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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
2019
AMP EMITE NOTA TÉCNICA SOBRE NOVO PISO NACIONAL
DO MAGISTÉRIO, QUE SUBIU PARA R$ R$ 2.557,73 EM 2019
O consultor em Educação da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Jacir Bombonato Machado, emitiu
nota sobre o novo piso nacional do magistério, que subiu para R$ R$ 2.557,73.

PREFEITOS DO PARANÁ COMEMORAM CONQUISTA DO CONGELAMENTO DO FPM
Prefeitos de 129 Municípios brasileiros - 15 do Paraná - estão comemorando a manutenção dos coeficientes do
FPM (Fundo de Participação dos Municípios) já no primeiro decêndio de 2019. Mesmo com a publicação da
Decisão Normativa 173/2019 do Tribunal de Contas da União, não era certo que os coeficientes já fossem
congelados no primeiro repasse do ano. O crédito foi adicionado no último dia 10 de janeiro nos cofres
municipais. A AMP (Associação dos Municípios do Paraná), a CNM (Confederação Nacional de Municípios)
trabalharam, intensamente, no final do ano passado, para que o Congresso Nacional aprovasse a medida. A
sanção foi divulgada nos primeiros dias deste ano.

Janeiro
2019
AMP EMITE NOTA ORIENTANDO PREFEITURAS SOBRE
APLICAÇÃO DO FUNDEB EM ESCOLAS CONVENIADAS
O consultor em Educação da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Jacir Bombonato Machado, emitiu
nota orientando as prefeituras sobre a aplicação dos recursos do Fundeb em escolas conveniadas.
O consultor informa também a estimativa de valores que deverão ser repassados pelo Governo do Estado e pelos
municípios às escolas conveniadas, bem como o número de alunos matriculados. De acordo com ele, o valor
total a ser investido deverá chegar a R$ 239,59 milhões tanto às Apaes quanto as demais instituições.

Fevereiro
2019

OFICINAS DO PAR PROMOVIDAS PELA AMP
REUNIRAM 44 TÉCNICOS DE 22
MUNICÍPIOS

As oficinas técnicas promovidas pela AMP
(Associação dos Municípios do Paraná) para os
municípios que apresentam PAR (Plano de
Ações Articuladas) bloqueado por motivo de
obras reuniram 44 profissionais de 22 cidades
do Estado, durante três dias, na sua sede, em
Curitiba. O projeto é parte do Programa de
Educação Continuada - Projeto de Gestão
Educacional, executado em parceria entre a
AMP e o PTI (Parque Tecnológico de Itaipu.

Fevereiro
2019
AMP DEBATE PAUTA MUNICIPALISTA DA
XXII MARCHA EM REUNIÃO DO
CONSELHO DA CNM

CURSO DE FORMAÇÃO DE
MULTIPLICADORES DO MODELO DE
EXCELÊNCIA EM GESTÃO DOS
ÓRGÃOS/ENTIDADES QUE OPERAM
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do

A Rede Siconv e o Ministério da Economia

Paraná) e prefeito de Coronel Vivida, Frank Schiavini,

promovem, com o apoio do Ministério Público

participou em Brasília da reunião do Conselho Político

do Paraná e da AMP, o Curso de Formação de

da CNM (Confederação Nacional de Municípios). A

Multiplicadores do Modelo de Excelência em

reunião definiu as ações e temas prioritários a serem

Gestão dos Órgãos/Entidades que Operam

tratados com o governo, o Congresso Nacional e os

Transferências da União. Foi realizado nos
dias 26, 27 e 28 de Fevereiro, das 9h às 18h,
na sede da Fesp - Fundação de Estudos
Sociais do Paraná, em Curitiba.

tribunais superiores com vistas à XXII Marcha a
Brasília dos Municípios.

COM APOIO DA AMP, CNM PROMOVE
SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: CONSÓRCIOS

Março
2019

A CNM (Confederação Nacional de Municípios), em
parceria com a AMP, promoveu o Seminário de
Qualificação: Consórcios, nos dias 18 e 19 de março no
Auditório da Celepar. O seminário objetiva qualificar os
participantes para implementar ações que aumentem a
arrecadação municipal, melhorando assim as políticas
públicas destinadas a atender aos anseios da população.

Março
2019

MUNICÍPIOS DO PR AJUSTAM PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA
E GANHAM DESTAQUE NACIONAL EM RANKING DA CGU
Os municípios do Paraná ganharam destaque no levantamento EBT (Escala Brasil Transparente) - Avaliação 360°,
desenvolvido pela CGU (Controladoria-Geral da União) entre as cidades mais transparentes do País. Londrina
conquistou a 1ª posição no levantamento. Curitiba aparece na 11ª posição, com avaliação de 9,67, e Sarandi
(Noroeste) em 8º lugar. O Paraná está em 16º entre 27 Estados da federação no mesmo ranking. Esta foi a quarta
edição da avaliação feita pela CGU.

Março
2019
AMP DEBATE REIVINDICAÇÕES PARA XXII MARCHA
A BRASÍLIA COM PREFEITOS NA ASSEMBLEIA

A Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná)
promoveu uma assembleia geral com prefeitos e dirigentes
de associações de municípios de todas as regiões do Estado
para debater suas reivindicações para a XXII Marcha dos
Municípios a Brasília. A assembleia foi realizada no dia 2 de
abril, às 14h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, em
Curitiba (Praça Nossa Senhora do Salete, s/n - Centro
Cívico). A pauta da assembleia: Discussão da Pauta
Municipalista do Paraná a ser entregue na 22ª Marcha a
Brasília; Discussão de repasses dos Programas Federais do
Ministério de Assistência Social: CRAS, etc; Convênios dos
municípios em andamento; Pagamentos dos Ministérios
referentes às obras nos municípios; Discussão área saúde:
Programas Mais Médicos, valores de teto MAC e PAB, saúde
indígena; e Proposta para reforma previdenciária, servidores
e funcionários das prefeituras.

Março
2019
MINISTÉRIO MANTERÁ AÇÕES PARA GARANTIR SAÚDE INDÍGENA,
INFORMA GOVERNO
O chefe de Gabinete da Secretaria Especial da Saúde Indígena, Antonio Leopoldo Nogueira Neto, enviou ofício ao
presidente da AMP e prefeito de Coronel Vivida, Frank Schiavini, que não haverá descontinuidade das ações
voltada à saúde indígena. Schiavini havia pedido que o governo mantivesse os programas.

SCHIAVINI REPRESENTA AMP NO CONGRESSO
LATINO-AMERICANO DE PREFEITOS E AUTORIDADES LOCAIS
O presidente da AMP e prefeito de Coronel Vivida, Frank Ariel Schiavini, participou do Congresso LatinoAmericano de Prefeitos e Autoridades Locais, no Chile. Promovido pela Flacma (Federação Latino-americana de
Municípios, Cidades e Associações de Governos Locais) em parceria com a ACHM (Associação Chilena de
Municípios), o encontro foi promovido no Centro de Extensão da Universidade Católica, de 27 a 29 de março.

Abril
2019

PREFEITO DARLAN SCALCO ASSUME AMP E, COM NOVA
DIRETORIA, REAFIRMA COMPROMISSO COM
MUNICÍPIOS

A AMP elegeu e empossou sua nova Diretoria na manhã
desta terça-feira (dia 23) para um mandato de dois anos,
no Plenarinho da Assembleia Legislativa, em Curitiba.
Com a presença do governador em exercício do Paraná,
Darci Piana, o prefeito de Pérola, Darlan Scalco, assumiu
o comando da organização no lugar do prefeito de
Coronel Vivida, Frank Ariel Schiavini.

Abril
2019
AMP E CNM FAZEM PESQUISA SOBRE A REFORMA POLÍTICA
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e a CNM (Confederação Nacional de Municípios) convidam os
prefeitos e prefeitas do Paraná a participarem da pesquisa que estão promovendo com os gestores sobre a
Reforma Política. Por isso, pedimos que os prefeitos e prefeitas preencham o questionário disponível no link
abaixo. Basta escolher seu Estado, seu Município e preencher o número do seu CPF.

AMP COBRA VOTAÇÃO IMEDIATA DE PROJETO QUE EXCLUI, DOS LIMITES DA
LRF, DESPESAS COM PROGRAMAS FEDERAIS E PEDE APOIO AO TCE/PR
O presidente da AMP e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, cobrou do Congresso Nacional a análise e votação imediata
do projeto que exclui dos limites de gastos com folha de pagamento previstos na LRF (Lei de Responsabilidade
Fiscal) as despesas com programas federais e especiais - como o PSF (Programa Saúde da Família, o CRAS (Centro
de Referência de Assistência Social ) , o CAP (Centro de Atenção Psicossocial) e o Conselho Tutelar. Desde 4 de
abril, o projeto aguarda parecer do relator da matéria no Senado, Tasso Jereissati (PSDB/CE).

Abril
2019

AMP EMITE NOTA TÉCNICA SOBRE REAJUSTE NA TARIFA DA
ÁGUA NO PARANÁ
O Jurídico da AMP emitiu Nota Técnica a respeito do reajuste 12,13% na tarifa da água anunciado pela Sanepar,
no último dia 15 de abril

Maio
2019

PRESIDENTE SCALCO ABRE SEMINÁRIO SOBRE
PREVIDÊNCIA, EM CURITIBA

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do
Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, participou da
abertura do Seminário sobre Previdência, promovido pela
CNM (Confederação Nacional de Municípios) na sede da
Celepar, em Curitiba. O encontro reuniu 160 participantes
das 19 regiões do Paraná.

Maio
2019

PRESIDENTE DA AMP DEBATE PAUTA MUNICIPALISTA
EM REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM, EM MG

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do
Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, esteve em
Belo Horizonte (MG) para participar da reunião do
Conselho Político da CNM (Confederação Nacional de
Municípios). Na reunião, foram abordados os
seguintes temas: 1)XXII Marcha: avaliação e avanços
na pauta municipalista; 2)Congresso Nacional: Nova
Previdência, Coincidência de mandatos; apoio às
Frentes Parlamentares, Observatório Político Estadual;
3)Governo Federal: Programas Federais, Mais
Médicos, Precatórios; e 4)Participação no Fórum de
Governadores.

Maio
2019

AMP REÚNE-SE COM TJ PARA DEBATER
QUESTÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do
Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, reuniu-se
com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná,
desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, para
tratar da questão dos servidores públicos municipais.

Maio
2019
AMP CONVOCA PREFEITOS E SECRETÁRIOS PARA O XXXV
CONGRESSO DO COSEMS
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) convocou os prefeitos e técnicos dos municípios a participarem
do XXXV Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 23 e 24 de maio.

AMP PEDE QUE MUNICÍPIOS NOTIFIQUEM EMPRESAS SOBRE
LÂMPADAS FLUORESCENTES
A AMP está convocando os 399 municípios do Paraná a enviar notificações extrajudiciais, à Abilumi (Associação
Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação) e à Abilux (Associação Brasileira da Indústria de
Iluminação) para que estas organizações recolham as lâmpadas fluorescentes estocadas nas cidades - a
chamada “logística reversa”. Caso não façam isso, os municípios correm o risco de serem denunciados pelo
Ministério Público do Paraná porque as lâmpadas fluorescentes têm alto potencial de poluição ambiental. A AMP
disponibilizou um modelo de notificação extrajudicial para as prefeituras.

Maio
2019

PRESIDENTE DA CCJ REUNIRÁCOORDENADORES DOS PARTIDOS
PARA ANALISAR PEC DA UNIFICAÇÃO DAS ELEIÇÕES

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara dos Deputados, deputado Felipe
Francischini (PSL-PR), vai reunir os coordenadores dos
partidos na CCJ para debater, o mais rapidamente
possível, a constitucionalidade da PEC 56/2019, que
estabelece a unificação das eleições. Francischini assumiu
este compromisso durante reunião com o presidente da
AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de
Pérola, Darlan Scalco. Falando em nome dos 399 prefeitos
paranaenses, Scalco pediu urgência na análise e
aprovação da matéria.

Maio
2019
AMP PEDE AO MINISTÉRIO DA SAÚDE REVISÃO NOS REPASSES DO PAB
A perda de recursos realizados por meio de repasses do Governo Federal aos municípios, em 2019, preocupa a
Associação dos Municípios do Paraná (AMP). O presidente da AMP, Darlan Scalco, esteve com o deputado
federal Sérgio Souza (MDB-PR), em Brasília, e discutiram o tema. Juntos, decidiram encaminhar ao Ministério da
Saúde pedido para que ao menos se repitam os tetos estabelecidos no ano passado.

Maio
2019

PREFEITOS DEFINEM APOIO À UNIFICAÇÃO DAS ELEIÇÕES

A Diretoria da AMP (Associação dos Municípios do Paraná)
e dirigentes das associações regionais de municípios se
reuniram no último dia 27, em Curitiba, para tomar várias
decisões importantes. Entre estas ações, os prefeitos
discutiram as estratégias adotadas para tentar aprovar a
Proposta de Emenda Constitucional de Unificação das
Eleições, as ações judiciais que poderão ser tomadas em
relação aos servidores aposentados e, ainda, alinharam
uma parceria com o FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação) para a realização de
cursos de educação financeira nos municípios.

Maio
2019
AMP PEDE APOIO URGENTE, DO GOVERNO DO ESTADO, AOS
MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, enviou ofício ao
governador do Estado, Carlos Roberto Massa Junior, pedindo apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas
e pelos vendavais ocorridos na semana passada em várias regiões do Paraná.

Junho
2019

Prefeitos do Paraná cobram apoio da bancada federal
à unificação das eleições
Mais de 100 prefeitos do Paraná par�ciparam de reunião nesta
terça-feira (dia 4), em Brasília, para cobrar da bancada federal do Estado apoio à PEC 56/2019, que estabelece a uniﬁcação das eleições.
O encontro foi conduzido pelos presidentes da AMP e prefeito de
Pérola, Darlan Scalco, e da CNM, Glademir Aroldi.

Junho
2019

AMP pede apoio urgente, do Governo do Estado, aos municípios atingidos pelas chuvas
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, enviou o�cio ao governador do Estado, Carlos
Roberto Massa Junior, pedindo apoio aos municípios a�ngidos pelas fortes chuvas e pelos vendavais ocorridos na semana passada em várias regiões
do Paraná.
A AMP orienta os prefeitos dos municípios fortemente a�ngidos pelas chuvas que, em caso de necessidade, protocolem imediatamente seus
pedidos de decretação de estado de emergência ou de calamidade pública diretamente junto à Defesa Civil do Paraná.
De acordo com relatório elaborado pela Defesa Civil, os municípios de Antonina, Colombo, Guarapuava, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio
Branco do Sul, São José dos Pinhais e União da Vitória foram os mais prejudicados pelas chuvas, granizos e vendavais que a�ngiram o Estado.
Prefeitos do Paraná cobram apoio da bancada federal à unificação das eleições
Levantamento feito pela Assessoria de Execução e Monitoramento do PAR da AMP aponta que em 2018, devido ao Programa de Educação Con�nuada, foram empenhados R$ 62.413.457,23 do FNDE/MEC para 221 municípios do Estado.
Do total empenhado, R$ 38,96 milhões referem-se à compra de equipamentos e demais itens (ônibus e de mobiliário, material pedagógico, construção de quadras, emendas parlamentares etc), que beneﬁciaram 203 municípios. Os demais R$ 23,45 milhões referem-se a obras que serão executadas em 18 municípios.
No início do programa, havia 267 municípios paranaenses com o PAR bloqueado. No ﬁnal do projeto, este número caiu para 163 prefeituras uma redução de 38% em relação ao início do programa.

Junho
2019

AMP pede prorrogação até 30/11 do prazo para cancelamento dos saldos dos restos a pagar
O presidente da AMP e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, pediu ao Governo Federal a prorrogação para 30 de novembro do prazo determinado
no decreto 9.428/2018 que cancela os saldos dos empenhos inscritos em Restos a Pagar (RAP) no dia 30/06/2019. O pedido foi feito por meio de o�cio enviado ao ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, Onix Lorenzoni.
De acordo com o presidente da AMP, no Orçamento Geral da União, existem R$ 33,7 bilhões inscritos como Restos a Pagar em bene�cio dos
municípios.

Governo do Estado cria Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios
A Secretaria Estadual da Educação anunciou, nesta segunda-feira (dia 17), a criação do Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios. O obje�vo fundamental da nova unidade é fortalecer o regime de colaboração entre a Secretaria Estadual da Educação e os 339 municípios do Paraná por meio de inicia�vas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação infan�l e do ensino fundamental.
Os detalhes do funcionamento do Núcleo foram apresentados ao presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, pelo diretor de Educação da SEED, Raph Gomes. Da reunião também par�ciparam o consultor em Educação da AMP, Jacir
Machado, e a assessora Jurídica, Francine Frederico. A nova unidade da SEED será coordenada por Eliane Alves Bernardi Bena�o.

Julho
2019

Software GEMAP: Unipar recebe presidente da AMP
e propõe parceria
O coordenador mul�campi do CIAPE (Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais), professor Bruno Oliveira, e o professor José Maria Oliveira,
representando a Reitoria da Universidade Paranaense, receberam o prefeito
de Pérola e presidente da AMP, Darlan Scalco, para apresentar uma parceria.
A proposta é a viabilização da u�lização de um so�ware de monitoramento de malha asfál�ca dos municípios. O trio par�cipou de uma videoconferência com o secretário de Desenvolvimento Urba- no de Paranavaí, arquiteto
Darlan Alves, e o representante da empre- sa desenvolvedora do So�ware
GEMAP, Marco Silva.

Julho
2019

AMP pede apoio ao governo para que recolhimento de lâmpadas fluorescentes seja feito por empresas
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) enviou o�cio ao vice-governador do Paraná, Darci Piana, pedindo apoio à reivindicação de que o
recolhimento das lâmpadas pós-consumo em estoque nas cidades seja feito pela Abilumi (Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação) e pela Abilux (Associação Brasileira da Indústria de Iluminação). O o�cio é assinado pelo presidente da AMP e prefeito de Pérola, Darlan
Scalco.

Senado pode incluir municípios na reforma da Previdência, em projeto separado dos Estados e do Distrito Federal
A CNM (Confederação Nacional de Municípios), a AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e as demais organizações municipalistas estão negociando um acordo que poderá incluir os Municípios na reforma da Previdência, mas separadamente dos Estados e do Distrito Federal, quando a
matéria for votada no Senado. O acordo foi alinhado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e com o presidente da AMP, Darlan
Scalco.
O entendimento do grupo é que, se for incluída dentro do mes- mo projeto, a reforma dos Municípios, dos Estados e do DF não será aprovada.
Para garan�r que os municípios sejam beneﬁciados, Alcolumbre pediu às lideranças municipalistas que mobilizem seus senadores para aprovar
a proposta de inclusão dos Municípios na reforma.

Agosto
2019

Em reunião do R-20, AMP afirma que obrigação
de recolher lâmpadas fluorescentes é das empresas
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito
de Pérola, Darlan Scalco, defendeu hoje, em reunião do R-20, que o recolhimento das lâmpadas ﬂuorescentes estocadas nas cidades - a chamada “logís�ca
reversa” - seja feito pelas empresas do setor, e não pelos municípios.

Agosto
2019

AMP sugere projeto de lei autorizando apresentação de emendas parlamentares para custear PAB e MAC
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, entregou ao presidente da Assembleia Legisla�va, deputado Ademar Traiano, e ao governador Carlos Massa Ra�nho Junior pedido para que seja apresentado projeto de lei possibilitando
que o custeio do teto PAB (Componente Piso da Atenção Básica) e Mac (Média e Alta Complexidade Ambulatorial) seja feito por meio de emendas parlamentares estaduais, em favor dos municípios do Paraná.

Em reunião da Acispar e do Comesp, presidente Darlan Scalco diz que consórcios são fundamentais
para garantir mais eficiência na área de saúde
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, aﬁrmou hoje em Curi�ba, durante reunião com
as Diretorias da Acispar (Associação dos Consórcios de Saúde do Paraná) e do Comesp (Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná), que os consórcios são fundamentais para garan�r mais eﬁciência na área de saúde e oferecer apoio às prefeituras do Estado.

Agosto
2019

Presidente da AMP na abertura do III Congresso Internacional de Acolhimento Familiar
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, par�cipou, em Curi�ba, III Congresso Internacional de Acolhimento Familiar. Representando as 399 prefeituras do Estado, Scalco elogiou as ações de inclusão social desenvolvidas tanto pelo Governo
do Estado quanto pelo Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual.

Presidente da AMP, Darlan Scalco, declara apoio à realização do Censo Demográfico 2020,
que será realizado a partir de 1 de agosto de 2020
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, declarou apoio à realização do Censo Demográﬁco 2020, realizado pelo IBGE (Ins�tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta�s�ca). O censo será feito a par�r de 1º de agosto de 2020 e, para ser
viabilizado, precisará do apoio dos prefeitos na cessão de espaços �sicos e de mobiliários para os postos de coleta e a sede das subáreas, em quase
todos os municípios do Paraná.
O presidente da AMP garan�u apoio ao Censo Demográﬁco durante reunião com o chefe da Unidade Estadual do IBGE no Paraná, Sinval Dias
dos Santos; e com o coordenador Operacional do Censo, Elias Guilherme Ricardo. Scalco também garan�u presença na reunião do Censo Demográﬁco
2020 que será promovida em Umuarama, no dia 21 de agosto, às 15h, na sede da prefeitura.

Agosto
2019

Darlan Scalco visita Nestor Baptista e amplia diálogo da AMP com o
Tribunal de Contas do Paraná
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan
Scalco, visitou hoje o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, conselheiro Nestor Bap�sta,
para ampliar o diálogo com o TCE.
“A AMP se coloca inteiramente à disposição do TCE para dialogar e achar soluções para os problemas das prefeituras. Nós estamos reestruturando a nossa en�dade e queremos ser parceiros do
TCE em tudo o que for de interesse dos municípios, sempre em respeito à lei”, disse Darlan Scalco.

Darlan Scalco visita Beto Preto para pedir recursos para saúde nos municípios
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco,
visitou hoje o secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, para debater a possibilidade de liberação
de mais recursos des�nados à saúde nos 399 municípios do Estado.
Scalco visitou o secretário a pedido dos prefeitos paranaenses, que estão enfrentando sérias diﬁculdades ﬁnanceiras para inves�r mais recursos na saúde da população, principalmente em relação ao PAB
(Piso de Atenção Básica).
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Municípios do Paraná poderão receber, até março de 2020, R$ 714 milhões referentes à cessão onerosa do petróleo
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná), a CNM (Confederação Nacional de Municípios) e as demais organizações do movimento
municipalista acabam de obter mais uma importante conquista: a Comissão de Cons�tuição, Jus�ça e Cidadania do Senado aprovou a Proposta
de Emenda à Cons�tuição (PEC) 98/2019, que trata da cessão onerosa do pré-sal.
Este dinheiro se refere aos royal�es que serão pagos rela�vos ao petróleo extraído nas camadas do pré-sal (mais profundas). Um novo leilão
do petróleo será realizado em novembro. Caso ocorra sob as novas regras, os recursos poderão cair nas contas das prefeituras até março de 2020.
Mas a CNM vai tentar garan�r o pagamento já em dezembro. O problema é que esta possibilidade é di�cil, devido ao trâmite da matéria.
Caso a matéria seja aprovada pela Câmara, os municípios do Paraná receberão um total de R$ 714 milhões.
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2019

Novas instruções para produção de leite preocupam
pequenas propriedades e afetam receitas das prefeituras
As novas regras para a produção e a comercialização do leite, impostas
pelas instruções norma�vas nº 76 e 77 (do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento), poderão reduzir pela metade o número de produtores e
afetar as receitas das prefeituras, sobretudo das pequenas cidades, prejudicando as receitas dos municípios. As regras entraram em vigor em maio.
A advertência foi feita no debate promovido pelo Bloco Parlamentar
Agropecuário da Assembleia Legisla�va, em Curi�ba, presi- dido pela deputada Luciana Rafagnin. O vice-presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, representou os prefeitos do Estado na reunião, promovida hoje em Curi�ba.
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AMP no lançamento do projeto Educa Juntos, que unirá governo
e sociedade pela melhoria da Educação
O vice-presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Santa Cecília do Pavão,
Edimar Santos, representou o presidente Darlan Scalco (prefeito de Pérola) e os gestores municipais do Estado no lançamento do Programa Educa Juntos. Inicia�va da Secretaria da Educação e do Esporte inédita no Paraná, o projeto obje�va apoiar os municípios e melhorar os índices de aprendizagem e alfabe�zação dos estudantes, a par�r da educação infan�l.
O projeto obje�va ampliar o suporte técnico e pedagógico e promover ações colabora�vas entre Estado
e municípios com o propósito de melhorar o ensino de qualidade nas redes municipais de ensino. O inves�men
to previsto no programa é de R$ 100 milhões, em três anos.
Mobilização da CNM e da AMP garante aprovação da nova Lei de Licitações e
compromisso de Rodrigo Maia com pauta municipalista
Depois de uma intensa mobilização promovida pela CNM (Confederação Nacional de Municípios), com
o apoio da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e das associações regionais de municípios, os prefeitos
comemoram: o presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), comprometeu-se com a
pauta prioritária apresentada pelo movimento municipalista. Além disso a Câmara aprovou a nova Lei de Licitações, que ainda terá de ser a preciada de novo no Senado.
O presidente da AMP e prefeito e Pérola, Darlan Scalco, par�cipou da mobilização ao lado do vice-presidente
da associação e prefeito de Jesuítas, Junior Weiller, de prefeitos de todas as regiões do Estado e do consultor da
CNM Joarez Henrichs - ex-prefeito de Barracão.
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Presidente Darlan Scalco debate redução do ICMS para setor têxtil do Paraná
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Salco, reuniu-se ontem com o governador Carlos
Massa Ra�nho Junior e com vários deputados estaduais e empresários paranaenses para debater a redução da alíquota de ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do setor têx�l do Paraná.
Da reunião, par�ciparam ainda os deputados Marcel Michele�o, Jonas Guimarães e soldado Adriano; o prefeito de Terra Roxa, Altair de Pádua;
e vários execu�vos do setor das cidades de Maringá, Cianorte (Capital do Vestuário), Terra Roxa (Capital Nacional da Moda Bebê) e Pérola.

Municípios com menos de 50 mil habitantes terão que concluir levantamento patrimonial até 1 de janeiro de 2021
Os municípios com até 50 mil habitantes terão que concluir o levantamento patrimonial dos seus bens até 1 de janeiro de 2021. Para as cidades com mais de 50 mil habitantes, o prazo ﬁnal é 1 de janeiro de 2020. A exigência consta do Ar�go 13 da Portaria nº 634 (Secretaria do Tesouro
Nacional).
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) chama a atenção para o problema porque, mesmo sabendo que têm prazo para fazer o levantamento, muitos prefeitos ainda não iniciaram o trabalho. Calcula-se que cerca de 70% dos 399 municípios do Estado ainda não ﬁ-zeram o levantamento.
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AMP estreita parceria com Celepar
O presidente da AMP (associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, visitou o presidente da Celepar, Leandro
Moura, para estreitar a parceria entre as duas organizações.
Na visita ao presidente da Celepar, Scalco estava acompanhado do diretor da CNM (Confederação Nacional de Municípios) Joarez Lima Henrichs.

Outubro
2019

Câmara atende CNM e AMP e aprova projeto da cessão onerosa do petróleo, que garantirá R$ 11 bilhões a prefeituras
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 9 de outubro, após forte mobilização municipalista da CNM,
AMP e demais organizações municipalistas, o Projeto de Lei 5.478/2019, que trata dos recursos do bônus de assinatura da cessão onerosa es�mados em R$ 10,9 bilhões para os Municípios.

AMP participa do anúncio dos dados do Censo Agropecuário 2017, em Curitiba
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, par�cipou hoje, em Curi�ba, da apresentação dos resultados deﬁni�vos do Censo Agropecuário 2017, feito pelo IBGE.
Ao lado do governador Carlos Massa Ra�nho Junior e de várias autoridades, Scalco parabenizou o IBGE e todas as organizações que apoiaram a realização do trabalho.

Novembro
2019
A pedido da CNM e da AMP, Governo prorroga até 12 de
abril de 2021 prazo para planos de mobilidade urbana
Atendendo a pedido feito pela CNM (Confederação Nacional
de Municípios) e pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná),
o presidente Jair Bolsonaro editou Medida Provisória (Nº 906/2019)
prorrogando até 12 de abril de 2021 o prazo para a apresentação
do Plano de Mobilidade Urbana pelos municípios.
A medida atende a demanda dos prefeitos e prefeitas do Estado,
que - em função do prazo inicial estabelecido para a apresentação
dos planos - estavam enfrentando problemas na formalização de
convênios. “Foi mais uma vitória do movimento municipalista”, aﬁrmou o presidente da AMP e prefeito de Pérola, Darlan Scalco.

AMP cria grupo de WhatsApp para assessores de
Comunicação de prefeituras e associações de municípios
A Assessoria de Comunicação da AMP, com o apoio do seu presidente e da Diretoria, acaba de criar uma inicia�va inédita no Estado:
a formação de um grupo de WhatsApp formado EXCLUSIVAMENTE
por assessores de Comunicação, Marke�ng e Imprensa dos 399 municípios do Estado.
A inicia�va tem 5 obje�vos fundamentais: aprimorar o diálogo
entre as organizações municipalistas e as prefeituras, alinhar o discurso em defesa das prefeituras, oferecer informações mais qualiﬁcadas
para a imprensa estadual, reduzir a veiculação de fake news e de no�cias distorcidas e melhorar as ferramentas de Comunicação das prefeituras e associações com a sociedade.
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Nota técnica DA CNM e AMP orienta gestores sobre uso da
cessão onerosa do petróleo
Orientar os gestores municipais sobre tratamento contábil da receita
oriunda da cessão onerosa é a proposta da Nota Técnica 24/2019, divulgada
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) nesta quinta-feira, 5 de
dezembro. O conteúdo da publicação foi abordado durante a transmissão
técnica da en�dade de quinta-feira, a Roda de Conhecimento. Os presidentes
da CNM, Glademir Aroldi, e da AMP (Associação dos Municípios do Paraná),
Darlan Salco, recomendam acesso ao material.
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AMP define novos valores das mensalidades pagas pelas prefeituras, a partir de janeiro
Foi aprovada pelos prefeitos e prefeitas que par�ciparam da Assembleia-Geral promovida pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná),
no dia 15 de outubro de 2019, a alteração dos valores das contribuições para o exercício de 2020, com início da sua cobrança a par�r de janeiro de
2020, conforme tabela anexa. A decisão toma como base o Ar�go 33, parágrafo único, do Estatuto Social, que determina que a assembleia geral
ﬁxará, anualmente, o valor das contribuições sociais.

Governo convoca prefeitos e associações regionais para se integrarem à força-tarefa contra a dengue no Paraná
A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) é uma das organizações que integra a força-tarefa permanente de combate à dengue formada pelo
Governo do Estado, em todas as regiões do Paraná. A AMP par�cipou de reunião ontem, no Palácio Iguaçu, na qual o governo pediu apoio de todos
os prefeitos e prefeitas do Estado à campanha, que será lançada no dia 18 pelo governador Carlos Massa Ra�nho Junior e pelo secretário estadual da
Saúde, Beto Preto.
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CNM esclarece aplicação do reajuste do piso dos professores de 2020
O novo piso salarial nacional do magistério público da educação básica anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e previsto
para ser pago neste ano, tem preocupado gestores municipais de todo o país. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) enumera algumas recomendações e esclarecimentos sobre a aplicação do reajuste do piso dos proﬁssionais da educação básica.
No úl�mo dia 23 de dezembro de 2019 foi divulgada a Portaria Interministerial MEC/ME 3/2019, que trouxe nova es�ma�va da receita do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb) para 2019. A norma�va deﬁne o valor mínimo nacional por aluno/ano dos anos iniciais do ensino fundamental urbano em R$ 3.440,29, em subs�tuição ao valor de R$ 3.238,52 que fora
es�mado na Portaria Interministerial 7/2018.

