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COMUNICADO AMM Nº 05/2021 

PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

AGENDA DO PREFEITO + BRASIL 

 “ Voltada aos prefeitos municipais, gestão 2021-2024, composta por um 

conjunto de quatro ações para auxiliar as prefeituras a aprimorarem a 

governança nos 5.568 municípios brasileiros” 

 

 

ASSUNTO: AGENDA DO PREFEITO + BRASIL_2120 a 2024 

 

O GOVERNO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE GOVERNO DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SEGOV)/SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS 

FEDERATIVOS (SEAF), lançou, a AGENDA DO PREFEITO + BRASIL, voltada 

aos prefeitos municipais, gestão 2021-2024, composta por um conjunto 

de quatro ações para auxiliar as prefeituras a aprimorarem a 

governança nos 5.568 municípios brasileiros.(site planalto)1. 

 

Trata-se de uma iniciativa de grande utilidade para a 

administração pública municipal em seus contextos político, 

administrativo e técnico. Os informativos que fazem parte da Agenda 

do Prefeito + Brasil são os que seguem:  

- O Guia do Novo Prefeito – elaborado para conduzir as ações 

municipais nos primeiros dias de mandato;  

- O Portal Federativo – fornece painéis especializados e 

informações sobre convênios e prestação de contas em geral  

-  O Informe Federativo – traz informações sobre as ações em 

benefício dos municípios;  

                                                           
1 https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2021/02/prefeitos-eleitos-

recebem-auxilio-na-gestao-dos-municipios 
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  - O Programa de Formação Prefeito + Brasil – capacita e atualiza 

os envolvidos na administração Pública e  

Para ter uma noção da grandiosidade do programa, somente o 

informativo “ Guia do Novo Prefeito + Brasil”, contém 05(cinco) 

módulos, 04(quatro) importantes eixos. São eles: Governança, Social, 

Território e Finanças. Vejamos:  

 

Fonte:https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt- 

br/portalfederativo/guiainicio 
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Os informes da AGENDA DO PREFEITO + BRASIL são interessantes e 

providenciais. Abaixo, conforme site do governo federal, está descrito o 

conteúdo de cada um e a forma de acesso. Vejamos: 

CONHEÇA OS PRODUTOS DA AGENDA DO PREFEITO +BRASIL 

1 - GUIA DO NOVO PREFEITO MAIS BRASIL: (primeiros 100, 200 e 365 dias de 

mandato): traze orientação de gestão, legislação atualizada e boas 

práticas para o início do ciclo de quatros anos de mandato, com o objetivo 

de garantir a prestação dos serviços públicos à população dos municípios 

brasileiros. Trata-se de um pacote digital com PDF para download, 

plataforma interativa, cursos on-line e vídeos explicativos chamados de 

“Gestor para Gestor” e “Diálogos Federativos”. 

Os novos prefeitos têm em mãos um vasto material com temas oportunos à 

gestão municipal como, por exemplo, informações sobre recursos financeiros 

e consórcios para a gestão municipal, orientações sobre como usar a 

Plataforma +Brasil, para formalização de convênios, contratos de repasse e 

outras transferências da União, modelos de planejamento estratégico que 

podem ser adaptados à realidade local, exemplos de boas práticas de 

transparência e prestação de contas.  

 2 - PORTAL FEDERATIVO: portal com painéis especializados, como o de 

Diagnóstico Federativo que, por meio do cruzamento de bases de dados, 

fornece informações como a atual situação em relação a convênios, 

pendências em prestações de contas, eventuais necessidades de atualização 

no CAUC, quanto cada prefeitura recebeu da União por transferências 

constitucionais, partilha de impostos, entre outras informações relevantes 

para o acesso a recursos. Além disso, o portal também fornece informações 

sobre transição de mandatos e programas federais destinados a municípios. 

A página intitulada “Ações Governamentais” mostra, por exemplo, dados dos 

Programas Federais nos municípios como o número de atendidos nos programas 

Bolsa-Família, ProUni, Pronaf e Luz Para Todos. 

  3 - INFORME FEDERATIVO: apresenta um novo serviço de curadoria de 

informações de interesse de gestores estaduais e municipais de todo o 

País. No documento, são apresentadas as principais informações do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo Federais que impactam o dia a dia dos 

municípios. Os prefeitos podem realizar cadastro para receber 

periodicamente essas informações em primeira mão. 

 4 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO NOVO PREFEITO +BRASIL: desenvolvido em parceria 

com o TCU e a ENAP, será disponibilizado na Escola Virtual de Governo (EVG 

ENAP), com o objetivo de capacitar as equipes para enfrentarem os desafios 

do momento e colaborar com o desenvolvimento do município. Conta com 

trilhas de aprendizagem que permitirão ao participante cobrir os 

principais aspectos da gestão municipal. 

Fonte: https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-

br/assuntos/noticias/ultimas-noticias-1/governo-federal-lanca-a-

agenda-do-prefeito-brasil 
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Para completar, além dos arquivos disponíveis para consultas e 

estudos acima discriminados, ainda estão disponibilizados vídeos 

explicativos do programa em si e de diversos assuntos de cunho técnico, cujo 

teor está no dia-a-dia da gestão pública municipal. Segue o link para 

constatação:   

https://www.youtube.com/watch?list=PLjSvekUY9vKrctBxtNuLbrr2FYqHk0lm_&

v=3cYiAsGpfnE&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=PortalFederativo 

Observa que no último módulo (4)PROGRAMA DE FORMAÇÃO NOVO PREFEITO 

+BRASIL, o governo federal firmou uma importante parceria que assegura 

capacitação continuada aos servidores municipais. Trata-se de treinamentos 

que serão fornecidos pelo o Tribunal de Contas da União-TCU em conjunto com 

a Escola Nacional de Administração Pública-ENAP, que a seu tempo, irão ser 

disponibilizados na Escola Virtual de Governo(EVG ENAP). 

 

Os prefeitos, e equipe, podem realizar cadastro para receber 

periodicamente essas informações em primeira mão, pelo o link a seguir:  

 

https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo/contatos 

A AMM, diante de todo o exposto, solicita aos gestores municipais 

que explorem este universo e compartilhem com os demais servidores a 

importância de utilizar as informações constantes neste noviço programa de 

informação e treinamento disponibilizado pelo o governo federal, uma vez que 

é com conhecimento que vencemos os obstáculos de uma administração assim 

como atendemos de forma eficiente às demandas da sociedade.   

 

Atenciosamente,  

                                      Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021. 

 

                      

                                 NEURILAN FRAGA 

              Presidente AMM 
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