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História
Fundada em 20 de agosto de 1964, a Associação dos Municípios do Paraná foi declarada Entidade
de Utilidade Pública pela Lei Estadual 5455, de 24 de dezembro de 1966. Congrega os 399
municípios do Estado e é sua representante oficial. A AMP possui caráter privado, é apartidária,
filiada à CNM (confederação Nacional dos Municípios) e lidera o movimento municipalista estadual,
além de defender os interesses dos municípios do Paraná junto às demais instâncias de Poder. A
AMP também oferece serviços de consultoria e assessoria nas áreas jurídica e tributária, bem como
fornece informações atualizadas sobre as transferências constitucionais e o movimento
municipalista.
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Janeiro
2016
AMP DENUNCIA QUE NOVO PISO DO MAGISTÉRIO COMPROMETERÁ 90%
DA RECEITA DO FUNDEB, AGRAVANDO CRISE FINANCEIRA DAS
PREFEITURAS
Levantamento feito pela Consultoria em Educação da AMP (Associação dos Municípios do Paraná)
aponta que as 399 prefeituras do Estado comprometerão em média 90% das receitas que recebem do
Fundeb (Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação)
com o pagamento do novo piso do magistério em 2016 - R$ 2.135,64. Em 2013, o comprometimento
do Fundo com o piso foi de 82,4% e, em 2015, de 88%.

MICHELETTO E PEGORARO PEDEM RECURSOS PARA SEAB
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito licenciado de Assis
Chateaubriand, Marcel Micheletto, e o prefeito em exercício da cidade, João Aparecido Pegoraro,
tiveram audiência com o secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara. Acatando pedido feito
por prefeitos do Estado, Micheletto solicitou apoio do Estado aos municípios atingidos pelas chuvas.

Janeiro
2016

SECRETÁRIO DA FAZENDA RECEBE
PRESIDENTE MICHELETTO E AFIRMA:
ICMS DAS PREFEITURAS CRESCE EM
JANEIRO E DEVE SER MELHOR QUE DE
2015

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do
Paraná) e prefeito de Assis Chateuabriand, Marcel
Micheletto, recebeu uma boa notícia na audiência de hoje
com o secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo
Costa, para pedir explicações sobre a queda de receita do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) sofrida pelas prefeituras em dezembro. Da
reunião participou ainda o prefeito de Clevelândia, Alvaro
Felipe Valério.

Fevereiro
2016

AMP - EGI PROMOVE DOIS CURSOS EM FEVEREIRO: ELABORAÇÃO DE
PROJETOS/CAPTAÇÃO DE RECURSOS E, AINDA, FISCALIZAÇÃO/GESTÃO
DE CONTRATOS
Os gestores e servidores municipais terão a oportunidade de fazer dois cursos importantes em
fevereiro: Elaboração de Projetos e Captação de Recursos e, ainda, o de Fiscalização e Gestão de
Contratos Administrativos. Ambos serão promovidos pela Escola de Gestão Inteligente, plataforma
educacional criada no ano passado por meio de parceria do Tecpar (Instituto de Tecnologia do
Paraná) com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) e o apoio
da AMP (Associação dos Municípios do Paraná).

Fevereiro
2016

AMP PEDE REVOGAÇÃO DE DECRETO
QUE CAUSA DANOS AO AGRONEGÓCIO
As associações municipalistas do Paraná fizeram um pedido oficial
ao governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), que revogue o decreto
1.600 de 3 de junho do ano passado, que alterou o regulamento do
ICMS. A medida tem prejudicado diretamente o setor agropecuário,
carro-chefe da economia da região e da economia nacional. Ciente da
situação, o governador prometeu analisar com atenção a situação. Os
prefeitos e prefeitas do Paraná inserem no contexto o decreto
1.600\2015, que alterou o regulamento do ICMS e elencou condições
para a fruição do pagamento diferido, entre elas é a de que a unidade
consumidora esteja fora da zona urbana do município. “Contudo, tal
situação gerou um aumento absurdo e insustentável para as unidades
produtivas rurais de muitos municípios, especialmente os aviários,
visto que em que pese estarem localizadas em área urbana em razão
do Plano Diretor, na prática, se localizam em áreas consideradas
'expansões urbanas’, mas que não foram loteadas ou urbanizadas e
continuam exercendo atividade agropecuária”, explica o documento,
assinado pelo prefeito de Assis Chateaubriand e presidente da AMP
(Associação dos Municípios do Paraná), Marcel Micheletto. Nestes
moldes, a atividade agropecuária torna-se insustentável.

Fevereiro
2016
AMP PROMOVE NOVO CURSO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, COM
APOIO DA AMSOP, SOBRE PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇÃO
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) promove novo curso, com o apoio da Amsop
(Associação dos Municípios do Paraná), sobre o tema “Políticas de planejamento e financiamento da
educação básica pública”, nos dias 18 e 19 de fevereiro, a partir das 9h, na sede da Amsop (Rua Peru,
1301, bairro Miniguaçu) em Francisco Beltrão.

79% DOS JOVENS COM ATÉ 17 ANOS JÁ EXPERIMENTARAM ÁLCOOL,
INFORMA REPRESENTANTE DA AMP NO CONESD
O representante da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) no Conesd (Conselho Estadual de
Políticas sobre Drogas) e secretário Antidrogas da Prefeitura de Cascavel, Eugenio Rozetti Filho, o
Geninho, está desenvolvendo um trabalho intenso em defesa da causa em todo o Estado. Somente no
ano passado, cerca de 1,4 mil pessoas procuraram o representante a AMP no Conesd para pedir
informações, auxílio ou conselhos em relação às drogas.

Fevereiro
2016
MICHELETTO PEDE CANCELAMENTO DA COBRANÇA DE ICMS SOBRE A
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA DOS PRODUTORES RURAIS
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Assis Chateaubriand,
Marcel Micheletto, reuniu-se com o presidente da Copel, Luiz Fernando Vianna, para pedir o
cancelamento da cobrança do ICMS da tarifa de energia elétrica dos produtores rurais do Paraná para
aliviar a carga tributária e viabilizar o setor produtivo agrícola.

NOVA REGRA PARA GASTOS COM PUBLICIDADE NO ANO ELEITORAL
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) faz uma importante advertência aos gestores
municipais sobre os cuidados em relação aos gastos com a publicidade, neste ano eleitoral.
A Lei Federal n° 9.504/97, no Artigo 73, VII, teve sua redação alterada pela Lei nº 13.165, de 2015, e
passou a vigorar da seguinte forma: Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais: VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem
o pleito; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Fevereiro
2016

AMP ESTREITA PARCERIA COM PARANÁ
TURISMO, EM BENEFÍCIO DAS
PREFEITURAS DO PARANÁ
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e
prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, reuniu-se com
o diretor-presidente da Paraná Turismo, Manoel Jacó Garcia
Gimenes, para estreitar o diálogo e a parceria entre as duas
organizações.

Março
2016

AMP ABRE DIÁLOGO COM MINISTÉRIO
PÚBLICO SOBRE PNE E CRECHES
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e
prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, reuniu-se
com o procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacóia,
para propor a abertura de diálogo sobre a aplicação do PNE
(Plano Nacional de Educação - Lei Federal n. 13.005/2014) e,
com isso, garantir a plena execução da lei nos municípios.

Março
2016
MICHELETTO REÚNE-SE COM DILMA E MINISTRO PARA DEBATER CPMF,
FPM, DRU E REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Assis Chateaubriand,
Marcel Micheletto, e os dirigentes das associações de municípios de todos os Estados reuniram-se
nesta sexta-feira (dia 4) com a presidenta Dilma Rousseff; com o ministro-chefe da Casa Civil,
Jacques Wagner; e com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República,
Ricardo Berzoini. O encontro ocorreu durante reunião do pleno do CAF (Comitê de Articulação
Federativa) e debateu vários temas, como: a CPMF (Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira), a reforma da Previdência Social e a DRU (Desvinculação das Receitas da União) mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federais
vinculados por lei a fundos ou despesas.

73 MUNICÍPIOS TIVERAM FPM BLOQUEADO E PRECISAM INFORMAR DADOS
AO SIOPS COM URGÊNCIA
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) informou a lista das 73 prefeituras que tiveram seu
FPM (Fundo de Participação dos Municípios) bloqueado por problemas de envio de documentos ao
SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde) no 6º bimestre de 2015.

Março
2016

AMP PARTICIPA DE COMISSÃO, CRIADA
HOJE, QUE UNIFICARÁ AÇÕES PARA
INCLUSÃO DIGITAL NOS MUNICÍPIOS DO
PARANÁ
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e
prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto; o secretário
estadual para Assuntos Estratégicos, Flávio Arns, e o presidente da
Celepar, Jackson Carvalho Leite, assinaram em Curitiba Resolução
Conjunta que criará Comissão Especial destinada a organizar e
unificar as ações de inclusão digital no Paraná em duas linhas de
frente: o Programa Rede 399 - Internet para todos e o Programa
Espaço Cidadão.

Março
2016
MANUAL DE CONDUTAS PROIBIDAS NAS ELEIÇÕES
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) disponibiliza aos prefeitos e prefeitas do Estado o
Manual sobre as Condutas Proibidas aos Agentes Públicos Estaduais - Período Eleitoral 2016. O
manual contém todos os procedimentos que os prefeitos devem evitar no pleito deste ano.

Março
2016

ENCONTRO DE DIREITO ELEITORAL E
ASSEMBLEIA-GERAL DA AMP, DIA 29,
EM CURITIBA
Gestores municipais e sua equipe do Setor Jurídico participaram
de dois eventos importantes que a Associação dos Municípios
do Paraná nesta terça-feira (dia 29 de março), das 9h às 17h, no
Hotel Bourbon (Rua Cândido Lopes, 102, centro), em Curitiba: O
Encontro de Direito Eleitoral e a Assembleia-Geral Ordinária da
AMP. O presidente da AMP e prefeito de Assis Chateaubriand,
Marcel Micheletto, explica que o encontro é aberto a todos os
prefeitos e prefeitas e, ainda, aos representantes das 19
associações regionais de municípios do Estado.

Abril
2016

AMP PRESTIGIA VENCEDORES DA
EDIÇÃO PARANAENSE DO 9º PRÊMIO
PREFEITO EMPREENDEDOR
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
divulgou hoje, em Curitiba, os vencedores da etapa paranaense
do IX Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Promovida para
premiar projetos desenvolvidos pelas administrações municipais
de empreendedorismo e de apoio às microempresas, a iniciativa
recebe o apoio da AMP (Associação dos Municípios do Paraná),
que foi representada no evento pelo prefeito de Assis
Chateaubriand, Marcel Micheletto.

Abril
2016

PRESIDENTE ORTINA DISCUTE PAUTA
DA 9ª MARCHA EM REUNIÃO DO
CONSELHO POLÍTICO DA CNM
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e
prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina, participa hoje
em Brasília de reunião do Conselho Político da CNM (Confederação
Nacional dos Municípios). É o primeiro compromisso oficial de
Ortina como presidente da AMP. Ele permanecerá no cargo até
outubro, já que o presidente Marcel Micheletto será candidato à
reeleição no município de Assis Chateaubriand.

Abril
2016
ORIENTAÇÕES DA CNM E DA AMP SOBRE O APOIO FINANCEIRO AOS
MUNICÍPIOS
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santo Antônio do
Sudoeste, Ricardo Ortina, reuniu-se com a secretária Estadual da Educação, Ana Seres, para pedir um
aumento dos recursos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino.
Acatando sugestão feita pela secretária, Ortina também vai formalizar o pedido ao chefe da Casa
Civil, Valdir Rossoni, e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano.

PR É O 4º ESTADO DO BRASIL COM MAIS AGENTES DA REDE
MUNICIPALISTA, REVELA LEVANTAMENTO DA CNM
O Paraná é o quarto Estado brasileiro com mais agentes da Rede Municipalista - projeto da CNM
(Confederação Nacional dos Municípios do Paraná), apoiado pela AMP (Associação dos Municípios
do Paraná, que objetiva formar um colaborador indicado pelo prefeito em cada cidade para
aproximar as organizações municipalistas do gestor municipal. Dos 2822 agentes existentes no
Brasil, 298 são do Paraná, o que garante cobertura a 75% das 399 cidades do Estado. Perde apenas
para os Estados de Minas Gerais (489 agentes), Rio Grande do Sul (455), e São Paulo (360).

Maio
2016
PREFEITOS DAS CIDADES NAS QUAIS HAVERÁ REVEZAMENTO DA TOCHA
OLÍMPICA SE REUNIRÃO NO PALÁCIO IGUAÇU NESTA QUARTA
Os prefeitos dos 22 municípios do Paraná nos quais haverá o revezamento da tocha olímpica se
reunirão na sala GGI do Palácio Iguaçu às 9h desta quarta-feira (dia 4). Liderados pelo presidente da
AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo
Ortina, eles vão detalhar as ações que desenvolverão nas suas cidades - com o apoio do Governo do
Estado - para receber a tocha, um dos eventos prévios dos Jogos Olímpicos do Brasil.

PRESIDENTE DA AMP, RICARDO ORTINA, DEBATE NOVAS AÇÕES DO
MOVIMENTO MUNICIPALISTA NO CONSELHO POLÍTICO DA CNM
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santo Antônio do
Sudoeste, Ricardo Ortina, estará em Porto Alegre na segunda-feira e terça-feira (dias 23 e 24) para
participar da reunião do Conselho Político da CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Maio
2016

CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO
EMPOSSOU REPRESENTANTES DA AMP JACIR MACHADO E JOSÉ KRESTENIUK
O consultor em Educação da AMP, Jacir Bombonato Machado, e o
secretário-executivo da Amsop (Associação dos Municípios do
Sudoeste do Paraná), José Kresteniuk, tomaram posse hoje como
representantes da AMP no Conselho Estadual da Educação para um
mandato de seis anos - Machado como titular e Kresteniuk, como
suplente do CEE.

Maio
2016
PREFEITOS DO PARANÁ APOIAM “MAIS MÉDICOS”
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo
Ortina, defendeu - em nome dos 399 gestores municipais do Estado - a continuidade do Programa “Mais
Médicos”.
Para Ortina, o programa possui grande relevância e alcance social porque possibilita o atendimento médicos em
municípios - sobretudo os de pequeno porte - nos quais há grande dificuldade de se atrair profissionais da área
de saúde básica ou de especialidades médicas.

CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO EMPOSSOU REPRESENTANTES DA AMP JACIR MACHADO E JOSÉ KRESTENIUK
O consultor em Educação da AMP, Jacir Bombonato Machado, e o secretário-executivo da Amsop
(Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná), José Kresteniuk, tomaram posse hoje como
representantes da AMP no Conselho Estadual da Educação para um mandato de seis anos - Machado
como titular e Kresteniuk, como suplente do CEE.

Maio
2016
MUNICÍPIOS DO PR DEVEM PERDER R$ 171 MILHÕES COM VETO À
REPATRIAÇÃO DE RECURSOS DO EXTERIOR, DENUNCIA AMP
Levantamento feito pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios), a pedido da AMP (Associação dos
Municípios do Paraná), revela que as 399 cidades do Estado perderam R$ 171,86 milhões com a decisão da
Câmara dos Deputados, tomada no último dia 24, de rejeitar o destaque ao veto presidencial ao Projeto de Lei
2960/15, que trata da repatriação de recursos financeiros enviados ao Exterior.

Junho
2016

AMP PRESTIGIA 1º FÓRUM DE
CONTROLE EXTERNO DO TCE-PR, EM
CURITIBA
Representantes da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e
prefeitos de todas as regiões do Estado participam, em Curitiba, do I
Fórum de Controle Externo do Tribunal de Contas do Paraná. Na
presença das cerca de 1,7 mil pessoas que participaram da abertura,
o governador Beto Richa reafirmou seu compromisso com o
municipalismo.

Junho
2016
AMP PROPÕE FORTE TRABALHO DE
EDUCAÇÃO EM DEFESA DO MEIO
AMBIENTE E DO RIO IGUAÇU
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e
prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina, defendeu hoje
em Curitiba, durante a reunião mensal do Grupo Gestor de
Revitalização do Rio Iguaçu, o desenvolvimento de um amplo
programa de educação ambiental - envolvendo a Secretaria Estadual
da Educação e as prefeituras - para orientar os estudantes quanto à
importância da preservação do meio ambiente.

Junho
2016

AMP APOIA OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) está apoiando
as ações organizadas tanto pelo setor público quanto pelo privado para
garantir a execução dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)
nos 399 municípios do Estado. Os ODS são uma agenda mundial construída pela ONU (Organização das Nações Unidas) - contendo 17
objetivos e 169 metas.

Junho
2016

MUNICÍPIOS DEVEM FICAR ATENTOS QUANTO A RISCO DE BLOQUEIO DO FPM POR
AUSÊNCIA DE ENVIO DE DADOS AO SIOPS
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) alerta aos prefeitos que 46 municípios do Paraná correm o risco de sofrer
bloqueio do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) por problemas de envio de documentos ao SIOPS (Sistema de
Informações sobre Orçamento Público em Saúde) no 6º bimestre de 2015.

Junho
2016

NOVO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ABRE DIÁLOGO COM AMP E
ASSOCIAÇÕES REGIONAIS
O novo procurador-geral de Justiça do Paraná, Ivonei Sfoggia, recebeu o
presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de
Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina, e representantes das
associações regionais de municípios do Estado, em Curitiba. Foi a primeira
reunião do novo procurador-geral com as lideranças municipalistas depois
da sua posse, em 8 de abril. Na reunião de ontem, os prefeitos levaram a
Sfoggia sua preocupação com as exigências feitas por promotores de
Justiça no Interior do Estado quanto ao cumprimento do PNE (Plano
Nacional da Educação - Lei Federal n. 13.005/2014) relacionado à matrícula
das crianças com até três anos de idade nas creches municipais, além de
questões institucionais das associações de municípios.

Junho
2016

AMP APOIA PROGRAMA QUE GARANTIRÁ
CIDADANIA DIGITAL AOS MUNICÍPIOS,
EM PARCEIRA COM CELEPAR, SEBRAE,
SENAI E UFPR
O Governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (dia 22), o programa
de formação continuada para gestores dos Espaços Cidadãos.
Baseado na proposta de garantir cidadania digital a todos os
moradores do Estado, cada Telecentro instalado nos municípios
paranaenses atenderá à população no acesso aos serviços públicos
ofertados pelo Governo do Estado pela internet e ainda oferecerá
formação educacional por meio do ensino à distância. O lançamento
ocorreu por meio de web conferência promovida na sede da Celepar
(Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná), em Curitiba. A AMP (Associação dos Municípios do Paraná)
apoia o projeto, desenvolvido ainda em parceria com a Secretaria
Estadual para Assuntos Estratégicos, UFPR (Universidade Federal do
Paraná), Sebrae/Pr (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) e Senai (Serviço Nacional da Indústria).

Junho
2016
AMP PEDE QUE MUNICÍPIOS TENHAM MESMAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DAS
DÍVIDAS QUE O GOVERNO DO PARANÁ
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina,
enviou ofício ao presidente da Assembleia legislativa, deputado Ademar Traiano, pedindo a aprovação de lei que garanta
às 399 prefeituras paranaenses as mesmas condições do acordo firmado com a União pelo Governo do Paraná para o
pagamento das suas dívidas e o cumprimento dos seus contratos de financiamento.

AMP - FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ ABRE VAGA PARA
REPRESENTANTE DAS PREFEITURAS
O secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos em exercício, Paulino Mexia, enviou ofício ao
presidente da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina,
convidando a AMP a indicar representante para o Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná.

Julho
2016
TEMER RECEBE PREFEITOS E ANUNCIA MESA FEDERATIVA, MAS NÃO SE
COMPROMETE COM PAGAMENTO DO 1% DO FPM
Um sentimento de frustração dominou a maioria dos dirigentes da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e das 15
entidades estaduais que atenderam ao convite do presidente interino, Michel Temer, para audiência no Palácio do Planalto,
ontem. O Conselho Político e os representantes das entidades apresentaram a pauta prioritária do movimento, incluindo o
pagamento do 1% de FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Eles esperavam ouvir de Michel Temer compromissos
efetivos com todos os itens da pauta, mas isto não ocorreu. A principal reivindicação dos prefeitos foi o pagamento de
0,25% do FPM, negociado na semana passada com ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Nesta audiência, Padilha
comprometeu com o pagamento integral do 1% do Fundo - conforme Emenda Constitucional aprovada no Congresso
Nacional. Porém, na última sexta-feira (dia 8), o valor pago foi de 0,75%. O percentual frustrou os prefeitos. “Esperamos,
agora, que os 0,25% sejam pagos ainda neste mês de julho”, explica o presidente da AMP (Associação dos Municípios do
Paraná) e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina, que acompanhou a audiência com o presidente Michel
Temer. A pauta foi entregue pelo vice-presidente da CNM, Glademir Aroldi.

Julho
2016
CRISE LEVA MUNICÍPIOS A COBRAR AGENDA COM PRESIDENTE MICHEL TEMER E
SEMANA MUNICIPALISTA DE VOTAÇÕES NO CONGRESSO NACIONAL
O Conselho Político da CNM (Confederação Nacional de Municípios) - formado pelos dirigentes das associações
estaduais de municípios de todo o Brasil - vai se reunir na segunda-feira da próxima semana (dia 4), em Florianópolis
(SC), para debater o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo Federal e pelo Congresso Nacional
durante a 19ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida de 9 a 12 de maio.

LUTA DAS ENTIDADES MUNICIPALISTAS GARANTE 1% DO FPM PARA
PREFEITURAS
O movimento municipalista acaba de obter uma nova e importante vitória. Após audiência com os
representantes das associações de municípios de todo o País e da CNM (Confederação Nacional dos
Municípios), o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, concordou em repassar um total de 1% do FPM
(Fundo de Participação dos Municípios) às prefeituras, cumprindo assumido pela presidenta afastada Dilma
Rousseff, no primeiro semestre de 2015. O dinheiro cairá nas contas dos municípios nesta sexta-eira (dia 8).

Agosto
2016
AMP ELOGIA APROVAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO MAIS MÉDICOS NA CÂMARA;
MATÉRIA SEGUE PARA O SENADO
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná), a CNM (Confederação Nacional de Municípios) e as
demais organizações do movimento municipalista comemoram mais uma importante vitória: a
aprovação do texto-base da Medida Provisória que prorroga por mais três anos o programa Mais
Médicos, do Governo Federal.

Agosto
2016

AMP APOIA PROGRAMA INTEGRADO DE
CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA DO
PARANÁ, LANÇADO EM CURITIBA
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e
prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina, participou, em
Curitiba, do lançamento do Programa Integrado de Conservação de
Solo e Água do Paraná. O lançamento foi formalizado por meio de
decreto assinado pelo governador Beto Richa e pelo secretário
estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara.

Agosto
2016
ACABA AMANHÃ SAQUE DO ABONO/PASEP PARA 6 MIL
Um total de 6.184 trabalhadores do Paraná não sacou o Abono Salarial ano-base 2014. O prazo acaba dia 31. O dinheiro
está disponível em agências do Banco do Brasil. O valor é de um salário mínimo (R$ 880). A AMP (Associação dos
Municípios do Paraná) obteve do superintendente do Trabalho e Emprego no Paraná, Paulo Kronéis, a lista de todos os
beneficiados. Kronéis pede aos prefeitos que informem os trabalhadores com a máxima urgência.

PRESIDENTE DA AMP PARTICIPA DE SEMINÁRIO FEDERATIVO PROMOVIDO
PELO GOVERNO FEDERAL, EM BRASÍLIA
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste,
Ricardo Ortina, esteve em Brasília para participar do “Seminário Federativo com as Entidades Municipalistas
Estaduais”. Promovido pela Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, o encontro
objetiva debater pontos importantes ligados à saúde. A intenção do Governo Federal é apoiar e melhorar a
elaboração e execução de projetos pelos municípios que buscam financiamento da União.

Setembro
2016

CEPATUR APROVA PLANO DE TURISMO
DO PARANÁ
O Conselho Parananse de Turismo aprovou nesta quarta-feira (dia
21), em Curitiba, o Paraná Turístico 2026 – Pacto para um Destino
Inteligente. O documento foi avaliado por todos os setores da
sociedade, inclusive a AMP (Associação dos Municípios do Paraná).
No dia 27, em café da manhã em Curitiba, o Cepatur vai apresentar o
plano formalmente às autoridades públicas e à sociedade.

Setembro
2016

AMP PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO
PARANÁ TURÍSTICO 2026
Integrante do Cepatur (Conselho Paranaense de Turismo), a AMP
Associação dos Municípios do Paraná) participou hoje, em Curitiba, do
lançamento do Paraná Turístico 2026 - Pacto para um Destino
Inteligente. Base para as ações que o Governo do Estado - em parceria
com organizações públicas e privadas - desenvolverá no turismo nos
próximos dez anos, o documento resulta de detalhado estudo
elaborado por uma Comissão Técnica coordenada por Fecomércio-PR
(Federação do Comércio do Paraná), Paraná Turismo, Sebrae-PR
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e UFPR
(Universidade Federal do Paraná). Agora, o Paraná Turístico 2026 será
convertido em projeto e encaminhado para votação à Assembleia
Legislativa, ainda neste ano. Os prefeitos do Paraná puderam enviar
suas sugestões mediante consulta feita pela AMP e pelo Cepatur.

Outubro
2016

AMP ENTREGA PAUTA MUNICIPALISTA
AO PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL,
RODRIGO MAIA
O movimento municipalista foi recebido pelos presidentes do
Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) na quarta-feira, 5 de outubro.
Os encontros tiveram como pauta a entrega das reivindicações
debatidas ao longo da grande mobilização do municipalismo, que
reuniu gestores de todo o País no Congresso Nacional. Na ocasião,
o vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM),
Glademir Aroldi, e os residentes de várias entidades estaduais
municipalistas apresentaram a Calheiros as proposições que
tramitam no Congresso e são consideradas de fundamental
importância para viabilizar a gestão nos Municípios,
principalmente neste último ano de mandato.

Outubro
2016
AMP ENVIA RECOMENDAÇÕES A PREFEITOS SOBRE REDUÇÃO DE DESPESAS
A diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) produziu minuta de decreto municipal contendo sugestões
para a redução de despesas nas 399 prefeituras do Paraná. O objetivo da medida é contribuir para a diminuição dos
gastos e a preservação do equilíbrio fiscal no término de mandato dos atuais prefeitos.

AMP E CONSELHO DA EDUCAÇÃO MANIFESTAM PREOCUPAÇÃO COM CUSTEIO
E CALENDÁRIO DE REPOSIÇÃO DAS AULAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santo Antônio do Sudoeste,
Ricardo Ortina, manifestou preocupação com o risco de prejuízos financeiros às prefeituras, caso as 820
escolas ocupadas por alunos da rede pública estadual não retomem logo suas atividades. Na manhã de hoje,
o Conselho Estadual da Educação emitiu nota declarando preocupação com este problema e ainda com o
calendário de reposição das aulas após o fim das ocupações, que não tem data para acontecer.

Outubro
2016

CEE REGULAMENTA RESOLUÇÃO
FEDERAL SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL
O CEE (Conselho Estadual de Educação), com a participação da AMP
(Associação dos Municípios do Paraná), editou a Deliberação nº
02/2016, que dispõe sobre normas para o atendimento da educação
especial no sistema estadual de ensino. O atendimento na educação
especial tem como função identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena
participação dos alunos, considerando suas necessidades. Prefeitos do
PR participam do Seminário Novos Gestores, em Brasília, liderados pelo
presidente da AMP O presidente da AMP (Associação dos Municípios
do Paraná) e prefeito de Santo Antonio do Sudoeste, Ricardo Ortina,
lidera a comitiva de prefeitos eleitos do Estado que participará do
Seminário Novos Gestores 2017-2020, nos dias 7 a 9 de novembro, em
Brasília. Promovido pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios),
o encontro debaterá temas relevantes para os novos prefeitos. Entre
eles, “Os Desafios da Gestão local e as Políticas Públicas”, “A Pauta do
Municipalismo Brasileiro” e “As Orientações Jurídicas de Início de
Mandato”.

Outubro
2016
AMP DISPONIBILIZA MODELO DE AÇÃO PARA MUNICÍPIOS PEDIREM MULTAS DA
REPATRIAÇÃO NA JUSTIÇA
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) está disponibilizando, a partir de hoje, uma minuta para as prefeituras
interessadas em ingressar com ações na Justiça Federal para pleitear valores referentes às multas da repatriação de
recursos enviados ao Exterior. O modelo foi fornecido pelo procurador jurídico da Prefeitura de Apucarana, Paulo Sergio
Vital, que obteve liminar favorável na Justiça Federal bloqueando os valores da multa, em benefício do município.

MUNICÍPIOS DO PARANÁ ACIONAM JUSTIÇA PARA COBRAR RECURSOS DAS
MULTAS OBTIDAS COM REPATRIAÇÃO DE RECURSOS ENVIADOS AO EXTERIOR
Dezenas de municípios do Paraná estão ingressando com ações na Justiça Federal para cobrar o pagamento
das multas obtidas com a repatriação de recursos enviados irregularmente ao Exterior. A decisão foi tomada
porque o Governo Federal não incluiu o valor referente às multas (estimado em R$ 4 bilhões) nos repasses
dos valores da repatriação feitos em novembro às 5,5 mil prefeituras. Por este motivo, a CNM (Confederação
Nacional dos Municípios), a AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e as demais organizações de
defesa das prefeituras pediram audiência com o presidente Michel Temer, na tentativa de que o Governo
Federal garanta os recursos aos municípios. A CNM pediu ainda ao presidente da Câmara Federal, deputado
Rodrigo Maia (DEM-RJ), a aprovação Projeto de Lei (PL) 6568/2016 que trata da partilha da multa sobre a
repatriação.

Dezembro
2016

PREFEITOS APROVAM MOVIMENTO EM
DEFESA DO MUNICIPALISMO NO
CONGRESSO E CALENDÁRIO ELEITORAL
NA AMP
A assembleia dos prefeitos promovida nesta terça-feira (dia 13)
pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná), em Curitiba,
tomou decisões importantes para as 399 cidades do Estado. Os
prefeitos vão deflagrar um movimento para pressionar os 30
deputados federais e os três senadores do Estado a aprovar
projetos de interesse dos municípios. Também ficou definido
que a AMP promoverá nova assembleia no dia 31 de janeiro
para promover uma modernização do seu Estatuto, acolhendo
sugestões apresentadas pelos prefeitos de todas as regiões do
Estado. Outra decisão importante foi a realização de eleições
para a troca da Diretoria da AMP no dia 28 de março de 2017, já
com a participação dos prefeitos eleitos em outubro.

Dezembro
2016
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVERÁ SER DE R$ 2.298,83
A PARTIR DE 1º DE JANEIRO
Os prefeitos e prefeitas que vão assumir seus mandatos a partir de 1º de janeiro precisam ficar atentos: o piso salarial
do magistério público deverá ser de R$ 2.298,83 a partir desta data, de acordo com o que estabelecem as Leis Nº
11.738/2008 e 11.494/2007.
O piso deverá ser pago aos profissionais com formação em nível médio para uma jornada de 40 horas semanais. Para os
professores com jornada de 20 horas semanais, o piso é de R$ 1.149,42. O piso é atualizado anualmente, em janeiro, de
acordo com o percentual de crescimento do valor aluno/ano nacional do Fundeb referente aos anos iniciais do ensino
fundamental urbano. A AMP emitiu nota técnica produzida pelo consultor em educação da AMP (Associação dos
Municípios do Paraná), Jacir Machado, sobre o tema.

Dezembro
2016
MPE RECOMENDA RESPEITO A NORMAS DE SEGURANÇA EM EDITAIS PARA
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O CAOP (Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos), órgão
do Ministério Público do Paraná, está recomendando às prefeituras que observem respeito às normas de
prevenção de acidentes nos editais de licitação para a contratação de serviços de manutenção de iluminação
pública municipal. O objetivo das medidas é garantir a segurança dos trabalhadores que realizam o serviço.
O MPE sugere que as prefeituras utilizem como base o Curso de Qualificação de Eletricistas de Construção,
Manutenção e Operação de Iluminação Pública. Este curso foi elaborado por uma comissão formada por
engenheiros e técnicos especializados da Copel Distribuição, Sineltepar (Sindicato das Empresas de
Eletricidade, Gás, Água, Obras e Serviços do Paraná) e Fetraconspar (Federação dos Trabalhadores das
Indústrias da Construção e do Mobiliário do Paraná).

Dezembro
2016
AMP ASSUME PAPEL DECISIVO NO CONSELHO CONSULTIVO QUE APONTARÁ
DIRETRIZES DO PROGRAMA INTEGRADO DE CONSERVAÇÃO DE SOLOS E ÁGUA
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) é uma das 15 organizações integrantes do Conselho Consultivo
que apontará as diretrizes a serem seguidas pelo Programa Integrado de Conservação de Solos e Água.
Lançado em agosto pelo governador Beto Richa, o programa inicia agora a capacitação dos técnicos que
garantirão a sustentabilidade nas propriedades rurais do Estado, por meio do desenvolvimento de projetos de
conservação de solos e água.

Dezembro
2016
AMP LANÇA MANUAIS SOBRE
EDUCAÇÃO E SAÚDE NO PROGRAMA DE
ESTUDOS PARA LÍDERES PÚBLICOS
A diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) lançou
duas importantes obras para orientar os novos prefeitos no
Programa de Estudos Avançados para Líderes Públicos, aberto nesta
quarta-feira à noite (dia 30) no Rafain Palace Hotel, em Foz do
Iguaçu.
O “Manual para gestores da educação municipal” foi escrito pelos
professores Jacir Machado (conselheiro de Educação da AMP) e
Jose Dorival Perez. Já a obra “Modelos e prestação de serviços de
assistência à saúde pelos Municípios” foi escrita pelo professor e
advogado Fernando Borges Mânica. A AMP está distribuindo os dois
manuais em seu estande no Encontro de Prefeitas e Prefeitos Eleitos.

