo,
Marx Beltrão. No encontro, o presidente em exercício
da entidade, Carlos Amastha, apresentou demandas
prioritárias para o desenvolvimento do setor, como a
necessidade de um marco jurídico que torne viável a
criação de distritos turísticos.
“É preciso garantir segurança jurídica para atrair-
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mos investimentos e isso só será possível quando tivermos uma legislação específica para a criação dos
distritos turísticos”, defendeu Amastha. Em Palmas/
TO, a iniciativa de um distrito turístico foi incluída na
revisão do Plano Diretor da cidade e segue em ritmo
acelerado.
https://goo.gl/4w68gT

Fevereiro
Rodrigo Maia recebe prefeitos para tratar da situação fiscal dos
municípios

“

Contem comigo. Se beneficia a situação fiscal
dos municípios, beneficia também a sociedade”.
Foi assim que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se posicionou favorável aos pleitos
feitos pela diretoria da FNP, nesta quarta-feira, 7. Também participaram da agenda os prefeitos de Florianópolis/SC, Gean Loureiro, 2º secretário Nacional; de
Porto Alegre/RS, Nelson Marchezan, vice-presidente
de Ciência, Tecnologia e Inovação; de Sorocaba/SP,
José Crespo, vice-presidente de Planejamento Urba-

no; de Mogi das Cruzes/SP, Marcus Melo, vice-presidente de Desenvolvimento Econômico Local; Duque
de Caxias/RJ, Whashington Reis, vice-presidente de
Aviação Regional; de Carmo do Cajuru/MG, Edson Vilela, vice-presidente de Cidades de 10 mil a 50 mil habitantes; de Teresina/PI, Firmino Filho; de Angra dos
Reis/RJ, Fernando Antônio Cecíliano; e o vice-prefeito
de João Pessoa/PB, Manoel Junior.
https://goo.gl/x6rSHC

FNP tem representação na Instância Permanente de Negociação
Federativa do MEC

A

convite do Ministério da Educação (MEC), a
FNP passa a ter representação na Instância
Permanente de Negociação Federativa. De forma
inédita, a entidade poderá cooperar para o fortalecimento dos mecanismos de articulação entre
os sistemas de ensino e contribuir nas estratégias
e ações para o alcance das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e na instituição do Sistema

Nacional de Educação.
Elias Diniz, prefeito de Pará de Minas/MG e vice-presidente de educação da FNP, e a prefeita de
Caruaru/PE, Raquel Lyra, vice-presidente de Criança
e Adolescente, foram os indicados para compor a
Instância.
https://goo.gl/9BQpxc

PMAT é tema de reunião de trabalho em Pernambuco

O

programa Fortalecer Municípios, uma iniciativa da FNP segue em atividade, oferecendo
apoio, assistência e capacitação para a modernização
administrativa municipal. Nessa segunda-feira, 19,
representantes das cidades pernambucanas que já
aderiram ao projeto participaram de uma reunião de
trabalho em Recife/PE.
Além de discussões sobre os desafios e perspectivas relacionadas à implementação do Programa de

Modernização da Administração Tributária (PMAT),
objeto do projeto da FNP, os gestores foram convidados a participar da 73ª Reunião Geral da entidade e
apresentarem as ações que devem ser custeadas pelo
programa. O tradicional evento da FNP será realizado
de 6 a 8 de maio, em Niterói/RJ. Saiba mais aqui.
https://goo.gl/KErzMp

Convênio com Sebrae vai incentivar MPEs e MEIs

E

m busca de promover o aperfeiçoamento da gestão municipal e fortalecer os pequenos negócios,
a FNP assinou com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nesta quarta-feira, 21,
o convênio “Saber Desenvolver”. Esta é a sexta parceria
entre a entidade municipalista e a instituição, que trabalham juntas pelo desenvolvimento dos municípios brasileiros desde 2009.
“É com imenso prazer que assinamos mais essa importante aliança”, declarou o presidente do Sebrae, Guilherme Afif, durante o ato de assinatura do convênio, em

Brasília/DF.
Para o presidente da FNP, Jonas Donizette, o convênio é fundamental para a continuidade das ações
desenvolvidas pela entidade para o fortalecimento dos
municípios. “Vamos trabalhar juntos para garantir o crescimento das nossas cidades. Nós sabemos que é nos
municípios que o empreendedorismo acontece de fato”,
afirmou Donizette.
https://goo.gl/n5kspj
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FNP e INSS firmam parceria que amplia acesso a banco de dados
e a prestação de serviços previdenciários

P

almas/TO sediou um momento importante
para o municipalismo brasileiro, nessa segunda-feira, 20. Na capital, a FNP e o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) firmaram uma parceria que permite aos municípios acesso às bases de dados atualizadas do Instituto. A contrapartida também é positiva, já que os municípios vão contribuir para ampliar
a prestação de serviços previdenciários, por meio da
implementação do INSS Digital.
Anfitrião e responsável pela parceria, o prefeito Carlos Amastha, que ainda estava presidente em
exercício da FNP, foi o primeiro governante a aderir

ao protocolo de intenção. Agora, o cidadão palmense poderá fazer solicitações como aposentadoria e
pensão, sem deslocar-se do município. O INSS Digital
será implementado no ponto de atendimento Resolve Palmas Norte. “É um avanço muito grande saber
que o cidadão, independente da responsabilidade de
quem deve prestar o serviço, será bem assistido na
sua cidade”, frisou Amasha.
https://goo.gl/zG2rtS

FNP sugere adequação para o projeto de lei que trata da
atualização do IPTU

A

rrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi pauta de encontro entre o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, e o senador
Armando Monteiro, relator do Projeto de Lei 46/2016,
que prevê a revisão periódica do tributo na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O objetivo da reunião foi
sensibilizar o parlamentar quanto a importância do
IPTU para as receitas municipais.

Donizette, que reassumiu a presidência da FNP na
terça-feira, 20, defendeu que a atualização dos valores venais dos imóveis possa ser feita sem a prerrogativa de passar pelas Câmaras Municipais. “O grande
problema dos prefeitos é que não conseguem atualizar as finanças dos municípios por causa da pressão
legislativa”, disse.

https://goo.gl/Dv1hMz

Prefeitos da FNP compartilham experiências no Congresso Smart
City Expo Curitiba

E

dição brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo Curitiba promoveu nessa quarta, 28, intensos debates sobre temáticas relacionadas à inovação, envolvimento
governamental, economia sustentável e soluções tec-
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nológicas. As atividades contaram com a participação
de integrantes da diretoria da FNP, uma das apoiadoras na realização do Congresso.
https://goo.gl/rDSvT1

Março
Prefeitos da FNP debatem segurança pública com Temer

O

presidente da República, Michel Temer, reuniu, nesta quarta-feira, 7, prefeitos das capitais brasileiras para debater Segurança Pública, um
dos pilares de debate da 73ª Reunião Geral da FNP.
Na audiência, que teve a participação de 19 integrantes da diretoria da entidade, o chefe do executivo Nacional sugeriu uma função “mais efetiva e mais par-

ticipativa” das Guardas Municipais. “Na medida em
que elas estejam nas ruas, nas praças e diante dos
colégios, elas estarão exercendo uma prevenção significativa”, disse.
https://goo.gl/SjT9ag

FNP apresenta demandas dos municípios à presidente do STF

U

m ano após o encontro histórico de prefeitos
com a presidente do Supremo Tribunal Federal - STF, Carmen Lúcia, a FNP voltou à Corte para
apresentar demandas importantes dos municípios.
Em nova audiência com a ministra nesta terça-feira,
27, o presidente da entidade, prefeito de Campinas/
SP, Jonas Donizette, voltou a defender mais atenção
nas ações voltadas ao desenvolvimento econômico
das cidades.
Um dos destaques da agenda foi a imunidade tri-

butária recíproca no IPTU, matéria que está pronta
para ser pautada. “Esse nosso pleito diz respeito a garantir aos municípios o direito de recolher o imposto
também das empresas de sociedades de economia
mista, que possuem atividades lucrativas e não trabalham apenas com a prestação de serviço público”,
declarou o presidente da FNP.
https://goo.gl/kxfYns

Abril
Governo publica lei que institui Refis para micro e pequenas
empresas

J

á entrou em vigor a Lei Complementar 162/2018,
que institui o Refis para Micro e Pequenas Empresas (MPEs). A nova determinação, publicada no Diário Oficial da União dessa segunda-feira, 9, abrange
débitos vencidos até novembro de 2017 e exige pagamento de, no mínimo, 5% do valor da dívida, sem
descontos, em até cinco parcelas mensais e sucessivas. O restante poderá ser quitado em até 175 parcelas, com redução de 50% dos juros, 25% das multas e
100% dos encargos legais.

O programa de refinanciamento para os pequenos negócios, inicialmente vetado pelo presidente
da República, Michel Temer, foi defendido pela FNP
e Sebrae, em várias agendas com o governo federal
e o Congresso Nacional. Após intensa mobilização,
que também abrangeu campanha em redes sociais
de ambas as instituições, o veto foi derrubado no dia
3 de abril.
https://goo.gl/GByNAZ

FNP se mobiliza para garantir atualização dos valores da Lei de
Licitações e Contratos

E

m Nota Técnica enviada ao ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República,
Carlos Marun, dia 12, a FNP voltou a justificar a necessidade de atualização dos valores usados como parâmetro para dispensa e fixação da modalidade de
licitação (Lei n° 8.666/93). No documento, a entidade
defende a edição de um decreto que garanta também aos estados e municípios a correção da tabela
que rege as compras públicas, e não só para União,

conforme divulgou o jornal Valor Econômico em 9 de
abril.
Segundo expõe a FNP, os valores de referência
para licitações e contratos não são atualizados desde maio de 1998, o que tem tornado, muitas vezes,
os custos administrativos no processo de aquisições
públicas superiores aos benefícios à administração.
https://goo.gl/AJzCKu
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Caixa retoma operações de crédito para municípios

A

Caixa vai retomar imediatamente operações
de crédito para municípios com garantia dos
recursos do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). Anunciada na quinta-feira, 26, a medida atende ao pedido da FNP que, desde a suspensão dos
empréstimos, tem atuado para a reconsideração da
interrupção do fluxo de operações.

De acordo com dados oficiais, essa medida vai
permitir que bancos públicos liberem, ainda este ano,
mais de R$ 19 bilhões referentes a 1.119 projetos em
análise na Caixa e no BNDES, além de R$ 8 bilhões do
FGTS e R$ 900 milhões do BNDES.
https://goo.gl/7Q9C9U

Maio
REUNIÃO GERAL
73ª Reunião Geral da FNP promove debate com bancos nacionais
e internacionais

I

nvestimentos em infraestrutura nas cidades foi
assunto, na manhã desta segunda-feira, 7, de um
seminário com representantes dos principais bancos
nacionais e internacionais. A atividade da 73ª Reunião Geral da FNP encheu o Teatro Popular Oscar
Niemeyer, em Niterói/RJ, de governantes municipais
ansiosos por soluções de desenvolvimento.
Segundo o prefeito anfitrião, Rodrigo Neves, vice-presidente de Dados Abertos e Transparência da
FNP, a expectativa é que os desdobramentos do en-

contro ajudem a superar os desafios relacionados à
falta de recursos nas cidades. “Acredito que 2018 seja
o ano da virada e 2019 o ano da retomada de investimentos em infraestrutura”, disse Neves. O prefeito
de Niterói mediou a mesa “Recursos internacionais
disponíveis para investimentos em infraestrutura urbana” ao lado do prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP.
https://goo.gl/WHwX39

Plenária de Prefeitos da 73ª Reunião Geral marca validação da
Carta de Niterói

P

refeitos de todas as regiões do país aclamaram,
nesta segunda-feira, 7, a Carta de Niterói. O documento, finalizado na Plenária da 73ª Reunião Geral
da FNP, contém as principais demandas dos municípios – saúde, educação, segurança e emprego – e será
apresentado amanhã a pré-candidatos de 11 partidos
políticos.
Segundo o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP, a carta apresenta os problemas que mais afligem a população. “Saúde, educação, segurança pública e emprego. São essas coisas
que estão preocupando o povo brasileiro”, comentou.
Para o governante, os esforços empregados pe-
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las prefeituras, que nas palavras dele estão “cada vez
mais fragilizadas”, não têm sido suficientes para sanar
toda a demanda. “Nós precisamos de apoio do governo federal”, frisou.
Nesse sentido, o prefeito anfitrião do evento, Rodrigo Neves, vice-presidente de Dados Abertos e
Transparência da FNP, afirmou que a construção de
um novo modelo para o pacto federativo é fundamental. “Os municípios estão assumindo cada vez
mais atribuições e também devem participar mais
ativamente da repartição dos recursos”, destacou.
https://goo.gl/ptoifi

Pré-candidatos de 11 partidos participam da 73ª Reunião Geral
da FNP

P

ré-candidatos de 11 partidos políticos participaram da 73ª Reunião Geral da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP), em Niterói/RJ, nesta terça-feira, 8.
Em edição histórica, a entidade promoveu, pela primeira vez, o Diálogo com Presidenciáveis, marcando o
calendário eleitoral de 2018. “Esse é o momento mais
importante do ponto de vista do debate da superação da crise no Brasil”, afirmou o prefeito anfitrião,
Rodrigo Neves, vice-presidente de Dados Abertos e
Transparência da FNP.
Segundo o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da entidade, “foi um momento importante para nós, prefeitos, pois ouvimos, de quem
pretende governar o país, as propostas para algumas
das angústias da população. O contexto do encontro
foi a apresentação das principais demandas municipais, relatadas na Carta de Recife, documento finali-

zado ontem, durante a Plenária de Prefeitos. Confira
a Carta na íntegra.
Em ordem previamente sorteada e ajustada entre
os próprios presidenciáveis, Rodrigo Maia (DEM), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Afif, Manuela D’Ávila (PCdoB), Marina Silva (Rede), Ávaro Dias (Pode),
Ciro Gomes (PDT), Aldo Rebelo (SD), Guilherme Boulos (PSOL), Paulo Rabelo (PSC) e Henrique Meirelles
(MDB) tiveram 25 minutos para falar sobre o conteúdo do documento.
“A partir do compromisso assumido aqui por esses
presidenciáveis, os municípios terão protagonismo
ainda maior na superação da grave crise do Brasil”,
concluiu Rodrigo Neves.
https://goo.gl/kDquXB

Entidades municipalistas compartilham modelo de atuação na
França

C

omo promover e institucionalizar uma instância de negociações estruturada e permanente
entre os diferentes níveis de governo de um país. Esse
foi o debate desta manhã, 25, no Bureau Executivo
da rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), em
Estrasburgo (França). Prefeitos e representantes de
dezenas de países manifestaram o interesse na construção de espaços de diálogo que sejam capazes de
processar e deliberar sobre políticas públicas que afe-

tam o dia a dia dos cidadãos.
O secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, colocou à disposição, em versões em inglês e espanhol,
o artigo “As eleições de outubro e as cidades”, assinado pelo presidente da entidade, Jonas Donizette,
prefeito de Campinas/SP, e publicado em 7 de maio
pela Folha de S. Paulo.
https://goo.gl/1QciFQ

Junho
Conquista FNP: decreto presidencial atualiza valores da Lei de
Licitações

D

ecreto da Presidência da República publicado nessa terça-feira, 18, atualiza, depois de 20
anos, os valores usados como parâmetro para dispensa e fixação da modalidade de licitação, regulamentados pela Lei nº 8.666/93. A correção da tabela que
rege as compras públicas era uma reivindicação antiga da FNP e já é comemorada como uma conquista
para os municípios.
Segundo a entidade, os novos valores de referência

vão melhorar a eficiência das compras governamentais e permitir uma maior desburocratização na prestação dos serviços nas cidades. “Hoje, muitas vezes, os
custos administrativos no processo de aquisições públicas são superiores aos benefícios à administração,
inviabilizando a gestão”, declara o presidente da FNP,
prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette.
https://goo.gl/2ZMoFM

Frente Nacional de Prefeitos

13

Nota oficial - Repúdio às políticas migratórias dos EUA

A

FNP manifesta repúdio e indignação às políticas migratórias que separam os pais dos seus
filhos, e ao indescritível e inaceitável encarceramento
de crianças. Os países são soberanos e suas legislações devem ser cumpridas, mas nenhuma Lei pode
estar acima dos princípios dos direitos humanos e
dos acordos internacionais. Apesar de o presidente
dos Estados Unidos, Donald Trump, após duras críti-

cas, ter assinado nessa quarta-feira, 20, uma ordem
para tentar encerrar a separação das famílias de imigrantes e o isolamento de crianças nas fronteiras do
país, a determinação não é clara e pairam dúvidas a
respeito de sua eficácia.
https://goo.gl/qNPBhM

Jonas Donizette debate projetos de cidades inteligentes na
Coreia

D

iscussões sobre modelos e planos de projetos
para cidades inteligentes e regeneração urbana, além da promoção de cooperações entre municípios foram os objetivos do Fórum de Cooperação
Futura: Coréia - America Latina e Caribe 2018. Desde
2008, o Ministro de Relações Exteriores da República da Coreia realiza, anualmente, o evento. O prefeito
de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da FNP,
participou das atividades, em Seul, na Coréia.
Nesta sexta-feira, 29, Donizette palestrou no even-

to. Segundo ele é necessário projetar cidades inteligentes para todos. “Precisamos estar atentos e pensar
na inclusão dos cidadãos. Quando o governo faz seu
papel, a população também toma iniciativas positivas e todos são beneficiados”, afirmou, destacando o
exemplo de revitalização em ruas de Campinas.
As despesas de viagem foram custeadas pelo Ministro de Relações Exteriores da República da Coreia.
https://goo.gl/WAHzNi

Julho
FNP participa de Workshop sobre financiamento de ações
climáticas dos governos locais

G

estores públicos municipais e representantes
do setor privado, bancos de desenvolvimento
e organizações municipalistas, participaram, no dia 3,
em Brasília/DF, do “Workshop Nacional: Como financiar as ações climáticas dos governos locais”. O evento
foi promovido pelo ICLEI e ONU-Habitat, inaugurando o calendário de eventos de sensibilização e implementação da segunda fase do projeto Urban LEDS.
O secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, par-

ticipou do encontro e contribuiu no debate sobre as
alternativas para o financiamento de estratégias de
desenvolvimento urbano de baixo carbono, foco do
projeto internacional Urban LEDS. A iniciativa é implementada por ICLEI-Governos Locais pela Sustentabilidade e ONU-Habitat, com o financiamento da
Comissão Europeia.
https://goo.gl/FcACnS

BNDES mantém PMAT a pedido da FNP

O

s itens e ações do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão
dos Setores Sociais Básicos (PMAT) Automático estão mantidos entre os produtos financiáveis do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Por meio
da Circular nº 28/2018, o BNDES determinou que as
ações do PMAT Automático, linha que abrangia as
operações com valores inferiores a R$ 20 milhões, sejam mantidas na cartela.
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A decisão do banco atende à solicitação da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), que vinha questionando o contingenciamento de investimentos do PMAT
Automático. O argumento da entidade é que a não
renovação do programa consistiria em mais um duro
golpe para os municípios no atual cenário de crise
econômica.
https://goo.gl/VfsRZQ

Agosto
NTU homenageia 1º vice-presidente e ao secretário executivo da
FNP

A

FNP esteve duplamente representada na 22ª
entrega da Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro de 2018. A solenidade, realizada
nessa quarta-feira, 1º, em São Paulo/SP, homenageou
o prefeito de Fortaleza/CE, Roberto Cláudio, 1º vice-presidente Nacional da FNP, e o secretário-executivo
da entidade, Gilberto Perre.
Promovida pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), a homenagem tem

o objetivo de reconhecer personalidades que se destacaram por suas contribuições ao transporte público
do país. Tanto Roberto Cláudio quanto Gilberto Perre
foram destaque na categoria “Especial”, que agracia
àqueles que não atuam no setor, mas empreenderam iniciativas que contribuíram com o transporte
público.
https://goo.gl/uxjEBZ

Prefeitos discutem expansão aérea regional

A

ampliação da malha aérea da Azul foi assunto, nessa quarta-feira, 8, de reunião articulada
pela FNP, entre prefeitos, a presidência da companhia aérea, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
e a Infraero, em Campinas/SP. Durante toda a tarde,
representantes de cidades que estão neste plano de
expansão da companhia debateram condições operacionais para viabilizarem o avanço na viação.
“Para que a Azul realize esses voos, há exigências

e condições que precisam ser atendidas. Os prefeitos
estão aqui para saber o que precisam fazer para poderem ser um ponto de ligação de Campinas com a
cidade respectiva de cada um. A velocidade que isso
vai acontecer depende desse entendimento”, afirmou
o prefeito anfitrião, Jonas Donizette, presidente da
FNP.
https://goo.gl/Et9i3m

FNP ingressa como Amicus Curiae em ação que pede revisão do
FPE

A

FNP ingressou como Amicus Curiae na ação
que pede revisão do Fundo de Participação
dos Estados (FPE). O pedido, formalizado no dia 7 de
outubro, após 12 estados terem apontado eventuais
repasses a menos para o Fundo, foi acolhido pelo
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo
Lewandowski.
No pedido, a FNP afirmou que a fiscalização e
controle do FPE é de interesse dos municípios, já que

49% do produto da arrecadação, pela União, dos Impostos de Renda (IR) e Sobre Produtos Industrializados (IPI) compõem também o Fundo de Participação
dos Municípios (FPM). “Assim, qualquer omissão ou
erro em que tenha incorrido a União na contabilização dos recursos irá surtir efeitos jurídicos na esfera
dos Municípios”, justificou.
https://goo.gl/VRXbuB

FNP alerta governo sobre deficiência no estoque de vacinas

O

baixo estoque de vacinas em vários municípios do país já representa um risco para a saúde pública. Atenta a esse déficit, a FNP encaminhou
dia 22 um ofício ao ministro da Saúde, Gilberto Occhi,
manifestando preocupação em relação aos graves
impactos gerados à população.
No documento, a entidade reforça a necessidade de medidas urgentes para evitar um retrocesso
na saúde pública. Como alternativa para a questão,

a FNP propõe uma atuação conjunta entre União,
estados e municípios. Conforme consta no ofício, “a
saúde é um direito de todos e dever do Estado, sendo
competência municipal a prestação de serviços de
atendimento à saúde da população e a cooperação
técnica e financeira de responsabilidade da União e
dos estados”.
https://goo.gl/5PU3rF
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FNP consegue abertura de sistema informatizado para revisão
de repasses de FPM

A

FNP conseguiu a inclusão do compartilhamento
dos dados a respeito do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) em ações que pedem a revisão do
Fundo de Participação dos Estados (FPE) pela União. O
pleito foi feito nessa segunda-feira, 27, em audiência de
conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), da qual a
entidade participou na qualidade de amicus curiae, para
debater possíveis irregularidades apontadas por alguns
estados nas ACOs 3150 e 3151. O processo encontra-se sobre a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.
Em consequência disso, a FNP irá compor um gru-

po de trabalho (GT) ao lado da União e dos estados para
debater o acesso a sistemas de controle e prestação de
contas de ambos os Fundos. No âmbito do GT, que terá
o prazo máximo de dois meses para apresentação dos
resultados, a União irá disponibilizar as informações e os
códigos dos últimos cinco anos, que são necessários para
a apuração do valor das transferências obrigatórias realizadas e que estão represadas.
https://goo.gl/bvz5uP

Setembro
Nota oficial - Repúdio à violência contra Bolsonaro

A

Frente Nacional de Prefeitos (FNP) manifesta
repúdio a atos de violência que comprometem o processo eleitoral e ameaçam nossa jovem
democracia. As divergências políticas ou ideológicas
devem ser resolvidas pelo diálogo.
“Violência não combina de forma alguma com o

estado democrático de direito”, afirmou o presidente
da FNP, prefeito de Campinas/SP Jonas Donizette, sobre o episódio envolvendo o candidato à presidência
da República, Jair Bolsonaro.
https://goo.gl/dT5NHf

Bruno Covas e Beto Preto se reúnem com governo federal para
tratar do pagamento de precatórios

A

guardando há mais de nove meses pelo cumprimento do regime especial para pagamento
de precatórios, prefeitos estiveram em Brasília/DF, nesta
quinta-feira, 13, para três agendas com representantes
do Governo. A implementação de linha de crédito especial, além da liberação dos depósitos judiciais para

contribuírem com o pagamento de dívidas antigas estiveram nas declarações dos prefeitos de São Paulo/SP,
Bruno Covas, e de Apucarana/PR, Beto Preto, dirigentes
da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).
https://goo.gl/H8ihxn

Prefeitos querem a garantia da retenção do IR nos cofres
municipais

G

arantir que municípios continuem a contabilizar como receita própria as retenções de
Imposto de Renda a qualquer título. Este foi o pleito
apresentado, nesta quarta-feira, 19, por integrantes
da diretoria da FNP ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Thompson Flores, em Porto Alegre/RS. A entidade vem tentando
reverter o entendimento aplicado desde 2015, de
que o IRRF pelos municípios, incidente sobre rendimentos pagos a pessoas jurídicas, decorrentes de
contratos de fornecimento de bens e/ou serviços,
deve ser recolhido à Secretaria da Receita Federal.
Para a prefeita de Pelotas/RS, Paula Mascare-
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nhas, vice-presidente da FNP para Mulheres, a reunião foi “extremamente positiva”. Ela relatou que o
presidente do TRF4 se mostrou sensibilizado com
a questão. “Ele afirmou que vai pedir vistas ao processo para poder compreender”, disse. “É um dispositivo constitucional claríssimo e não seria justo
que os municípios, além de não receberem mais o
compartilhamento das receitas tributárias, ainda
percam algo já garantido pela Constituição Federal”, concluiu
https://goo.gl/fAyMUV

Iluminação Pública: FNP promove debate sobre aspectos jurídicos
e econômicos de contribuições

N

a tarde de segunda-feira, 24, durante o Fórum
Ilumina Brasil, a Frente Nacional de Prefeitos
(FNP) promoveu um debate sobre aspectos jurídicos e
econômicos da Contribuição de Custeio de Iluminação
Pública (Cosip/CIP). Realizado em São Paulo/SP, pela
Hiria, o evento teve a co-organização da entidade.
O secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre,
apresentou dados inéditos do capítulo exclusivo sobre Cosip do Anuário Multi Cidades - Finanças dos

Municípios do Brasil, que será lançado oficialmente
durante a 74ª Reunião Geral da FNP, em novembro,
em São Caetano do Sul/SP. Entre as informações, estiveram o desempenho, a taxa de crescimento, Cosip
por faixa populacional e por região, arrecadação per
capita da Contribuição, além de um ranking com as
25 maiores arrecadações municipais.
https://goo.gl/SYdj22

Outubro
FNP busca parceiros para implementar novo projeto voltado à
compra de medicamentos

A

FNP está procurando parceiros para pôr em
ação um novo projeto. Dessa vez, o objetivo é
fortalecer o planejamento, a execução e a gestão da
compra de medicamentos e insumos. Para isso, a entidade divulgou nesta terça-feira, 2, o edital de chamamento público para captação de recursos.
A expectativa é, a partir de uma parceria com o
Organismo Internacional do Sistema das Organiza-

Municípios podem pedir
medicamentos especiais

ções das Nações Unidas, reunir esses recursos, em caráter de doação, para execução do Projeto Piloto de
“Fortalecimento do Sistema de Saúde dos Municípios
Brasileiros pela Melhoria da Compra Pública de Medicamentos e Monitoramento do seu Uso”.
https://goo.gl/igyUNF

ressarcimento

A

FNP está sugerindo municípios a pedirem o
ressarcimento, à União e Estados, de medicamentos excepcionais ou de alto custo, em decorrência de condenação judicial. Nesta quarta-feira, 10,
a entidade municipalista encaminhou nota técnica
com uma minuta de petição inicial aos municípios
filiados.
A motivação da iniciativa foi a vitória, na justiça, de
Tubarão/SC, que teve a aquisição do medicamento

da

compra

de

Tafamidis 20mg ressarcida pela União e pelo Estado.
Em decorrência de decisão judicial, o município havia
sido condenado a adquirir o medicamento, considerado excepcional e de alto custo. O valor de uma caixa
do medicamento com 30 cápsulas é de mais de 19
mil dólares.
https://goo.gl/9NN2cV

Nota oficial - FNP não apóia nenhuma candidatura à Presidência

A

Frente Nacional de Prefeitos afirma que,
como instituição suprapartidária e democrática, dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos
em exercício dos mandatos, não declara apoio a nenhum dos candidatos à presidência da República.
A entidade – que reúne os 400 municípios com
mais de 80 mil habitantes, abrange todas as capitais,
representando 60% da população do país e 75% do

Produto Interno Bruto (PIB) -, não é responsável por
nenhum posicionamento de apoio institucional, embora seus afiliados sejam livres para fazer suas escolhas partidárias, e desconhece o levantamento apresentado.
https://goo.gl/CvZ7rt
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Conquista FNP: TRF4 garante que municípios continuem a
contabilizar IRRF

A

mobilização da FNP surtiu efeito na garantia
de que municípios continuem a contabilizar
como receita própria o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF). Por 11 votos a 1, nessa quinta-feira, 25,
o órgão especial do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4) atendeu ao pleito apresentado por dirigentes da entidade, no dia 19 de setembro, para o
presidente do Tribunal, ministro Thompson Flores.
Reforçando o posicionamento da FNP, Flores de-

clarou, em seu voto, que “se a municipalidade efetua
pagamento de rendimento tributário, e se esse pagamento está sujeito à arrecadação do Imposto de Renda na fonte, o produto do tributo é de sua titularidade, independentemente do fato de se tratar de bens
ou serviços, seja qual for a natureza do contribuinte,
pessoa física ou jurídica”.
https://goo.gl/KWqKcQ

FNP e outras entidades lançam Nota Conjunta contra MP 844/2018

A

FNP, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) e outras
entidades municipalistas e do setor de saneamento
básico estão se mobilizando para que o Congresso
Nacional rejeite a Medida Provisória (MP) 844, de 06
de julho de 2018, que altera o marco legal do saneamento no Brasil. Segundo Nota Conjunta assinada
por oito instituições, a MP é inconstitucional e pro-

moverá a desestruturação do setor de saneamento,
agravando as diferenças entre cidades ricas e pobres.
Ainda de acordo com a Nota, as entidades se comprometem a participar da construção democrática
de uma proposta de modernização para o setor.
https://goo.gl/GeH64n

Municípios mineiros serão beneficiados com projeto da FNP e
União Europeia

A

vançando em busca de garantir um melhor
acesso a informações e ferramentas de aprimoramento da gestão pública, a FNP e o Sebrae Minas assinaram na quinta-feira, 25, em Belo Horizonte/
MG, um Acordo de Cooperação para implementação
do Projeto Fortalecer Municípios nas cidades mineiras. A parceria vai viabilizar o apoio na elaboração e
aprovação de projetos de financiamento do Programa
de Modernização da Administração Tributária (PMAT).
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Com o acordo, assinado pelo prefeito de Pará de
Minas/MG, Elias Diniz, vice-presidente de Educação
da FNP, e o presidente do Conselho Deliberativo do
Sebrae Minas, Teodomiro Diniz, a expectativa é aprimorar as políticas públicas de melhoria do ambiente
de negócios nos municípios mineiros.
https://goo.gl/ZVDict

Novembro
Diretoria da FNP propõe interlocução com novo governo

A

ções coordenadas para a retomada do desenvolvimento econômico e para as reformas
tributária e previdenciária é o que espera, do novo governo, a diretoria da FNP. As pautas, que os prefeitos
irão tratar com o próximo presidente da República,
foram elencadas dia 31 pela diretoria da entidade, no
gabinete do prefeito Bruno Covas, em São Paulo/SP.
A expectativa dos prefeitos é receber Jair Bolsonaro
ou o futuro ministro Onyx Lorenzoni para detalhar a
agenda, no dia 27 de novembro, durante a 74ª Reunião Geral da entidade.
“O crescimento da economia do Brasil é fundamental, porque a face mais triste do desemprego nós
sentimos bater na porta das cidades”, disse o presi-

dente da FNP, Jonas Donizette, prefeito de Campinas/SP. Segundo o governante, é o momento em que
as pessoas dependem mais do poder público e, para
ele, “sem crescimento econômico não existe maneira
de as prefeituras se recuperarem”.
Anfitrião do encontro, Bruno Covas, que é vice-presidente de Relações Institucionais da FNP, afirmou que as contas da exclusão social e da crise econômica, quem paga são os municípios. “Vemos isso
nas nossas escolas, nos nossos postos de saúde, nas
nossas redes de assistência social”, falou.
https://goo.gl/eghhS5

Congemas pede apoio da FNP na recomposição do Suas

E

m busca de apoio, especialmente para recomposição orçamentária, integrantes do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência
Social (Congemas) estiveram na sede da FNP, em Brasília, na terça-feira, 6. Reunidos com a secretaria-executiva da entidade, o grupo abordou, entre outros

temas, o corte de R$ 30 bilhões, para o próximo ano,
nos recursos destinados ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).
https://goo.gl/AUoHEV

FNP dá início à articulação com o novo governo

O

presidente da FNP, Jonas Donizette, prefeito
de Campinas/SP, já deu início à articulação
com o novo governo em busca de fortalecer o municipalismo. Ele participou nessa terça-feira, 6, no Congresso Nacional, em Brasília/DF, da sessão solene em
comemoração aos 30 anos da Constituição Federal,
e conversou com o presidente eleito, Jair Bolsonaro,
e com ministros já indicados, Paulo Guedes e Onyx
Lorenzonni.
“Fiz o convite para que eles estejam conosco na

nossa reunião em São Caetano do Sul”, adiantou o
prefeito, destacando que a participação de um representante do novo governo será muito importante
para o futuro das cidades. A 74ª Reunião Geral da FNP
será realizada de 25 a 28 de novembro. O encontro
com o presidente eleito ou algum representante do
próximo governo, será no dia 27, das 9h às 11h30.
https://goo.gl/q6Ym6w

FNP lidera grupo de governantes e gestores em missão na França

B

rasil e França estreitaram os laços para uma
governança local mais eficiente. Em missão
no país europeu, de 7 a 10 de novembro, um grupo
de governantes e gestores locais brasileiros, liderados
pela FNP, tiveram a oportunidade de conhecer de
perto novas metodologias para implementação de
Parcerias Público-Privadas (PPPs). Os representantes
da entidade participaram da missão a convite, e com
recursos custeados, pelo governo francês.
Segundo o prefeito de Teresina/PI, Firmino Filho,
vice-presidente Estadual (PI) da FNP, os quatro dias
na França foram de muito aprendizado. “Realizamos

visitas técnicas com foco na gestão dos serviços urbanos de água e esgoto, resíduos sólidos, mobilidade
urbana e iluminação pública. Oportunidade única de
aprender e buscar parcerias para investimentos”, destacou o prefeito.
Além do prefeito Firmino Filho, as atividades na
França contaram com a participação do vice-prefeito
de São Luiz/MA, Julio Pinheiro; gestores municipais
de Guarulhos/SP e Sorocaba/SP; e do secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre.
https://goo.gl/4GPyXw
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Prefeitos vão a Barcelona em busca de experiências sobre cidades
inteligentes

N

esta semana, uma comitiva de prefeitos da
FNP esteve imersa em práticas e experiências
sobre cidades inteligentes. Em Barcelona (Espanha), o
grupo participou de mais uma edição do Smart City
Expo World Congress. A agenda, que teve início na segunda-feira, 12, contemplou uma série de visitas técnicas e um encontro com a prefeita anfitriã, Ada Colau.
“É uma experiência muito importante para os gestores públicos do Brasil. Temos contato com o que
ocorre de inovação e tecnologia, que pode auxiliar o
gestor a melhorar a qualidade de vida dos moradores
da cidade”, afirmou o prefeito de Presidente Prudente/
SP, Nelson Bugalho, vice-presidente de Energias Reno-

váveis da FNP, que esteve pela segunda vez no evento.
Também integraram a comitiva os prefeitos de
Curitiba/PR, Rafael Greca, vice-presidente de Cidades
Inteligentes Porto Velho/RO, Dr. Hildon, vice-presidente de Relações com o Judiciário; de Sorocaba/SP, José
Crespo, vice-presidente de Planejamento Urbano; de
São José dos Campos/SP, Felício Ramuth, vice-presidente de Mobilidade Urbana; de Jaguariúna/SP, Gustavo Reis, vice-presidente de Juventude; e o vice-prefeito de Salvador/BA, Bruno Reis.
https://goo.gl/t72FyZ

Toffoli recebe FNP para tratar de precatórios e ISS

L

inha de crédito especial para pagamento de
precatórios e a incidência do Imposto sobre
Serviços (ISS) nas atividades desenvolvidas pelas operadoras de planos de saúde estiveram em pauta, nessa quarta-feira, 21, no Supremo Tribunal Federal (STF).
Liderada pelo prefeito de Guti, vice-presidente de Ci-

dades Aeroportuárias da FNP, a comitiva da entidade
apresentou os pleitos municipalistas ao presidente
da STF, ministro Dias Toffoli.
https://goo.gl/hLSqiL

Edvaldo recebe Rodrigo Maia e faz apelo por aprovação de PL
que destina recursos para municípios

O

prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, neste sábado, 24, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, na Prefeitura de Aracaju. No encontro, Edvaldo, que é um dos vice-presidentes da FNP, fez um
apelo para que seja votado o projeto da cessão onerosa do pré-sal, com destinação de parte dos recursos
para Estados e municípios. Maia e o líder do governo
federal no Congresso, deputado federal André Moura,

que também participou da reunião, se comprometeram em dar celeridade à tramitação da proposta,
que, aprovada, permitirá que as gestões municipais
recebam recursos equivalentes a até quatro vezes o
valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
https://goo.gl/VfsRZQ

Prefeitos lançam carta com demandas para o próximo governo

P

refeitos aprovaram, no dia 27, durante a 74ª Reunião Geral da FNP, a carta “Mais Brasil, menos
Brasília”, em São Caetano do Sul/SP. Conforme o prefeito anfitrião, o documento é uma “diretriz de atenção
municipalista” e reúne as principais demandas das cidades. Um dos legados da 74ª Reunião Geral da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), a Carta será entregue ao
presidente da República eleito, Jair Bolsonaro.
Para Auricchio, que é vice-presidente de Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da FNP, o documento reúne pleitos fundamentais, como as reformas da previdência, tributária e de Estado, a partir de
um enxugamento com repercussão nas finanças dos
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municípios. “O conjunto de tudo isso está na essência
de um novo pacto federativo”, afirmou. Temas fundamentais como saúde, educação, segurança pública e
mobilidade também constam no documento.
Segundo o prefeito de Campinas/SP, Jonas Donizette, presidente da entidade, a Carta apresenta as
reivindicações dos governantes, com base no contexto atual dos municípios. O prefeito citou, novamente,
dados da Multi Cidades, que apontam o quanto as
cidades estão sobrecarregadas. Em assistência social,
os municípios aplicam 56% dos seus recursos. “Vamos
levar o documento ao presidente eleito aquilo que os
prefeitos indicam como o melhor para o Brasil”, disse.

Ainda durante a Plenária, o prefeito de Aracaju/SE,
Edvaldo Nogueira, vice-presidente de Relação com Fóruns e Redes de Secretários, pediu empenho dos governantes para evitar a aprovação do PLS 392, que permite saque imediato do FGTS, em caso de demissão
voluntária. “Não podemos permitir que se aprove uma
pauta que pode ter consequências negativas para o
futuro do nosso país”, disse. A matéria tramita no Senado. Diante disso, a FNP produziu uma nota, pedindo

a rejeição de projeto.
A 74ª Reunião Geral da FNP conta com apoio da
Prefeitura de São Caetano do Sul, apoio institucional
do Sebrae e patrocínio de: Huawey, Sanasa Campinas,
Saesa, Valid, Abrinq, IMAP, Sabesp, Honda Consórcio,
Grupo TB, MV - Líder em software de gestão de saúde,
Zapay, Prefeitura de Niterói, Banco do Brasil e Caixa.
https://goo.gl/xtyPZL

Dezembro
Prefeitos discutem mobilidade urbana e impacto de aplicativos

P

refeitos discutem mobilidade urbana e impacto de aplicativos
As principais capitais do brasil tiveram uma queda
de 25% na demanda dos ônibus urbanos, entre 2014
e 2017, segundo a Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos (NTU). A entidade atribui um
quinto dessa queda ao surgimento dos transportes

sob demanda por aplicativos. O assunto também esteve em pauta durante a 74ª Reunião Geral da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), em São Caetano do Sul/
SP, no dia 27 de novembro.
https://goo.gl/zZbzSb

Publicações

Lançado durante a 74ª Reunião Geral da FNP,
a publicação do g100 traz importantes insumos
e análises para a avalição dos cenários e construção de políticas públicas nos municípios que integram o grupo.
O g100 é resultado do trabalho técnico da FNP
que identificou um grande número de cidades
com mais de 80 mil habitantes, alta vulnerabilidade socioeconômica e baixa receita per capta.
https://goo.gl/546Znn

Em sua 14ª edição, o anuário Multi Cidades,
apresenta em linguagem acessível informações
fundamentais para o planejamento de políticas
públicas nos municípios. A publicação foi lançada durante a 74ª Reunião Geral da FNP, em
São Caetano do Sul/SP.
Dividida por itens dentro da receita e despesa, a Multi Cidades também pode ser acessada
em:
https://goo.gl/fWL7z6
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Mídia cita FNP em média
40 vezes por dia
Durante 2018, a FNP foi citada em 4.057 matérias
de veículos impressos e online. Nos boletins da Agência Radioweb foram 10.279 veiculações. Essa soma,
14.336, indica que, em média, a FNP foi citada pela
imprensa 40 vezes por dia, incluído fins de semanas
e feriados. As veiculações em TV não são monitoradas
e, por isso, não estão contabilizadas.
Nas redes sociais, a FNP foi citada em 4.068 postagens próprias e de parceiros.

4.057

10.279

4.068
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