Programação* Conversas de Impacto e Inovação
Dia 24/09
08:00 – Credenciamento e acolhida dos participantes.
09:00 – Conferência de abertura: estratégias para o futuro do Brasil: pacto federativo,
reforma tributária e equilíbrio econômico.
10:00 – Painel Negócios Internacionais: infraestrutura e parcerias para o crescimento
econômico brasileiro.


MERCOSUL: oportunidades e desafios sobre o acordo de livre comércio entre
Mercosul e União Europeia.



Cenários, perspectivas de investimentos do governo da República Popular da
China no ambiente latino-americano na próxima década: possibilidades e
parcerias para o Brasil.



Tecnologia e Inovação: a estratégia de Israel.

11:30 – Cenário de crescimento e Indicadores Econômicos.
12:05 – Intervalo para almoço.
13:30 – Painel Cenários e investimentos em infraestrutura pública municipal.


Concessões municipais em água, saneamento e resíduos sólidos: oportunidade
de investimento e receitas municipais.



Financiamento público e capacidade de endividamento público municipal em
Santa Catarina: alternativa de desenvolvimento local.



Concessões públicas Parcerias Público Privadas (PPPs): estratégia para a
viabilização da infraestrutura pública municipal.

15:00 – Painel Gestão eficiente nos custos administrativos e alternativas de incremento
na arrecadação municipal.
16:00 – Painel Gestão Eficiente da Atenção Primária em Saúde.


O SUS e a gestão em atenção básica da saúde nos municípios.



Saúde em Santa Catarina: as estratégias e propostas do COSEMS para o período
2019-2020.



Consórcios de Saúde e seus principais desafios: competências, custeio tripartite,
registro de produtividade e integração com SISREG.

17:30 – Programação Espaço Cultural: Apresentação da Banda PMSC.
18:30 – Cerimônia de Abertura Oficial do Evento.

Dia 25/09
09:00 – Painel Conversa de Prefeitos.


Como a inovação vai mudar a vida das pessoas nos municípios.
o Bloco 1: Vida de Prefeito: Os temas que desafiam a vida dos municípios.
o Bloco 2: Novos temas da administração pública.



Despesas Públicas: a gestão da despesas e despesas de pessoal como ato de
eficiência na aplicação dos recursos públicos.



Distribuição das Receitas Municipais: mensuração do Índice de Participação dos
Município de forma dinâmica.



Novas posturas: a relação entre prefeitos, contadores e controladores a serviço
da qualificação dos serviços públicos.



Receita Própria: contribuição de melhorias, dívida ativa e receitas de serviços.



Controle dos Repasses Constitucionais - ICMS, FPM, IPVA: como deve ser
verificado se valor recebido está realmente correto?

12:00 – Intervalo para almoço.
13:10 – Concentração na Praça Cultural.
13:30 – Painel Grandes temas para os Municípios.
13:30 – Nova Lei de Licitações e seus principais impactos na Administração Pública.
14:30 – A tarefa dos municípios frente a Reforma da Previdência.

15:00 – Crescimento Econômico e Meio Ambiente: desafios do clima, equilíbrio do
Ecossistema e os riscos na produção.
15:30 – Como diminuir custos da Administração Pública eficiente e sustentável.
16:00 – Espaço ALESC por Santa Catarina: força e diversidade catarinense.
17:00 – Lançamento da Cápsula do Tempo: a Santa Catarina que eu desejo em 2030.

*programação preliminar

