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A pauta municipalista e as ações que 
caminham para a implementação 
da Agenda  2030 no Estado de 
Pernambuco são alguns dos destaques 

desta edição do Informativo Amupe. Nosso 
compromisso é manter a instituição focada 
em sua missão de ajudar as administrações 
municipais a obterem os melhores resultados. 
Para tanto, a Amupe tem se empenhado em 
buscar parcerias para cursos e treinamentos, 
participado e promovido eventos que têm 
por objetivo capacitar os gestores públicos 
municipais.
 As boas práticas dos municípios também 
estão presentes, pois o objetivo da Amupe é 
dar visibilidade as boas ações, especialmente 
as que contribuem para o alcance dos ODS 
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), 
entendendo que essa Agenda contempla 
principalmente o desenvolvimento do município 
de forma equilibrada e sustentável, com práticas 
que podem ser replicadas e ajudar as cidades a 
melhorarem a qualidade de vida da população.
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O desempenho de Pernambuco no IDEB 
elevou o patamar de qualidade na 
Educação do Estado e os municípios 
contribuíram efetivamente para o 

alcance da meta. Cerca de 67,2% dos municípios 
pernambucanos (equivalente a 123 cidades) 
alcançaram as metas projetadas para 2017 para as 
redes municipais-Anos Iniciais-Ensino Fundamental 
e 57,1% das cidades (97 municípios) cumpriram 
as metas projetadas para 2017 redes municipais- 
também do Ensino Fundamental-Anos finais.
 O desempenho de Pernambuco nas 
escolas estaduais do ensino médio ultrapassou 
a média nacional segundo dados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2017, 
divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O 
Estado obteve média de 4,0 enquanto a média 
nacional foi de 3,5. Nos anos finais do ensino 
fundamental, Pernambuco registrou pontuação de 
4,5, um resultado acima da meta estabelecida pelo 
MEC para o ano de 2017 que era de 3,9.
 Nos Anos Iniciais, com Ideb de 4,8, a rede 
pública (que envolve as redes municipais) também 
superou a meta do Ministério de 4,5 para o mesmo 
período. “Nós tivemos um bom avanço e tudo isso 
se deu através de um conjunto de estratégias 
que o Estado tem adotado nos últimos anos. Nós 
temos as escolas de tempo integral, que tem 
tido desempenhos muito bons. Também estamos 
fazendo um trabalho dentro do nosso projeto 
pedagógico que vai desde a parte curricular até 
ações diferenciadas com as escolas”, destaca o 
secretário de Educação, Fred Amâncio. 

Educação dE PErnambuco suPEra 
média nacional

Bonito (7,2) 
Panelas (7,1)
Barra de Guabiraba (6,4)
Lagoa Grande (6,3) 
Orobó (6,3) 
Carnaíba (6,2) 
Fernando de Noronha (6,2)
Triunfo (6,2) 
Dormentes (6,2) 
Brejinho (6,1)
Quixaba (5,9) 
Arcoverde (5,8)
São José do Egito (5,8) 
Petrolina (5,8) 
Solidão (5,7) 
Tuparetama (5,7)
Saloá (5,6)
São Bento do Una (5,6)
Jupi (5,6) 
Afogados da Ingazeira (5,5) 
Ingazeira (5,5) 
Tabira (5,5)
Granito (5,5)
Terra Nova (5,5)
Jucati (5,5)
Bezerros (5,5)
Taquaritinga (5,4)
Limoeiro (5,4) 
Petrolândia (5,4) 
Terezinha (5,4)
Itapetim (5,3)
Santa C. do Capibaribe (5,3)
São J. do Belmonte (5,3) 
Trindade (5,3)

Salgueiro (5,3)
Iguaracy (5,2)
Salgadinho (5,2)
Jaboatão (5,2)
Tacaratu (5,2)
Caruaru (5,2)
Feira Nova (5,2)
Casinhas (5,2) 
Santa M. do Cambucá (5,2)
Flores (5,1)
Exu (5,1)
Bom Jardim (5,1)
São João (5,1)
Serra Talhada (5,1)
Serrita (5,1) 
Cabrobó (5,1)
Cachoeirinha (5,1)
Águas Belas (5,1)
Ibirajuba (5,1) 
Itapissuma (5,1)
Passira (5,1) 
Sairé (5,1)
Vertente do Lério (5,1)
Sanharó (5)
Surubim (5)
Camaragibe (5) 
Capoeiras (5)
Paranatama (5) 
Timbaúba (5)
Recife (5)

Confira os municípios que mais se 
destacaram com nota a partir de 5 nos 

anos iniciais de ensino:

Com Informações Folha de Pernambuco 
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Em sua última Assembleia Extraordinária 
(31/7) a Amupe reuniu prefeitos e 
instituições para uma pauta extensa 
sobre temas de interesse dos municípios. 

Foi assinado convênio de cooperação com O 
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) para 
ações que transfiram tecnologia para a melhoria 
das gestões municipais. Os municípios presentes 
já foram convidados a aderir ao primeiro 
projeto que é a confecção de óculos especiais 
com sensores de localização para deficientes 
visuais. A ideia é reunir grupos de 10 municípios 
por região e treinar alunos e servidores públicos 
para confecção dos óculos. 
 A Celpe, na pessoa de Caio Souza Leão, 
gerente de Relacionamento com Clientes do 
Poder Público, apresentou os editais de apoio 
ao programa de eficiência energética, com a 
troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas 
de Led. A troca pode ser feita para residências e 

Assembleia da Amupe discute 
parcerias e reforça luta 

Municipalista
instituições sem fins lucrativos como escolas e 
postos de saúde. 
 O consultor da CNM, Eduardo Stranz 
trouxe as principais pautas da luta municipalista 
que reuniu prefeitos nos dias 7 e 8/8 em Brasília 
para pressionar os deputados a colocarem 
em votação os projetos da Lei Kandir e do ISS 
referente aos serviços de cartões de crédito 
e débito, leasing e planos de saúde. A pauta 
municipalista é extensa, mas esses assuntos 
foram eleitos como prioritários porque implicam 
na injeção imediata de recursos nos cofres 
municipais. A Lei Kandir fixa uma compensação 
aos Estados e Municípios no valor de R$ 39 
bilhões/ano, corrigidos pelo IPCA, observando 
uma transição de dois anos. Já o ISS já foi 
derrubado o veto presidencial, mas por força de 
uma liminar concedida pelo STF, os municípios 
ainda não estão recebendo o imposto em 
operações realizadas em seu território.
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A Companhia Pernambucana de Saneamento 
(Compesa) apresentou na Amupe (24/7), o 
projeto que irá construir os Planos Regionais de 

Saneamento Básico das bacias do Ipojuca e Capibaribe. 
Ao todo, 45 municípios fazem parte das bacias com uma 
população estimada de mais de 2 milhões de pessoas. 
A prefeita Débora Almeida, secretária da Mulher, 
representou o presidente José Patriota no evento, 
destacando a importância da iniciativa. “Os planos 
municipais de saneamento básico são importantes 
para o município, mas é difícil quando já temos tantas 
demandas e poucos recursos. Qualquer parceria e 
ajuda neste sentido é bem vinda”, afirmou.
 O diretor de Articulação e Meio Ambiente 
da Compesa, Aldo Santos, apresentou o projeto, 

Compesa Fará 
Planos Regionais de 
Saneamento Básico 
para as Bacias de 
Ipojuca e Capibaribe

explicando que os planos regionais serão um importante 
instrumento de planejamento para as demandas futuras 
dos municípios no setor. “À medida que as cidades 
crescem a demanda por água e saneamento também 
cresce. É difícil para os municípios dimensionarem o 
futuro quando eles fazem parte de uma bacia, você 
tem que projetar pensando nos vizinhos,  trata-se de 
uma coleta de dados que só a companhia responsável 
é capaz de fazer”, justificou.
 Estão previstas duas audiências públicas para 
apresentação do diagnóstico e dos planos. Serão 
oferecidos dois cursos: Capacitação e Gestão de Planos 
de Saneamento. Os municípios podem enviar até dois 
membros do GLT para o treinamento que acontecerá na 
Compesa, sendo o primeiro curso já em agosto.

O presidente da Amupe, José Patriota, recebeu 
no dia (26/7) representantes da Mauritânia, 
continente africano e do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Prefeitos e representantes do governo vieram 
conhecer o trabalho desenvolvido pela Amupe – 
havia representantes de associações municipalistas 
do país africano – e experiências de desenvolvimento 
econômico, demonstrando interesse em futuro 
acordo de cooperação.
 Além de informar sobre a atuação da 
Amupe, especialmente em temas relacionados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os 

visitantes puderam entender melhor a organização 
política do país e de que modo a instituição atua 
para amenizar os efeitos de um pacto federativo 
desigual. Na ocasião, Patriota apresentou também o 
projeto de reuso de água em Afogados da Ingazeira 
que já recebeu duas premiações, em níveis nacional 
e estadual.
 A comitiva ficou bastante impressionada 
com os projetos e ações e manifestou o desejo 
de fazer um acordo de cooperação para troca 
de experiências. Diferente do Brasil, o modelo 
federativo da Mauritânia é composto por Estado 
Unitário, regiões e cidades.

Amupe recebe 
delegação de país 
africano
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M u n i c í p i o s ,  a  N o va  A g e n d a  U r b a n a 
e  o s  O D S :  O f i c i n a  n a  A m u p e 

i n c e n t i va  p r át i c a s  i n o va d o r a s

Nos dias 18 e 19/7 os municípios 
participaram, na Amupe, da oficina 
“Municípios pelo Desenvolvimento 

Sustentável – Nova Agenda Urbana e ODS”. 
O evento faz parte do projeto Parceria pelo 
Desenvolvimento Sustentável que pretende 
apoiar municípios pequenos e médios na 
implantação dos ODS e Agenda 2030. Através 
de parceria entre a Associação Brasileira 
de Municípios (ABM), Instituto Polis e com 
financiamento da União Europeia, o projeto prevê 
oficinas, seminários, feiras de boas práticas e 
um Observatório que será criado em 2019 como 
instrumento permanente de acompanhamento 
da atuação dos municípios. O ICLEI – Governos 
Locais pela Sustentabilidade e o Programa 
Cidades Sustentáveis também são parceiros no 
projeto, que tem o apoio da Amupe.

 Eduardo Tadeu, da ABM, detalhou os 
desdobramentos do projeto e também como 
relacionar a Nova Agenda Urbana e os ODS com 
a realidade dos municípios. “Todos sabemos 
que qualquer gestão pública trabalha com 
os Objetivos, mas nem sempre os relaciona”, 
explicou. A respeito do projeto, a ideia é que 
as experiências exitosas sejam a base para o 
Observatório e para uma revista que será lançada 
ao final do período. O incentivo das oficinas é 
para que os gestores coloquem a Agenda 2030 
em seus respectivos planejamentos com base nos 
indicadores locais. “Temos a clara ideia de que, 
sem os governos locais a agenda não avançará, 
porque é nas cidades que as pessoas moram. 
Queremos sensibilizar o Governo Federal para 
que apoie os municípios na realização de ações 
que contribuam para essa nova agenda urbana”, 
informou Tadeu.
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Municípios de Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte participaram nos dias  (02 
e 03/8), na sede da Amupe, de capacitação 

para o edital  de “Iniciativas socioambientais para 
redução de vulnerabilidade à mudança do clima em 
áreas urbanas”, lançado pelo Fundo Nacional do Meio 
Ambiente (FNMA) e o Fundo Clima, ambos ligados ao 
Ministério do Meio Ambiente. O evento contou com 
o apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
(Semas) e da Amupe. 
 “Os municípios tiveram até setembro para 
enviar as propostas via Siconv. Depois desse prazo o 
Fundo Nacional irá fazer a análise dessas propostas e 
os municípios mais bem pontuados serão conveniados, 
dentro do orçamento disponível. São de 12 a 15 
propostas de acordo com a ordem de classificação”, 
disse o analista ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente, Roberto Monteiro. 
 De acordo com o estudo realizado pelo MMA, 
Ministério da Integração Nacional e WWF-Brasil, em 
Pernambuco, 109 municípios estão classificados com 
vulnerabilidade alta ou muito alta pelo “Índice de 
Vulnerabilidade aos Desastres Naturais Relacionados 
às Secas no Contexto da Mudança do Clima”.
 A previsão de investimento do edital é de R$ 
5,5 milhões. O valor mínimo por proposta é de R$ 300 
mil e o máximo de R$ 500 mil. O prazo de execução 
deverá ser no mínimo de 18 meses e no máximo de 
36 meses. Havendo disponibilidade orçamentária, 
o valor investido no edital poderá ser ampliado para 
atender maior número de propostas, seguindo a ordem 
classificatória.

M M A  c a pa c i ta 
t é c n i c o s  m u n i c i pa i s 
pa r a  e d i ta l  n a  á r e a 
a m b i e n ta l

Foi realizado pela Associação Brasileira de 
Engenheiros Civis (ABENC/PE) com a parceria da 
Amupe, o Seminário Regional Mobilidade Urbana 

nos Municípios no dia 19/06. O seminário levantou 
discussões e também deu algumas soluções para o 
tema que causa transtornos não somente nos grandes 
centros mas que já atinge os municípios de pequeno 
porte. O evento também teve o apoio da MÚTUA – Caixa 
de Assistência dos Profissionais do sistema CONFEA/
CREA .
 Stênio Cuentro, presidente da Abenc/PE, 
mostrou que a imobilidade da cidades acaba gerando 
um alto custo, seja para o poder público, seja para o 
cidadão. O custo total somente de horas perdidas no 
trânsito é de R$ 9,5 bilhões por ano, isso sem computar 
o desperdício de combustível, manutenção da frota e 
poluição.O presidente da Abenc  falou  ainda  sobre os 
Planos de Contingenciamento, que são instrumentos 
de planejamento estratégico para o poder público se 
precaver e reduzir os impactos negativos de acidentes 
e incidentes, naturais ou não, previsíveis ou não, no 
cotidiano das cidades.

a busca dE soluçõEs 
Para a mobilidadE 
urbana é Pauta dE 
discussõEs na amuPE
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O Gestão Cidadã – Projeto Transparência e 
Participação Social para a Democratização da 
Gestão Pública Local, executado pela Associação 

Municipalista de Pernambuco (AMUPE) em 16 
municípios do Sertão e Agreste do Estado, com o apoio 
financeiro da União Europeia, está em plena atividade 
e implementa, neste segundo semestre, suas Oficinas 
Regionais.
 A primeira Oficina, “Leis Federais e Marcos 
Regulatórios de Transparência e da Disponibilização 
de Informações Públicas”, aconteceu em julho deste 
ano, nos municípios de Carnaíba, Surubim e Bezerros, 
direcionada para os Grupos de Trabalho e Controladores 
Municipais.   A capacitação contou com palestrantes 
da Controladoria Geral da União e controladores 
municipais de Serra Talhada e São Bento do Una.

 Em pauta as questões relacionadas ao direito à 
informação e os desafios para a efetiva implantação dos 
canais de participação social, à transparência ativa e ao 
governo local aberto. O esforço coletivo contribui para 
a implementação do ODS 16 – Promover Sociedades 
Pacíficas e Inclusivas para o Desenvolvimento 
Sustentável, bem como proporcionar o acesso à Justiça 
para todos e todas e construir Instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
 Pós Oficina os municípios receberam, entre 
os meses de agosto e setembro, visitação técnica da 
equipe do Projeto. Neste período novos dados foram 
captados, para diagnóstico local e atualização da 
Linha de Base do Projeto - documento de suporte para 
o monitoramento e acompanhamento dos resultados 
alcançados ao final do cronograma de ações, além de 
entender melhor, de acordo com os presentes, como 
funciona o sistema de governança municipal. Prefeitos, 
Vereadores, Controladores, Ouvidores, Sociedade Civil 
e Conselheiros se reuniram com os Agentes Regionais 

Projeto Gestão 
Cidadã promove 

Oficina no Agreste 
e Sertão de 

Pernambuco

do Gestão Cidadã, para debater e aprofundar os 
conhecimentos adquiridos no encontro anterior. 
 Ainda em Setembro, foi a vez de Quipapá 
(25/09), Cupira (26/09) e Tabira (27/09), sediarem a 
Oficina “Controle Social e Mecanismos de Participação 
Popular na Gestão Pública Municipal”, que abordou 
conteúdos como: Democracia Participativa x 
Democracia Representativa - Mudança de Paradigma, 
Participação e Controle Social - Marcos Históricos e 
Legais, Instrumentos de Controle Social na Gestão 
Pública Municipal e Os Conselhos e a Sociedade Civil 
no Controle Social - Papeis e Competências. 
 Durante quatro anos, os municípios terão um 
Comitê Gestor Local sendo formado para integrar um 
GT – Grupo de Trabalho que aprofundará, através de 
portais e outros instrumentos, a LAI – Lei de Acesso 
a Informação, a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal 
e a Lei da Transparência. Tudo isso para facilitar uma 
gestão a serviço da população, com maior transparência 
e eficiência.
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Em 17/7 participantes da Rede Pernambucana 
de Municípios Saudáveis reuniram-se em Sairé 
para apresentar as experiências promissoras 

da Rede e planejar os próximos passos, além da 
expectativa de acrescentar novos municípios. 
No momento, 25 participam do projeto que 
tem a coordenação da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), através do Núcleo de Saúde 
Pública e Desenvolvimento Social (NUSP) e a 
Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão/
SEPLAG, por meio da Agência CONDEPE/FIDEM.
 O prefeito Fernando Pergentino, cujo 
município, Sairé, é referência na Rede e no Estado 
pelo exemplo de sustentabilidade, destacou que 
nada seria possível sem a participação da população. 
“Sempre buscamos uma gestão compartilhada, já 
em 2013 lançávamos a campanha Sairé + Saudável, 
buscando um modo de vida com qualidade e 
convidando a população a participar das ações. 
Independentemente do tamanho, cada município 
tem condições de projetar um futuro melhor para o 
povo, a partir do diálogo, da colaboração”, explicou.
 O secretário de Administração e Planejamento 
de Sairé, José Wendes, mostrou a experiência exitosa 
do município e como os princípios disseminados 
pela Rede os ajudou a fazer um planejamento com 
foco na sustentabilidade e no cuidado do cidadão 
em todas as áreas. Representantes do CONDEPE/
FIDEM e do NUSP/UFPE explicaram as metodologias 
utilizadas e os trabalhos desenvolvidos ao longo da 
trajetória do projeto que teve início em 2007.
 A próxima ação da Rede é o Curso de 
Formação em Promoção da Saúde, Desenvolvimento 
Local e Municípios Saudáveis, cujo objetivo 
é a formação de promotores de municípios 
saudáveis em consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). A previsão é 
que o curso tenha início em agosto, com finalização 
em dezembro. A programação foi finalizada com a 
visita dos participantes a Unidade de Tratamento e 
Compostagem (UTC) de Sairé.

i Encontro dos PrEfEitos da rEdE 
PErnambucana dE municíPios 

saudávEis
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São Bento do Una - 

O município de São Bento do Una está concorrendo ao Prêmio ODS Brasil 
com o programa Estou Presente Professor, uma solução inovadora para os 
desafios sociais e econômicos enfrentados pelas administrações municipais. 
Outras duas práticas também foram selecionadas: Gestante Cidadã e PPA 

Participativo.
 O Programa Estou Presente Professor é desenvolvido pelo Governo Municipal 
de São Bento do Una, através da Secretaria de Educação. O município saiu de 
um índice de 17,8% em 2004, para 0,27% em 2017. O Programa foi um dos cinco 
vencedores do Prêmio MuniCiência 2018, promovido pela Confederação Nacional dos 
Municípios, que busca reconhecer e valorizar as práticas inovadoras implementadas 
pelos gestores municipais de todo o país.
  As premissas do “Estou Presente Professor” são: a erradicação da evasão 
escolar através do monitoramento e acompanhamento individual dos estudantes; 
elevar a aprendizagem; reduzir a reprovação e combater a distorção idade-série. Todo 
o trabalho é realizado de forma integrada com todas as escolas, demais secretarias 
do governo municipal e auxílio do Conselho Tutelar, Ministério Público de Pernambuco, 
Organizações não governamentais e igrejas.
 O Estou Presente Professor também registra um aumento significativo na 
aprovação dos estudantes passando de 84% em 2012 para 91,7% em 2017. E a 
redução no número de reprovados que passa de 12,8 % em 2012 para 8,2% em 
2017. 
 Além disso, em 2012 tornou-se política pública no município.  No mesmo ano 
em que foi finalista no prêmio ODM, objetivos que antecederam os ODS.  A ação 
tem as suas práticas alinhadas a agenda 2030, atendendo a três do Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 1, 4 e 17.

• 1- “Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares”;
• 4- “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos “;
• 17- “Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável.

Estou Presente Professor
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Afogados da Ingazeira - 
Sistema de reuso da água

Depois de receber o Prêmio Estadual Vasconcelos Sobrinho de Meio-
Ambiente da CPRH e ficar em segundo lugar no Prêmio Nacional de 
Sustentabilidade, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, o 
Sistema de Reuso de água implantado pela Prefeitura de Afogados 

da Ingazeira, foi apresentado em encontro internacional no Paraná. A prática 
concorre ainda ao Prêmio ODS Brasil.
 As recentes premiações da iniciativa, além do Prêmio do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, ao qual concorre, fizeram a 
Prefeitura de Afogados ser convidada a apresentar o funcionamento do sistema 
no 10º Encontro Anual da Rede de Biodigestores para a América Latina e Caribe 
(RedBioLac), que aconteceu em Foz do Iguaçu, Paraná, e que reuniu dezenas 
de países da América Latina e do Caribe. O encontro aconteceu na sede da 
Itaipu.
 O sistema de reuso representou uma economia de mais de R$ 15 mil 
mensais na conta de água paga pela Prefeitura para irrigar o gramado do 
Estádio Vianão. O esgoto oriundo de 150 residências do Bairro São Braz é 
processado, tratado por intermédio de uma calda bacteriológica enriquecida de 
rúmen bovino e cascas de laranja, e é transformada em água rica em nutrientes, 
perfeita para a irrigação do gramado.
 TV Globo –  Uma equipe da TV Globo Nordeste, capitaneada pelo repórter 
Roger Casé, visitou Afogados para produzir uma matéria que será veiculada 
em um dos programas nacionais da emissora. A equipe também visitou o 
abatedouro, onde o mesmo sistema, trata o sangue dos animais abatidos, e o 
transforma em água que já está sendo usada na irrigação de diversas culturas.
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dormentes - 

oficina sustentável

A prefeitura de Dormentes encontrou uma forma sustentável e econômica 
de viabilizar serviços no município com o reaproveitamento de peças 
para confecção de suportes e equipamentos. É a Oficina Sustentável, 
que foi inscrita no Prêmio ODS como prática que contempla os objetivos 

da Agenda 2030 da ONU.
 A iniciativa veio de servidores da Secretaria de Agricultura, Infraestrutura 
e Meio Ambiente, que começou a reconstruir peças desgastadas e até 
confeccionar novos materiais, representando um ganho ambiental e econômico 
para o município.  Tudo começou com a restauração das hélices de captação 
de energia eólica para funcionamento dos poços. Com o tempo, os cataventos 
vão se deteriorando, então é feita a reconstituição não só das lâminas, como 
também de seus suportes e demais peças que precisam ser recolocadas. Esses 
serviços são feitos na própria secretaria, em seguida postos nos seus locais de 
origem, nas propriedades onde funcionam os poços artesianos.
 Depois dos cataventos veio a confecção de suportes para instalação de 
lâmpadas led nos postes da cidade. Os suportes são feitos de tubos que já 
estavam descartados, reduzindo os custos da implantação, sem contar que a 
substituição das lâmpadas led já representa ganhos inestimáveis para o meio 
ambiente e substancial para a conta de energia pública.
 Inovando, o município dá exemplo de como aproveitar o potencial 
criativo dos seus servidores, investindo poucos recursos e gerando ganhos 
econômicos e ambientais que viabilizam novas iniciativas, sempre com foco na 
sustentabilidade.
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A farmacêutica Lívia Miranda, após tomar 
conhecimento da experiência do município 
de João Alfredo – sua terra natal – com 

o Consórcio dos Municípios Pernambucanos 
(Comupe), resolveu estudar mais a fundo os 
benefícios desse tipo de parceria para as 
prefeituras. “Eu tive interesse em conhecer 
a atuação do consórcio diante da escassez de 
recursos enfrentados pelos gestores”, explica.
 Cursando o MBA em Serviços de Saúde e 
Gestão hospitalar na Faculdade de Administração 
de Pernambuco – FCAP – UPE, a farmacêutica 
decidiu fazer seu trabalho de conclusão do 
curso sobre o Comupe. Lívia quis aprofundar 
o conhecimento fazendo comparativos e 
levantando dados das despesas do município 
com medicamentos antes e depois do Consórcio.
 O resultado foi surpreendente. “O consórcio 

foi apontado ao final do trabalho como uma 
iniciativa bem sucedida na gestão farmacêutica 
municipal, pois foi considerado uma alternativa 
racionalizadora de custos. Hoje se reconhece 
na administração pública o vício de gastar mal, 
e o consórcio vem na contramão desta velha 
tradição, mostrando que a eficácia e a economia 
podem caminhar juntas”, apontou Lívia. De 
acordo com a pesquisa de Lívia Miranda, no 
ano de 2016, o município conseguiu economizar 
23,5% na aquisição de medicamentos, através 
do Consórcio. 
 Recentemente aderiram ao Comupe 
os municípios de Arcoverde e Águas Belas e 
está em processo o de Inajá. O Consórcio está 
ampliando a quantidade de produtos com compra 
compartilhada para materiais de informática, 
pneus e veículos.

farmacêutica 
comProva através 
dE  Estudo bEnEfícios 
do comuPE Para os 
municíP ios

Foi realizado de 10 a 12 de setembro, o 1º 
Congresso Pernambucano de Contratações 
Públicas/X Workshop para Pregoeiros públicos 

2018, no centro de convenções de Pernambuco. 
O evento, que contou com a parceria da Amupe, 
foi promovido pela Secretaria de Administração, 
através da Secretaria Executiva de Compras e 
Licitações do Estado. 
 O congresso teve palestras e oficinas 
simultâneas nas quais diversos profissionais e 
autoridades puderam trocar conhecimentos e 

experiências sobre as referidas temáticas. 
 A prefeita de Surubim e vice-presidente 
da Amupe, Ana Célia, representou a associação e 
falou da importância do evento para os municípios 
e população. “É um evento muito importante, com 
o objetivo de qualificar todos os servidores, alguns 
de órgãos e governo do estado, mas em sua maioria 
servidores municipais. Isso é fundamental, pois 
estamos buscando a excelência nos processos de 
contratação, de como fazer mais com menos, e 
garantir a eficiência do serviço público”.

1º Congresso 
Pernambucano de 
Contratações Públicas/
X Workshop para 
Pregoeiros Públicos
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O 2º  decêndio do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) do mês de 
setembro apresentou queda no repasse. 

O montante da partilha de R$ 473,5 milhões já 
descontada a retenção do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
foi menor que os outros meses.
  A Confederação Nacional de Municípios 
(CNM)  alerta os prefeitos para que mantenham 
cautela na gestão dos recursos, principalmente 
neste segundo semestre quando a tendência é 
de diminuição nos valores transferidos aos entes 
locais.
 Em valores brutos, ou seja, incluindo o 
Fundeb, o montante a ser repassado aos Municípios 
é de R$ 591, 9 milhões. De acordo com os dados da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o 2º decêndio 
de setembro de 2018, comparado com mesmo 
período de 2017, apresentou queda de 4,31% em 
termos nominais. Nesse caso, foi comparado os 
valores sem considerar os efeitos da inflação.

 Já quando o valor do repasse é deflacionado 
e comparado ao mesmo período de 2017, a 
transferência do FPM apresenta redução de 8,01%, 
ou seja, levando em consideração a inflação do 
período.
Acumulado 
 O acumulado do FPM ao longo de 2018 tem 
apresentado crescimento positivo. A CNM informa 
que o total repassado aos Municípios no 1º semestre 
indica crescimento de 7,17%, em termos nominais 
em relação ao mesmo período de 2017.
 No cenário em que é considerado o 
comportamento da inflação, o FPM acumulado 
deste ano representa crescimento de 3,64% em 
caso de ser comparado com o mesmo período do 
ano anterior.
 Entretanto, para o segundo semestre em 
que, normalmente, os repasses do fundo costumam 
ser menores em relação aos seis primeiros meses 
do ano, a Confederação sempre tem alertado os 
gestores para não serem pegos de surpresa com 
resultados inesperados do repasse do FPM. 

FPM: CNM alerta 
prefeitos sobre 

queda no repasse do 
segundo decêndio

Aos Municípios é reservada a tarefa de 
efetuar mensalmente e anualmente 
a análise de opções pelo simples 

nacional das empresas em início de atividade 
e das empresas já constituída. Agora em 
outubro/2018 mais um processo de validação 
de CNPJ se iniciará. A CNM disponibiliza em seu 
site, orientações aos municípios sobre como 
executar esse procedimento para a melhoria da 
arrecadação municipal.

O que os Municípios precisam saber sobre a 
Análise da Opção pelo Simples Nacional 2019

MUNICIPALISMO EM FOCO

Fonte Agência CNM de Notícias
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
e as entidades estaduais representaram os 
Municípios durante Reunião do Comitê Gestor 

da Rede do Portal dos Convênios (Siconv) com o 
Ministério do Planejamento no dia 13 de setembro. 
Na oportunidade, a CNM e as entidades reforçaram 
os pleitos municipais.
 Entre as demandas apresentadas, o 
movimento municipalista pediu que o Ministério 
estude uma forma que reforce o papel das entidades, 
permitindo que possam realizar as indicações de 
Municípios para receberem capacitação fornecida 
pelo Ministério do Planejamento. Outro ponto 
levantado pelas entidades é que as capacitações 
estão desatualizadas devido ao alto número de 
mudanças que aconteceram no Sistema Siconv. 
As alterações foram em razão da adaptação do 
acompanhamento dos serviços prestados pela 

Mandatária, hoje Caixa, dentro do Siconv, bem 
como, em razão do alinhamento do sistema com a 
portaria 424/2016 e Instrução Normativa 02/2018 
do Ministério do Planejamento.
 Além disso, a CNM solicitou tempo hábil para 
poder contribuir com o ângulo municipal na confecção 
dos indicadores de transferências voluntárias que 
serão utilizados para estudar adaptações em futuros 
normativos sobre convênios e contratos de repasse.  
A Confederação, também, constatou a inexistência 
de indicadores que avaliem a performance de 
concedentes como a União e os Estados.
 Em resposta ao pleito, o Ministério informou 
que na segunda semana de novembro haverá uma 
outra reunião do Comitê para anunciar os indicadores, 
mas que enviaria todo o detalhamento dos estudos 
já desenvolvidos pela equipe para que as entidades 
realizem suas ponderações e sugestões.

CNM e entidades estaduais levam pleitos 
municipais em reunião do Comitê Siconv

Garantir que todos os Municípios recebam 
recursos provenientes da produção de 
petróleo brasileira. Esse é o principal 

foco da campanha retomada pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) e do movimento 
municipalista. A campanha, que já contabiliza mais 
de 71 mil assinaturas, disponibiliza, agora, abaixo-
assinado online.
 A iniciativa prevê a coleta de assinaturas de 
prefeitos, vereadores e da população para mostrar 
a importância dos recursos para os Municípios. 
Desde 2013, os Municípios aguardam uma decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre 
a redistribuição dos recursos prevista na Lei 
12.734/2012, suspensa por definição monocrática 
da Corte.

R o y a l t i e s :  C N M 
r e t o m a  c a m p a n h a 
c o m  a b a i x o - a s s i n a d o 
o n l i n e
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Estreitar o diálogo entre instituições de ensino 
superior e municípios brasileiros. Com esse 
objetivo, a Confederação Nacional de Municípios 

(CNM), em parceria com a União Europeia, promoveu no 
dia 13/09, o Diálogo UniverCidades. A iniciativa reuniu 
gestores municipais e representantes de universidades 
para apresentar inovações colaborativas entre 
instituições de ensino superior e Municípios brasileiros 
e teve o apoio da Amupe.
 Os participantes destacaram a importância do 
evento. “Eu gostaria de saudar a CNM pelo trabalho 
realizado junto aos Municípios, com foco em projetos 
inovadores. A academia tem o papel de ajudar a 
população, por isso a importância de estarmos hoje 
no ambiente universitário realizando esse evento”, 
afirmou o presidente da Associação Municipalista de 
Pernambuco (Amupe), José Patriota.
 Durante saudação inicial, o reitor do Centro 
Universitário Tabosa de Almeira (Asces-Unita), Paulo 
Muniz Lopes, agradeceu a oportunidade de discutir 
temas importantes de gestão municipal. A relevância 
do debate foi ressaltada pela prefeita de Caruaru (PE), 

Raquel Lyra. “Precisamos desenvolver políticas públicas 
integradas e inovadoras”, completa.
 A prefeita de São Bento do Una (PE), Débora 
Almeida, que esteve no evento também representando 
o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), ressaltou 
a importância da participação feminina na política. “O 
movimento municipalista também busca a inclusão das 
mulheres na política. É preciso dar oportunidades para 
elas mostrarem sua competência”, finalizou.
 Foram apresentados relatos de experiências 
inovadoras em gestão municipal. Este contou com a 
participação da consultora da CNM, Denise Messias, 
que apresentou o Projeto UniverCidades. “Inovar na 
gestão municipal também é ciência”, disse.
 Na oportunidade, ainda, foram expostos 
projetos vencedores do Prêmio MuniCiência, que 
identifica, reconhece e reaplica práticas inovadoras 
em gestão municipal. Entre eles estavam o Programa 
de Protagonismo Juvenil do Município de Gurjão (PB), 
Programa Estou Presente Professor do Município de São 
Bento do Una (PE) e Palmas para Santana do Município 
de Santana do Seridó (RN).

D i á l o g o 

U n i v e r C i d a d e s 
t r a z  i n o v a ç õ e s

A Amupe tem se empenhado em buscar parcerias que 
garantam formação, preferencialmente gratuitas, 

aos servidores municipais. O objetivo é qualificar os 
gestores para que aprimorem cada vez mais os serviços 
prestados à população, agilizando a máquina pública.
 Entre as parcerias, a Escola de Contas do 
TCE, que recentemente promoveu cursos sobre 
Compensação Previdenciária – COMPREV de forma 
descentralizada. Já o Centro de Formação dos 
Servidores e Empregados Públicos do Estado de 
Pernambuco – CEFOSPE, ofereceu cursos presenciais 
e à distância. A Sudene ainda terá até o final do ano 
capacitações em SICONV e Elaboração de Projetos; e 
o Ministério das Cidades, através do Departamento 
Nacional de Trânsito- DENATRAN, está oferecendo 
curso de Integração de Municípios ao Sistema Nacional 
de Trânsito (CIM).

Escola dE 
formação amuPE


