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- Parceria com a Escola de Gestão do Estado do Paraná para a

oferta de cursos e seminários de treinamento e qualificação,

gratuitamente, aos municípios.

- Treinamento dado aos municípios, por meio da Comissão de

Educação da AMP, que fez do Paraná o 3º Estado brasileiro e o 1º

do Sul com maior número de cidades que concluíram a

elaboração de Planos Municipais de Educação (ação

permanente).

Principais ações:



- Apoio ao pedido do Centro de Apoio às Promotorias de Proteção

ao Meio Ambiente para o cumprimento dos Planos de Gestão

Integrada de Resíduos.

- Parceria com a Controladoria Geral da União no Paraná para

aumentar a transparência e evitar a corrupção nos municípios.

- Participação ativa da AMP no Grupo Gestor de Revitalização do

Rio Iguaçu para o desenvolvimento de um amplo programa de

educação ambiental nos municípios.

Principais ações:



- Ampliação dos recursos do Governo do Estado e da União para o

custeio do transporte escolar:

Receita obtida: de R$ 7,5 milhões (em 2001) para R$ 95

milhões (em 2017).

- Edição de Medida Provisória, pelo presidente Michel Temer, que

amplia para 240 meses o prazo de parcelamento de débitos

previdenciários das prefeituras (maio de 2017):

Economia para as prefeituras: R$ 7 bilhões.

- Forte atuação junto aos 3 senadores, 30 deputados federais e 54

deputados estaduais para a votação de matérias de interesse das

prefeituras.

Principais ações:



- Aprovação da nova lei do ISS, no Congresso Nacional, que

amplia o número de municípios beneficiados com a arrecadação

do imposto (maio de 2017):

Ganho estimado às prefeituras: R$ 344 milhões por

ano.

- Oferta aos municípios, gratuitamente, de ferramenta que garante

a publicação de atos oficiais em meio eletrônico (o Diário

Eletrônico da AMP) e a sua adequação à Lei da Transparência:

Ganho estimado às prefeituras: até 90% de economia

com as publicações oficiais.

Principais ações:



- Ampliação do parcelamento das dívidas das prefeituras junto ao

INSS:

Economia estimada para as prefeituras do Brasil:

R$30 bilhões.

- Aprovação do projeto que amplia as receitas das prefeituras

relativas ao ISS:

Ganho financeiro às prefeituras: R$ 344 milhões

em 2017.

- Negociações, junto ao Governo do Estado, para ampliação de

receita do ICMS:

Ganho financeiro às prefeituras: R$ 4 bilhões (em

2011) para cerca de R$ 7 bilhões.

Principais ações:



- Aprovação, na CCJ do Senado, da cota extra de 1% em

setembro para as prefeituras

- Conquista do 1% extra do FPM em duas parcelas (julho e

dezembro):

Ganho financeiro às prefeituras: R$ 586 milhões em

2017.

- Repasse de parte dos recursos da repatriação remetidos ao

Exterior:

Ganho estimado das prefeituras em 2017: R$ 197

milhões.

Principais ações:




