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Palavra do Presidente

Em momento político tão sensível vivenciado no país, ao realizar a XVIII Mar-
cha a Brasília em defesa dos Municípios, a CNM apresenta sua Pauta Muni-
cipalista como novos rumos esperados para o Brasil: uma nova Federação.

Existem centenas de proposições tramitando no Congresso Nacional que 
são objeto de nosso monitoramento, seleção e avaliação técnica diária e 
sistemática. Selecionamos para esta publicação os projetos considerados 
mais importantes para os Municípios. Não importa tanto se são originários 
do Poder Executivo, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O 
fato que importa destacar aqui é que a CNM jamais fica alheia às deman-
das municipais. 

Os prefeitos brasileiros aguardam, para 2015, a concretização das conquistas 
obtidas ao longo do último mandato legislativo (2011-2015), entre as quais 
estão, cabe destacar, o aumento do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) e a Lei dos Royalties.

O cenário de crise econômica que os Municípios enfrentam não é novo. Em 
qualquer gestão, pública ou privada, as demandas serão sempre maiores 
que os recursos disponíveis para realizá-las. 

Atualmente o quadro é um pouco diferente, já que a recessão chegou tam-
bém ao governo federal e aos governos estaduais. Esse fato novo está indis-
sociavelmente acoplado a uma possível introdução de novos impostos pela 
União. Nesse cenário, a necessidade, pela União, da geração de superávits 
primários pode levar a uma centralização sem precedentes na arrecadação 
tributária. Essa possibilidade acarretou e acarreta uma grande preocupação 
entre os agentes municipais.

Com efeito, os prefeitos, como agentes municipais, estão cientes de que 
as medidas adotadas pela União certamente trarão um impacto significa-
tivo às municipalidades. Além disso, muitas das leis que foram aprovadas 
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pelo Congresso Nacional e sancionadas pela Presidência da República no 
mandato legislativo de 2011 a 2015 transferiram ainda mais encargos aos 
gestores municipais. 

A única expectativa positiva para os prefeitos e saída de curto prazo é, por-
tanto, que o Supremo julgue desfavoravelmente (ou seja, rejeite) os recursos 
impetrados contra a Lei dos Royalties. 

Diante da realidade de acúmulo de responsabilidades, de arrecadação me-
nor que as necessidades e de promessas não cumpridas devemos nos unir 
e mostrar a força do movimento municipalista. Sempre que nos reunimos na 
Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, avançamos nas conquistas. 
Um exemplo recente dessa afirmação foi a aprovação de mais 1% no Fun-
do de Participação dos Municípios (FPM), obtida no final de 2014. Mas não 
podemos parar, pois os desafios são muitos e crescentes, e só conseguire-
mos vencê-los se houver muita união, força e persistência.

Daí a importância de todos neste que é o maior evento em número de auto-
ridades políticas do Brasil. 

Não se ausente desse processo em um momento tão importante da nossa 
história. 

Una-se a nós!

Paulo Ziulkoski

Presidente da CNM
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1. Como Organizamos a 
Pauta Municipalista

A Pauta Municipalista reflete a percepção da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) acerca das proposições que tramitam no Congresso que 
mais poderiam afetar (positivamente ou negativamente) a gestão municipal.

O primeiro grupo de servidores da CNM a analisar as proposições é a Asses-
soria Parlamentar (Aspar). A Aspar acompanha e monitora as proposições 
que tenham uma relação direta ou indireta com os Municípios. Caso haja a 
percepção de que a proposição atente contra algum princípio constitucio-
nal, envia-se a matéria para um parecer da área jurídica.

Uma vez identificadas essas proposições de conteúdo municipalista, a As-
sessoria Parlamentar solicita um parecer à Área Técnica acerca do seu pos-
sível impacto financeiro. Para tanto, a CNM dispõe ainda de um quadro de 
técnicos de alto nível que calcula o potencial impacto de cada proposição 
que tramita no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja 
no Senado Federal.

A equipe de técnicos da CNM realiza cálculos de impactos diretos e indire-
tos. Em função dos cálculos de impacto e estimativas feitas pela área téc-
nica, a Assessoria Parlamentar classifica as proposições em dois grades 
grupos: Positiva e Negativa.

As proposições positivas, ou simplesmente a “Pauta Positiva”, são aquelas 
que a CNM apoia a aprovação. Em alguns casos porque tais proposições 
gerarão receitas para os Municípios, como foi o caso dos royalties e da am-
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pliação do FPM. Em outros casos, porque a CNM considera que tais propo-
sições aumentarão a autonomia municipal. No entanto, para que tais propo-
sições sejam aprovadas no Congresso, é fundamental que os prefeitos se 
posicionem e façam contato com os Deputados de seus Estados. Cabe à 
CNM o papel de catalisador dessa mobilização, alertando os prefeitos para 
as oportunidades que as proposições integrantes da Pauta Positiva oferecem.

Por outro lado, as proposições ditas negativas, ou simplesmente a “Pauta 
Negativa”, são aquelas que podem afetar sensivelmente a gestão munici-
pal, seja por questões financeiras, seja porque criam dificuldades (ou ame-
aças) à gestão municipal. Um exemplo claro desse fato são as proposições 
que responsabilizam criminalmente o prefeito ou o secretário (ou qualquer 
funcionário público) municipal, ou aquelas que criam despesas sem a con-
trapartida de receitas. 

Além da classificação mencionada acima (Pauta Positiva versus Pauta Ne-
gativa), a Assessoria Parlamentar também divide as proposições em alta, 
média e baixa prioridade. 

Muito embora sempre haja algum grau de subjetividade ao se procurar de-
terminar o que é alta, média e baixa prioridade, em geral há consenso sobre 
quais são as proposições de alta prioridade para a CNM. Estas são aque-
las proposições que, caso aprovadas, inviabilizarão a gestão municipal (no 
caso da Pauta Negativa); de modo que deve-se mobilizar os prefeitos para 
que estes, unidos, busquem convencer os parlamentares a não aprovarem 
tais proposições. Por outro lado, no caso da Pauta Positiva, as proposições 
de alta prioridade são aquelas que podem tornar a gestão municipal mais 
autônoma ou independente, garantindo ao prefeito uma gestão com mais 
recursos disponíveis para executar seus projetos.  

Dessa forma, em linhas gerais, pode-se afirmar que as proposições de alta 
prioridade são aquelas que têm um alto impacto financeiro na gestão mu-
nicipal, positivamente ou negativamente. Nesta XVIII Marcha a Brasília em 
defesa dos Municípios, a CNM lança o Observatório Político: trata-se de um 
sistema eletrônico que, após comunicar aos parlamentares as altas priori-
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dades, cria um ranking com os resultados das votações, indicando os par-
lamentares mais municipalistas.

Os detalhes do impacto financeiro de cada proposição aqui citada podem 
ser encontrados na publicação “Propostas do Movimento Municipalista”. 
Novas proposições apresentadas pela CNM à Comissão Especial do Pacto 
Federativo também estão detalhadas neste documento.
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2.  Pauta Prioritária Mínima

Na legislatura passada (2011-2015), foi aprovada uma proposição desta-
cada na Pauta Prioritária Mínima da CNM: a Proposta de Emenda Constitu-
cional 39/2013, que altera a redação do art. 159 da Constituição Federal de 
1988, aumentando em 1% o repasse para o Fundo de Participação dos Mu-
nicípios. Essa Proposição foi convertida na Emenda Constitucional 84/2014. 
Ela pode ser considerada uma conquista do movimento municipalista que 
representa uma promessa de recuperação econômica e financeira dos Mu-
nicípios. Ainda estão pendentes as seguintes questões: 

• a decisão final sobre a Lei dos Royalties (Lei 12.734, de 2012), que 
depende do Supremo Tribunal Federal, e terá de discutir o pare-
cer da Ministra Cármen Lúcia de suspender em 18/3/13 a aplica-
ção de diversos artigos da nova Lei dos Royalties do Petróleo (Lei 
12.734/2012), promulgada em 15/3/13;1

• o encontro de contas dos débitos previdenciários; 

• o PLP 385/2014 que propõe alterar a incidência e o local de reco-
lhimento nas operações de leasing, cartões de crédito e da cons-
trução civil.

1   A ministra deferiu liminar em ADI 4.917, de autoria do governo do Estado do Rio de Janeiro.
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É importante que a priorização das votações e a definição de posicionamento 
da CNM em relação a cada proposição que tramita no Congresso Nacional 
tenha sempre como baliza o desenvolvimento municipal. A partir desse pa-
radigma, a Pauta Municipalista de 2015 prioriza um número maior de propo-
sições na sua pauta prioritária mínima. São proposições que têm um impacto 
direto na administração dos Municípios brasileiros, e a sua definição favorá-
vel permitirá um alívio na situação das contas municipais. No atual cenário 
de adversidade econômica, a apreciação de tais proposições reveste-se de 
um sentido maior de urgência. São 10 proposições com maior prioridade: 

1. PLP 385/2014, que regulamenta a cobrança do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) incidentes nas operações de leasing, cartões de 
crédito e construção civil; 

2. PL 3.776/2008, que propõe a atualização pelo INPC do piso sala-
rial nacional para os profissionais do magistério público da edu-
cação básica; 

3. PL 3.020/2011, que propõe a complementação pela União do piso 
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica;

4. PL 5.690/2009, que dispões sobre a correção anual dos valores 
do Programa Merenda Escolar;

5. PL 3.417/2008, que dispõe sobre os critérios para a prestação do 
serviço de transporte escolar em regime de colaboração;

6. PLP 123/2012, que dispõe sobre o valor mínimo a ser aplicado nas 
ações e serviços de saúde;

7. PLS 340/2013, que trata sobre a judicialização da saúde (denun-
ciação à lide à União ou Estado);
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8. PEC 125/2011, que altera a Constituição Federal para destinar 10% 
do produto da arrecadação das contribuições sociais e de interven-
ção do domínio econômico, divididos, igualmente, aos FPE e FPM;

9. PEC 33/2014, que insere, no texto constitucional, a Segurança Pú-
blica como competência dos Municípios;

10. SUG 85/2013, da Comissão de Legislação Participativa, sobre a 
participação dos Municípios nas arrecadações sociais; e, ainda, 
uma legislação aprovada parcial e temporariamente suspensa sub 
judice no Supremo Tribunal Federal. 

Destacamos ainda a relevância de apresentar uma proposição de Projeto 
de Decreto Legislativo, por deputado ou senador, que suste os efeitos do 
Decreto 8.407/2015, que trata dos restos a pagar não processados destina-
dos aos Municípios brasileiros. Este importante tema também está exposto 
na publicação “Proposta do Movimento Municipalista”.
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ISS – LEASING, CARTÕES DE 
CRÉDITO E CONSTRUÇÃO CIVIL

PLP 385/2014 – Câmara dos Deputados (Apensado ao PLP 366/2013)

Ementa: altera a Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe 
sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competên-
cia dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Autor: Manoel Junior (PMDB-PB).

Tramitação: está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio (CDEIC - Câmara dos Deputados) sob a relatoria do dep. Walter 
Ihoshi (PSD-SP). 

Relevância: os Municípios vêm acumulando diversas obrigações sociais, 
fruto de demandas da sociedade, como saúde, educação, habitação, cultu-
ra, trânsito, mobilidade urbana, entre outros. Essa responsabilização, com-
binada com questões fiscais supervenientes, a exemplo de desonerações 
de tributos e fixação de pisos nacionais de salários, tem provocado uma 
precarização das contas públicas municipais, ensejando a busca de alter-
nativas para o incremento e adequação da arrecadação financeira própria 
e a redução da dependência dos repasses constitucionais. 

Uma alternativa de incremento das receitas próprias é o Imposto Sobre Ser-
viço (ISS), tributo em evidente crescimento real e potencial, haja vista o au-
mento da variedade de serviços. A Lei Complementar 116/2003 inovou, com 
relação ao ISS, na modalidade da retenção por parte do tomador de serviços 
de algumas atividades específicas, sendo estas caracterizadas pela presta-
ção de serviço no domicílio do prestador. Porém, há novas modalidades de 
serviços, e alguns tradicionais, que ensejam a respectiva inclusão, tributa-
ção e definição eficaz da base de cálculo e, consequentemente, a redução 
da evasão fiscal. Entre tais, convém destacar as seguintes: 

Pauta Prioritária MíniMa
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1. Construção civil: inclusão dos materiais na base de cálculo. De forma 
geral, os fiscos municipais entendem que a aplicação da legislação não per-
mite a dedução de materiais, como ocorre atualmente. Estimativas apontam 
que a respectiva adequação e recolhimento representaria um acréscimo de 
R$ 5 bilhões ao ano para os Municípios.

2. Atividades das administradoras de cartão de crédito e débito: determi-
nar que a incidência e o recolhimento ocorram no domicilio do tomador de 
serviços, ao contrário do que ocorre atualmente e que é razão de evasão e 
não justiça fiscal. Nesse caso, tomador é o lojista, o restaurante, o posto de 
combustíveis, entre outros. Adotada a modificação legal, representaria um 
ganho médio de R$ 2 bilhões ao ano para os Municípios.

3. Leasing – arrendamento mercantil: alterar o local de recolhimento do 
tributo para o Município-sede do tomador de serviço. Atualmente, ocorre 
duplo prejuízo tributário local. O produto objeto do leasing não é adquirido 
na comunidade e o valor de ISS é destinado ao Município-sede da opera-
dora do arrendamento. Assegure-se, pois, ao menos, a anotação e o reco-
lhimento no Município do tomador do serviço. Essa medida promoverá a 
justiça fiscal e poderá representar um ganho médio de R$ 4 bilhões ao ano 
aos cofres locais. 

Acrescente-se que a adoção desses princípios determinaria a pacificação 
e o término das centenas e intermináveis demandas judiciais, resultando na 
necessária segurança jurídico-tributária. Resumindo, trata-se de um conjun-
to de iniciativas e adequações que resultarão em ambiente de justiça tribu-
tária, equidade de tratamento e redução das evasões.

Ação Municipalista: Articular, junto ao deputado Walter Ihoshi (PSD-SP), a 
apresentação de parecer favorável que leve em conta o posicionamento da 
proposta elaborada pela CNM.
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ATUALIZAÇÃO ANUAL DO 
VALOR DO PISO NACIONAL 

DO MAGISTÉRIO

PL 3.776/2008 – Câmara dos Deputados (PLC 321/2009 Senado Federal) 

Ementa: altera a Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alí-
nea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica.

Autor: Poder Executivo.

Tramitação: em fase de votação do recurso impetrado pela deputada Fá-
tima Bezerra (PT-RN) para que a proposta seja discutida pelo plenário da 
Câmara dos Deputados.

Relevância: a CNM manifesta-se pela rejeição do recurso a fim de que o 
PL 3.776/2008 seja encaminhado à sanção presidencial, na forma como foi 
proposto originalmente, isto é, que a atualização do piso salarial do magis-
tério público da educação básica seja feita pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC). Em janeiro de 2015, o Piso do Magistério foi reajus-
tado em 13,01%, passando de R$ 1.697,39 para R$ 1.918,78. Se aplicado 
o que prevê a projeto de lei – atualização pelo INPC –, este valor seria neste 
ano de R$ 1.867,28.

Ação Municipalista: solicitar aos líderes partidários e ao presidente da Câ-
mara dos Deputados que requeiram a inclusão da proposta na Ordem do 
Dia da Câmara dos Deputados e que votem pela rejeição da emenda do 
Senado Federal.

Pauta Prioritária MíniMa
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COMPLEMENTAÇÃO PELA 
UNIÃO DO PISO SALARIAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PL 3.020/2011 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera o caput do art. 4o da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que 
regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, para complementar o piso salarial profissio-
nal nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 

Autor: deputado Nelson Marchezan Júnior (PSDB-RS).

Tramitação: aguarda deliberação pelo plenário da Câmara dos Deputados. 

Relevância: a CNM apoia esta proposição, atendidos os termos da emen-
da já apresentada na CFT. Segundo a alteração proposta na Lei 11.738/08 
(art. 4o), a União deverá complementar a integralização do pagamento do 
valor do piso nacional dos professores, nos casos em que o Ente federado, 
cumprido o mínimo constitucionalmente vinculado de recursos para a edu-
cação, não disponha de condições orçamentárias para pagar o piso ao seu 
magistério público, independentemente de que o mesmo seja ou não bene-
ficiado com a complementação da União ao Fundeb.

Ação Municipalista: articular junto aos líderes de bancada para que pro-
ponham ao Colégio de Líderes a inclusão desta proposta na Ordem do Dia 
do plenário da Câmara dos Deputados.

Pauta Prioritária MíniMa
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CORREÇÃO ANUAL DOS 
VALORES DO PROGRAMA 

MERENDA ESCOLAR

PL 5.690/2009 – Câmara dos Deputados

Ementa: acrescenta o § 2o ao art. 6o da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, 
dispondo sobre a correção anual dos valores per capita do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE).

Autor: deputado Manoel Júnior (PMDB-PB).

Tramitação: aguarda encaminhamento à Comissão de Finanças e Tributa-
ção (CFT-Câmara dos Deputados). 

Relevância: a CNM apoia integralmente o texto desta proposição para a 
correção anual, pela variação do INPC, dos valores per capita do PNAE. 
Garante não redução, nem congelamento dos valores do PNAE, além da 
recuperação das perdas de valor que a merenda escolar teve ao longo do 
tempo. A CNM sugeriu emenda propondo que o per capita não seja inferior 
a R$ 0,42 (referência ao ano de 2011).

Ação Municipalista: aguarda encaminhamento à CFT e designação de re-
lator. Articular a indicação de parlamentar com afinidade municipalista. 

Pauta Prioritária MíniMa
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PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR EM REGIME 

DE COLABORAÇÃO

PL 3.417/2008 – Câmara dos Deputados 
    (Tramita apensado ao PL nº 1.252/2007)  

Ementa: dispõe sobre critérios para a prestação do serviço de transporte 
escolar de alunos entre Estados e Municípios, em regime de colaboração.

Autor: Poder Executivo.

Tramitação: apreciação conclusiva por três comissões permanentes da 
Câmara dos Deputados: CE, CFT e CCJC. Na CE, foi aprovado parecer fa-
vorável, com emenda, do relator, o deputado Antônio Carlos Biffi (PT-MS). 
Atualmente, na CFT aguarda apresentação de parecer do relator, deputado 
Rodrigo Pacheco (PMDB-MG).

Relevância: a CNM é favorável a essa proposição, porque determina a ce-
lebração de convênio de cooperação entre o Estado e seus Municípios, ra-
tificado ou previamente disciplinado por meio de lei.

Ação Municipalista: articular junto ao deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-
-MG) a apresentação de parecer favorável a essa proposição.

Pauta Prioritária MíniMa
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VALORES MÍNIMOS EM AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE PELA UNIÃO

PLP 123/2012 
(Tramita em conjunto com a PLP 321/13 – Saúde + 10 e outros)

Ementa: regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União. Revo-
ga dispositivo da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012. Estabe-
lece que a União aplicará em ações e serviços de saúde, o mínimo de 10% 
de suas receitas brutas.

Autor: deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS).

Tramitação: reinicia a sua tramitação na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC). Apensadas o PLP 321/13 (iniciativa popular) e o PLP 
124/12, e outros.

Relevância: a CNM é a favor do Substitutivo que foi aprovado na CSSF e 
que define o valor mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União em ações 
e serviços públicos de saúde, aplicando anualmente montante mínimo de 
recursos, calculados sobre sua receita corrente líquida, em ações e servi-
ços públicos de saúde, nos seguintes percentuais: 15% em 2014; 16% em 
2015; 17% em 2016; 18% em 2017; e 18,7% em 2018. Esses percentuais 
serão revistos em 2018.

Ação Municipalista: articular com o relator, deputado Juscelino Filho (PRP-
-MA) a apresentação de parecer pela aprovação. É necessária a sua com-
patibilização com a EC 84/14 que criou parâmetros no repasse dos recursos 
da União para a saúde.

Pauta Prioritária MíniMa
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

PLS 340/2013 – Senado Federal

Ementa: Acrescenta o art. 75-A à Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Códi-
go de Processo Civil), a fim de tornar possível a denunciação da lide à União 
ou Estado na demanda ajuizada contra o Município, ou à União, na deman-
da ajuizada contra o Distrito Federal, que tenha por objeto requerimento de 
medicamento ou procedimento de saúde.

Autor: senadora Ana Amélia (PP-RS).

Tramitação: tramita na CCJC com parecer pela sua prejudicialidade apre-
sentado pela senadora Gleisi Hoffmann.

Relevância: elaborada e proposta pela área jurídica da CNM, esta propo-
sição busca conferir meios jurídico-processuais para impor aos Estados e 
à União o dever de socorrer os Municípios e o Distrito Federal que não pu-
der atender, emergencialmente, a ordem judicial por medicamento ou pro-
cedimento de saúde que vier a extrapolar o orçamento próprio destinado 
ao custeio da saúde. 

Ação Municipalista: propor à senadora autora a reformulação da pro-
posta diante das alterações do Código de Processo Civil através da Lei 
13.105/2015. Articular com a relatora, senadora Gleisi Hoffmann, que re-
considere o seu parecer e refaça relatório manifestando a sua aprovação. 

Pauta Prioritária MíniMa
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10% DAS CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS E DA CIDE PARA 
MUNICÍPIOS E ESTADOS

PEC 125/2011 – Senado Federal 

Ementa: Altera a Constituição Federal para destinar 10% do produto da ar-
recadação das contribuições sociais e de intervenção do domínio econô-
mico, divididos, igualmente, aos Fundos de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM).

Autor: senador Acir Gurgacz (PDT-RO).

Tramitação: aguarda deliberação do Plenário para encaminhamento à CC-
JC para apreciação.

Relevância: a presente proposta prevê que 10% do produto da arrecadação 
de todas as contribuições sociais e de intervenções do domínio econômico, 
com exceção da Cide-combustíveis, que já é objeto de partilha, sejam entre-
gues em partes iguais aos Estados e Municípios por meio do FPE e do FPM. 

Ação Municipalista: articular junto ao autor e aos líderes partidários do Se-
nado que requeiram ao presidente do Senado Federal tramitação autôno-
ma da matéria.

Pauta Prioritária MíniMa
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INSERÇÃO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA COMO COMPETÊNCIA 

DOS MUNICÍPIOS

PEC 33/2014 – Senado Federal

Ementa: altera os art. 23 e art. 24 da Constituição Federal para inserir a se-
gurança pública entre as competências comuns da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Autor: senador Ricardo Ferraço e outros.

Tramitação: aguarda deliberação pelo plenário do Senado Federal.

Relevância: A PEC, ao incluir o Município entre os responsáveis pela segu-
rança pública sem a respectiva fonte de custeio, atribuiu uma carga maior 
do que Ente municipal pode suportar, bem como afrontou os princípios cons-
titucionais do art. 169, §1o, inciso I da CF e os arts. 15, 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Os Entes municipais não possuem recursos para 
adequar a estrutura, instalações e tecnologia das guardas municipais para 
que possam atuar como órgão de segurança pública

Ação Municipalista: consta na Ordem do Dia do Senado Federal. Articular 
com os líderes do Senado Federal a rejeição da proposição pelo plenário.

Pauta Prioritária MíniMa
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PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA 
ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 

E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

SUG 85/2013 – Comissão de Legislação Participativa

Ementa: dispõe sobre a viabilidade de apresentar uma proposta de emenda 
constitucional para introduzir a participação dos Municípios no produto da 
arrecadação do imposto e das contribuições sociais abaixo especificadas.

Autor: Federação Catarinense de Municípios (Fecam).

Tramitação: a Sugestão foi aprovada na Comissão de Legislação Participa-
tiva e aguarda sua formalização como Proposta de Emenda Constitucional 
na forma do RICD.

Relevância: a sugestão, sob a forma de uma proposta de emenda constitu-
cional, tem por objetivo aumentar a participação dos Municípios no produto 
da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União. Se em 1989 
o Fundo de Participação Municipal (FPM) representava 20% de toda receita 
administrada pelo Estado brasileiro, hoje representa apenas 10%.

Ação Municipalista: buscar decisão sobre a escolha do autor da proposi-
ção e a coleta das assinaturas necessárias para a sua protocolização.

Pauta Prioritária MíniMa
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3. Pauta Positiva

Na descrição inicial de como organizamos a Pauta Municipalista, destaca-
mos que a CNM identifica, cadastra, qualifica e monitora o andamento dos 
projetos.

No decorrer dos estudos técnicos ocorre a nominação de cada projeto, ad-
jetivando-o de modo “positivo” ou “negativo”. Ainda que sujeita a modifica-
ções e emendas parlamentares no decurso de sua tramitação legislativa, 
essa identificação prévia facilita e direciona o trabalho.

Obviamente, a adjetivação é determinada a partir das expectativas, necessi-
dades e realidades municipais, razão essencial de ser e trabalhar da própria 
CNM. Nas páginas seguintes, elencamos de forma mais discriminada o anda-
mento e a situação processual de alguns projetos que reconhecemos como 
“positivos”, identificando, respectivamente, a área, a ementa, o autor, esta-
do de tramitação, relevância do projeto e a próxima ação correspondente.
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OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO 
DE ENCARGOS TRANSFERIDOS 

DA UNIÃO PARA OS MUNICÍPIOS

PEC 172/2012 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera o art. 160 da Constituição Federal. Estabelece que a lei não 
imporá nem transferirá qualquer encargo ou a prestação de serviços aos 
Estados, Distrito Federal ou aos Municípios sem a previsão de repasses fi-
nanceiros necessários ao seu custeio.

Autor: deputado Mendonça Filho (DEM-PE).

Tramitação: aprovada a admissibilidade da PEC na CCJC da Câmara. En-
caminhamento à Comissão Especial, a ser criada.

Relevância: a CNM apoia esta proposta para que a União que, comumente 
delega serviços a Municípios, não lhes garantindo os recursos financeiros 
necessários à sua execução, preveja recursos compensatórios para o pró-
prio equilíbrio financeiro do Pacto Federativo. 

Ação Municipalista: articular indicação de Deputados municipalistas para 
a Comissão, para a presidência da Comissão e para a relatoria da matéria.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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AUXÍLIO FINANCEIRO AOS 
ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS – FEX

PLS 136 e 137/2015 – Senado Federal

Ementa: os projetos dispõem sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, relativo ao exercí-
cio de 2014 e 2015, com o objetivo de fomentar as exportações nacionais.

Autor: senadora Lúcia Vânia.

Tramitação: aguarda designação do Relator. Projetos encontram-se na Co-
missão de Assuntos Econômicos (CAE).

Relevância: a CNM apoia estes projetos, e propõe mudanças na forma em 
que será entregue o recurso. O FEX é uma importante receita para os Muni-
cípios pois, se aprovadas, estas proposições garantirão a entrada de quase 
R$ 1 bilhão nos cofres municipais. 

Ação Municipalista: articular a indicação de relator que apresente relató-
rio favorável à matéria e à emenda proposta acima; solicitar às lideranças 
partidárias do Senado que requeiram a tramitação em regime de urgência.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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REVISÃO DA BASE DE 
CÁLCULO DO IPTU

PLS 277/2014 – Complementar – Senado Federal

Ementa: altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal), para prever que a revisão da base de cálculo do Im-
posto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a atualização 
monetária dos valores que a compõem constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal.  

Autor: senador Antônio Carlos Rodrigues.

Tramitação: a presente proposição continua a tramitar na Comissão de As-
suntos Econômicos, com parecer pela aprovação, apresentado pelo sena-
dor Francisco Dornelles (PP-RJ).

Relevância: esta proposição vem ao encontro de um pleito da CNM que 
entende que o IPTU deve ter sua base de cálculo, que é o valor venal do 
imóvel, reavaliado periodicamente, preferencialmente no primeiro ano do 
governo municipal eleito. 

Ação Municipalista: articular às lideranças que requeiram a tramitação da 
matéria em regime de urgência.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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ISENÇÃO DE CONTRAPARTIDA 
AOS MUNICÍPIOS COM ATÉ 

50 MIL HABITANTES

PLS 719/2011 – Complementar – Senado Federal

Ementa: insere o § 4o no art. 25 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 
2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a respon-
sabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, para isentar de con-
trapartida os Municípios com até 50 mil habitantes nos contratos de repasse 
com as instituições financeiras federais.

Autor: senador Vital do Rêgo Filho (PMDB-PB).

Tramitação: aguarda designação de relator na Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo.

Relevância: se aprovada, esta proposição beneficiará 89% dos Municípios 
brasileiros (4.957 Municípios) que encontram dificuldade de oferecer con-
trapartidas aos recursos federais, limitando a qualidade do serviço presta-
do à sua população.

Ação Municipalista: articular a indicação de relator que apresente relató-
rio favorável à matéria. Solicitar as lideranças partidárias do Senado que re-
queiram a tramitação autônoma e a aprovem no Plenário.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
A MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO 

ATÉ 50 MIL HABITANTES

PLS 86/2011 – Complementar – Senado Federal

Ementa: Altera dispositivo da Lei Complementar 101, de quatro de maio de 
2000, para tratar das Transferências Voluntárias a Municípios com popula-
ção de até 50.000 habitantes.

Autor: senador Benedito de Lira (PP-AL).

Tramitação: a matéria está pronta para a pauta da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE-Senado), com parecer pela aprovação. 

Relevância: o objetivo da proposição é a de flexibilizar a obtenção e con-
tratação de transferências voluntárias a Municípios com população de até 
50 mil habitantes.

Ação Municipalista: articular junto ao presidente da Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE-Senado) a aprovação pela Comissão no relatório do 
senador Vital do Rêgo.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO 
AOS ENTES FEDERADOS

PLS 222/2011 – Senado Federal 

Ementa: acrescenta o art. 1o-A à Lei 12.058/2009 e o art. 1o-A à Lei 
12.306/2010, que dispõem sobre a prestação de apoio financeiro pela União 
aos Entes federados que recebem recursos dos Fundos de Participações 
dos Municípios (FPM) e dos Estados (FPE), bem como dos Fundos de De-
senvolvimento Regional, com o objetivo de preservar a descentralização fis-
cal da Federação, e dá outras providências. Estabelece condições e prazos.

Autor: senador Aécio Neves (PSDB-MG).

Tramitação: a matéria está pronta para a pauta na CCJC-Senado Federal 
com relatório pela aprovação.

Relevância: com a aprovação do dispositivo, quando o governo federal fizer 
desonerações terá de transferir como apoio financeiro a diferença de 13,2% 
a maior, dos doze últimos meses, da comparação entre a arrecadação das 
contribuições sociais e a base do FPM (IR + IPI).

Ação Municipalista: articular junto ao presidente da CCJC do Senado Fe-
deral e demais parlamentares pela aprovação da matéria.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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ESTABELECE NORMAS DE 
FINANÇAS PÚBLICAS VOLTADAS 

PARA A RESPONSABILIDADE 
NA GESTÃO FISCAL

PLP 292/2013 – Câmara dos Deputados 

Ementa: acrescenta o § 4o ao art. 25 e parágrafo único ao art. 73 da Lei 
Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo a não 
suspensão de transferências voluntárias a Municípios cujas administrações 
passadas tenham prestações de contas em atraso ou consideradas irregu-
lares, cujo prefeito, eleito e empossado posteriormente, não seja adminis-
trativa, legal e penalmente responsável pelas ditas contas.

Autor: deputado Alexandre Toledo (PSB-AL).

Tramitação: está apensado ao PLP 473/2009. Designado relator o deputado 
Benito Gama (PTB-BA) na Comissão de Finanças e Tributação.

Relevância: o referido projeto estabelece a não suspensão de transferên-
cias voluntárias a Municípios cujas administrações passadas tenham pres-
tações de contas em atraso ou consideradas irregulares. A CNM é favorável 
ao projeto uma vez que, com base em dados de levantamentos da própria 
CNM, 96,4% dos Municípios brasileiros estariam inaptos a celebrar convê-
nios para obtenção de repasses de recursos federais. 

Ação Municipalista: articular com o relator a apresentação de parecer pela 
aprovação da proposição.

Pauta Positiva  |  área de Finanças



36 Pauta Municipalista 2015

NOVA PROPOSTA DE 
REFORMA TRIBUTÁRIA

PEC 31/2007 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera o Sistema Tributário Nacional, unifica a legislação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, 
entre outras providências.

Autor: deputado Virgílio Guimarães (PT-MG).

Tramitação: CD – CCJC (aprovado o projeto), CESP (aprovado o projeto 
com Substitutivo) e Plenário (aguarda inclusão em Ordem do Dia).

Relevância: propõe a reestruturação do Sistema Tributário Nacional, facili-
tando o compartilhamento de recursos entre os Entes federados.

Ação Municipalista: aguardar a reabertura das discussões e a inclusão na 
pauta de votação.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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ALTERA A DISTRIBUIÇÃO DA CIDE

PEC 1/2015 – Senado Federal

Ementa: altera o inciso III da letra “d” do art. 159 da Constituição Federal 
e suprime o § 4o do mesmo artigo, para destinar, de forma mais coerente e 
equânime, recursos oriundos do produto da arrecadação da contribuição 
de intervenção no domínio econômico (Cide) para Estados e Municípios.

Autor: senador Wellington Fagundes (PR-MT).

Tramitação: aguarda designação de relator na CCJC.

Relevância: a CNM é favorável à proposta que permitirá a repartição equi-
valente entre os Entes Federados da Contribuição de Intervenção do Domí-
nio econômico. 

Ação Municipalista: a CNM solicita que os gestores municipais acionem 
seus senadores para que a proposta seja aprovada. 

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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ISS – COBRANÇA NO LOCAL 
DOS SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO 

DE PETRÓLEO E GÁS

PLP 437/2008 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, que “dis-
põe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências”. No caso de 
serviços relacionados à exploração e explotação de petróleo, gás natural e 
outros recursos minerais, estabelece que o Imposto sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISS) é devido no local de execução dos referidos serviços.

Autor: deputado Luiz Alberto (PT-BA).

Tramitação: a matéria está pronta para pauta no Plenário com parecer pe-
la aprovação.

Relevância: a CNM é a favor desta proposição por gerar mais recursos 
para os Municípios. O projeto propõe a alteração do local de recolhimen-
to dos serviços descritos no subitem 7.21 da Lei Complementar 116/2003, 
passando do domicilio do prestador para o local da prestação. Os serviços 
descritos no item 7.21 são prestados, geralmente, por grandes empresas 
domiciliadas em Município de grande porte, a proposta possibilita uma pul-
verização no recolhimento do ISS, beneficiando mais Municípios, inclusive 
os de pequeno porte.

Ação Municipalista: articular junto aos líderes partidários e demais parla-
mentares pela aprovação da matéria no Plenário da Câmara dos Deputados.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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CONSELHO DE 
GESTÃO FISCAL

PLS 424/2013 – Senado Federal

Ementa: dispõe sobre a composição e a forma de funcionamento do Con-
selho de Gestão Fiscal, criado pelo art. 67 da Lei Complementar 101, de 
quatro de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Autor: senador Fernando Collor (PTB-AL).

Tramitação: aguarda designação de relator na CCJC-Senado Federal. 

Relevância: a CNM é favorável a esta proposição em razão das importantes 
funções do Conselho Fiscal, que promove o acompanhamento e a avaliação 
da política e da operacionalização da gestão fiscal.

Ação Municipalista: articular a indicação de um relator junto ao presidente 
da CCJC que apresente relatório favorável ao projeto.

Pauta Positiva  |  área de Finanças
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REDUÇÃO DE RECEITAS 
E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

PEC 16/2011 – Câmara dos Deputados

Ementa: acrescenta § 5o ao art. 159 da Constituição Federal.

Autor: deputado Reinaldo Azambuja (PSDB-MS).

Tramitação: aguarda designação de relator na CCJC-Câmara dos Depu-
tados.

Relevância: altera a Constituição Federal e determina que os Entes federa-
dos que sofram redução de receitas – originadas das transferências consti-
tucionais – devido a concessão de incentivos fiscais pela União, ficarão su-
jeitos e credores de compensação financeira na forma da lei.

Ação Municipalista: articular a indicação de um relator junto ao presidente 
da CCJC que apresente relatório favorável ao projeto.

Pauta Positiva | área de Finanças
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POLÍTICA DE FAIXA 
DE FRONTEIRA

PL 6.460/2013 – Câmara dos Deputados (PLS 380/2012)

Ementa: institui a Política Nacional de Defesa e de Desenvolvimento da Ama-
zônia Legal e da Faixa de Fronteira.

Autor: Senado Federal – Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional (CREDN).

Tramitação: aguarda deliberação na Comissão de Integração Nacional, De-
senvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA-Câmara dos Deputados) 
do parecer pela aprovação da Deputada Jozi Rocha (PTB-AP).

Relevância: o art. 8o do texto determina que “os municípios localizados na 
Faixa de Fronteira devem ter observado, para fins de celebração de convê-
nios com a administração pública federal, o disposto no § 1o e no caput do 
art. 26 da Lei 10.522/2002”. Isto é, suspende a restrição para transferência 
de recursos federais para execução de ações sociais em faixa de fronteira 
para os Municípios inadimplentes com o Cadin e no Siafi.

Ação Municipalista: articular junto aos membros da CINDRA a aprovação 
do parecer da Deputada Jozi Rocha (PTB-AP). 

Pauta Positiva | área Jurídica
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REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS E DO PASEP 

PARA OS MUNICÍPIOS

PL 5.621/2013 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera o art. 103-B da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, para 
tornar obrigatória a repactuação de débito previdenciário e do Pasep para os 
Municípios com menos de 15 mil habitantes, em situação de emergência ou 
estado de calamidade pública em decorrência da seca, estiagem prolonga-
da ou outros eventos climáticos extremos, vedando a União de suspender o 
repasse do FPM para os Municípios nestas mesmas hipóteses.

Autor: deputado Fábio Faria (PSD-RN).

Tramitação: aguarda designação de relator na Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF-Câmara dos Deputados).

Relevância: a CNM é a favor desta proposição para a repactuação dos dé-
bitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), 
mediante a suspensão temporária do pagamento da dívida, para Município 
em situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrên-
cia da seca, estiagem prolongada ou outros eventos climáticos extremos. 

Ação Municipalista: articular a indicação de um relator junto ao presidente 
da CSSF que apresente relatório favorável ao projeto.

Pauta Positiva | área Jurídica
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NOVOS PROCEDIMENTOS 
PARA MATÉRIAS QUE RESULTEM 

IMPACTO FINANCEIRO 
AOS MUNICÍPIOS

PRC 60/2011 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera a Resolução 17, de 1989, da Câmara dos Deputados, que 
aprova o Regimento Interno, para acrescentar incisos aos arts. 24 e 57, es-
tabelecendo procedimentos para análise de matérias que resultem em im-
pacto orçamentário ou financeiro nos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Autor: deputada Rose de Freitas (PMDB/ES).

Tramitação: aguarda deliberação pelo plenário.

Relevância: proposta muito importante por obrigar as Comissões ouvirem 
lideranças municipais sobre os impactos que proposições possam causar 
nas contas dos Municípios.

Ação Municipalista: buscar a votação pelo plenário.

Pauta Positiva | área Jurídica
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NOVA LEI DE LICITAÇÕES

PL 559/2013 – Câmara dos Deputados

Ementa: institui normas para licitações e contratos da Administração Públi-
ca e dá outras providências.

Autor: Comissão de Modernização da Lei de Licitações e Contratos do SF.

Tramitação: tramita no SF a requerimento, simultaneamente, nas: CI (aguarda 
designação de relator), CAE (aguarda designação de relator), CCJC (aguar-
da designação de relator) e Plenário.

Relevância: entre as principais novidades, com impacto no âmbito das 
contratações públicas, no capítulo que trata dos procedimentos, das mo-
dalidades e dos seus tipos licitatórios, foi incluída a inversão de fases, com 
julgamento das propostas antes da habilitação; o projeto apresenta quatro 
modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso e leilão, dentre 
outras alterações. 

Ação Municipalista: acompanhar as reuniões da Comissão Especial. Aguar-
dar complementação dos estudos técnicos da CNM.

Pauta Positiva | área Jurídica
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CÓDIGO DE MINERAÇÃO

PL 37/2011 – Câmara dos Deputados (apensado PL 5.807/2013)

Ementa: dispõe sobre o regime de aproveitamento das substân-
cias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias minerais submetidas ao 
regime de licenciamento de que trata o inciso III do art. 2o do Decreto-Lei 
227, de 28 de fevereiro de 1967.

Autor: deputado Weliton Prado (PT-MG).

Tramitação: CD – CESP (aguarda constituição) e Plenário.

Relevância: a CNM apresentou oito emendas, parte das quais foi acatada 
pelo relator. As mais relevantes procuram garantir a participação da CNM 
no Conselho Nacional de Política Mineral, a criação do Conselho de Fisca-
lização, a criação do CFEM-Compensação Financeira pela Exploração Mi-
neral e a redistribuição de 65% dos tributos entre os Municípios vizinhos da 
região mineradora. 

Ação Municipalista: articular junto ao relator da Comissão Especial o aco-
lhimento das emendas e sugestões apontadas pela CNM.

Pauta Positiva | área Jurídica
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CRIA O FUNDO 
GARANTIA-SAFRA E INSTITUI O 
BENEFÍCIO GARANTIA-SAFRA

PL 5.018/2013 – Câmara dos Deputados (PLS 238/2012)

Ementa: altera a Lei 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o Fundo Ga-
rantia-Safra e institui o Benefício Garantia-Safra, destinado a agricultores fa-
miliares vitimados pelo fenômeno da estiagem (nas regiões que especifica), 
para estender o Benefício Garantia-Safra aos Municípios da área de atuação 
da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), e dá 
outras providências.

Autor: senador Antônio Russo (PR-MS).

Tramitação: apresentado parecer do deputado Beto Faro (PT/PA), pela 
aprovação. 

Relevância: a CNM é favorável à aprovação do Substitutivo apresentado ao 
PL pelo deputado Beto Faro no sentido de ampliar a abrangência do Pro-
grama Garantia-Safra para todo o Brasil. 

Ação Municipalista: como o parecer foi aprovado, aguardar encaminha-
mento à CFT e designação de  relator. 

Pauta Positiva | área de agricultura
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COMPLEMENTAÇÃO DO 
VALOR DO PISO SALARIAL 

DO MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

PEC 115/2011 – Câmara dos Deputados

Ementa: acrescenta os §§ 7o e 8o ao art. 212 da Constituição Federal, pa-
ra determinar aplicação de recursos da União para complementar o paga-
mento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da 
educação básica.

Autor: deputado Wilson Filho (PTB-PB).

Tramitação: está na CCJC-Câmara dos Deputados. Tramita apensada a 
PEC 76/2011. Aguarda designação de relator.

Relevância: a CNM é favorável à definição no texto constitucional da res-
ponsabilidade da União em aportar maior volume de recursos financeiros 
para integralização do pagamento do piso salarial profissional nacional para 
o magistério público da educação básica.

Ação Municipalista: articular junto ao deputado Nelson Marchezan Júnior 
que arrogue para si a relatoria da matéria e elabore parecer pela admissibi-
lidade da PEC 115/2011 para ser votado na CCJC.

Pauta Positiva | área de educação
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REGULAMENTAÇÃO DO FUNDEB

PL 7.029/2013 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera redação do art. 6o e art. 10 da Lei 11.494, de 20 de junho de 
2007, e seus respectivos parágrafos, que regulamentam o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb), e dá outras providências.

Autor: deputado Alessandro Molon (PT-RJ).

Tramitação: apreciação conclusiva por três comissões permanentes da Câ-
mara dos Deputados: CE, CFT e CCJC. Na CE, aguarda apresentação de 
parecer do relator, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Relevância: a CNM é favorável a essa proposição, nos termos de emenda a 
ser oferecida ao Substitutivo, ainda não apreciado, mas já apresentado pelo 
relator anterior na CE. O Substitutivo propõe o aumento gradual do mínimo 
da complementação da União ao Fundeb e mantém os 50% das contribui-
ções dos Estados, Distrito Federal e Municípios, propostos no PL original.

Ação Municipalista: articular junto ao deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) 
a apresentação de parecer favorável que leve em conta o posicionamento 
da CNM.

Pauta Positiva | área de educação
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ELABORAÇÃO PLANO 
DIRETOR – AUXÍLIO

PL 5.420/2013 – Câmara dos Deputados (PLS 356/2011)

Ementa: altera a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências, denominado Estatuto da Cidade, para ins-
tituir o dever da União de prestar assistência técnica e financeira aos Municí-
pios para elaboração do Plano Diretor e de outras normas dele decorrentes.

Autor: senadora Ana Amélia (PP-RS).

Tramitação: aguarda designação de relator na Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT-Câmara dos Deputados). 

Relevância: a CNM é favorável ao acréscimo do inciso na Lei 10.257/2001. 
O acréscimo regulamentaria o dever da União de prestar assistência técni-
ca e recursos financeiros para todos os Municípios que são obrigados com 
base na Lei 10.257/2001 a elaborar e revisar o plano diretor.

Ação Municipalista: articular a indicação de um relator junto ao presidente 
da CFT que apresente relatório favorável ao projeto.

Pauta Positiva | área de Habitação
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ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE EM 
ÁREAS URBANAS

PLS 368/2012 – Senado Federal

Ementa: altera a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre as 
Áreas de Preservação Permanentes em áreas urbanas.

Autor: senadora Ana Amélia (PP-RS).

Tramitação: está na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA-Senado Federal) sob a relatoria do senador 
Roberto Rocha (PSB-MA).

Relevância: a CNM destaca que a aprovação do projeto de lei em análise 
poderá auxiliar na conscientização dos gestores públicos sobre a importância 
da formulação, por parte dos Municípios, do plano diretor como instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

Ação Municipalista: articular ao junto ao senador Roberto Rocha (PSB-
-MA) a apresentação de relatório pela aprovação da matéria na Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA-
-Senado Federal).

Pauta Positiva | área de Meio aMbiente
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REDE SUBTERRÂNEA 
DE SANEAMENTO

PL 5.858/2013 – Câmara dos Deputados (PLS 119/2011)

Ementa: dispõe sobre a implantação de rede subterrânea de infraestrutu-
ra básica previamente às obras de pavimentação e condiciona a conces-
são de financiamento federal para obras municipais ao cumprimento dessa 
disposição.

Autor: senador Acir Gurgacz (PDT-RO).

Tramitação: a matéria está pronta para Pauta na Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano (CDU) com relatório pela aprovação. 

Relevância: a CNM apoia esta proposição, originária do PLS 119/2011 do 
Senado Federal, em vista dos benefícios imediatos às comunidades, além 
de estimular a gestão municipal para melhor planejamento das ações e da 
aplicabilidade dos recursos.

Ação Municipalista: articular a aprovação da matéria junto ao presidente 
da CDU e aos demais parlamentares membros da Comissão.

Pauta Positiva | área de Meio aMbiente
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INCENTIVO TRIBUTÁRIO 
SOBRE IPI PARA DESONERAÇÃO 

DE MÁQUINAS PARA O 
PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS

PL 5.646/2013 (apensado ao PL 2101/2011)  
Câmara dos Deputados

Ementa: institui incentivo tributário relativo ao Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), com vistas à desoneração de máquinas e equipamentos 
destinados ao processamento de resíduos sólidos.

Autor: deputado César Halum (PRB-TO).

Tramitação: CD – apensado ao PL 2101/2011Apresentado parecer pela 
aprovação pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), na CMADS. 

Relevância: altera a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos para con-
ceder à pessoa jurídica que exercer preponderantemente atividade de re-
ciclagem de resíduos a redução, em até 50%, das alíquotas do IPI sobre a 
aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos destina-
dos à reciclagem de resíduos sólidos e ao seu aproveitamento como fonte 
geradora de energia. 

Ação Municipalista: articular a aprovação do parecer do deputado Bolso-
naro.

Pauta Positiva | área de Meio aMbiente
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ALTERAÇÕES NO CÓDIGO 
DE TRÂNSITO BRASILEIRO

PL 2.492/2011 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera dispositivos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Có-
digo de Trânsito Brasileiro e dá outras providências.

Autor: deputado Manoel Júnior (PMDB-PB).

Tramitação: tramita apensado ao PL 2872/2008, designada relatora a de-
putada Christiane Souza Yared (PTN-PR), na Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT). 

Relevância: o projeto altera vários dispositivos do Código de Trânsito Brasilei-
ro. Entre tais, destacam-se a integração (ao Sistema Nacional de Trânsito) da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres e a renomeação das represen-
tações na composição do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), entre os 
quais um representante da entidade máxima representativa dos Municípios. 

Ação Municipalista: aguardar relatório da deputada Christiane. Articular a 
aprovação da proposição na Comissão.

Pauta Positiva | área de trânsito e Mobilidade
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INCLUSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS NO CONSELHO 

NACIONAL DE TURISMO

PL 3.401/2012 – Câmara dos Deputados (PLS 521/2011)

Ementa: altera a Lei 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo, para incluir na composição do Sistema Na-
cional de Turismo os representantes dos Municípios pertencentes ao rol das 
Regiões Turísticas do Brasil, conforme definido pelo Programa de Regiona-
lização do Turismo do Ministério do Turismo.

Autor: senador Eduardo Amorim (PSC-SE).

Tramitação: a matéria está pronta para Pauta na CCJC com relatório pela 
aprovação, apresentado pelo deputado Alceu Moreira (PMDB-RS).

Relevância: a CNM é a favor deste projeto de lei, que teve origem no Sena-
do Federal (PLS 521/2011). Tem o propósito de incluir representantes dos 
Municípios no Sistema Nacional de Turismo, para tanto incluindo um inciso 
no art. 8o da Lei 11.771/2008.

Ação Municipalista: articular a aprovação do parecer na CCJC.

Pauta Positiva | área de turisMo
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4. Pauta Negativa

Entendemos e adjetivamos como “negativos” aqueles projetos que contra-
riam as expectativas, necessidades e realidades municipais. São vários ca-
sos e exemplos que invadem competências constitucionais e federativas, 
a exemplo de promoção de aumento de despesas municipais sem prévia 
identificação de receitas, criação de pisos salariais nacionais de diversas 
categorias profissionais e as frequentes desonerações de tributos constitu-
cionalmente compartilháveis, entre outros.

No tocante aos projetos de criação de pisos salariais nacionais, cabe uma 
explicação adicional. Regra geral, fixando salários e alterando a carga ho-
rária de trabalho, e com grave repercussão inclusive tocante os adicionais 
trabalhistas, os projetos têm em comum, entretanto, a não previsão de fon-
tes de receita compatíveis e suficientes, onerando e agravando, inevitavel-
mente, as contas municipais. Tocante o processo legislativo, ferem disposi-
tivos constitucionais e legais, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Não é agradável a tarefa de identificar e nominar como “negativa” ou “com 
restrições” uma iniciativa legislativa, notadamente quando muitas delas têm 
boas intenções e quando são de repercussão social, embora intempestivas. 

Entretanto, e por dever de responsabilidade, cabe ao gestor público moni-
torar e observar não somente as repercussões na coluna contábil das “re-
ceitas”, mas, também, e tanto quanto, a repercussão financeira na coluna 
contábil das “despesas”.
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UNIFICAÇÃO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL

PLP 381/2014 (PLS-C 222/2013)

Ementa: “Estabelece normas gerais sobre o processo administrativo fiscal, 
no âmbito das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”.

Autor: senador Vital do Rêgo (PMDB-PB).

Tramitação: Tramita na CFT, designado relator o deputado Fernando Mon-
teiro (PP-PE).

Relevância: a CNM tem posição contrária à aprovação deste projeto, que 
tem como objetivo a unificação do PAF (Processo Administrativo Fiscal). É 
inviável aos Municípios de 10 mil habitantes estruturar um contencioso com 
Câmaras Julgadoras, Câmara Superior etc., bem como sua aprovação gera-
rá um prejuízo econômico de grande monta para os Entes que terão de criar 
cargos, provocando o aumento de despesas públicas, o que em muitos ca-
sos poderá se revelar impraticável em virtude de limitações orçamentárias.

Ação Municipalista: articular com o deputado relator a apresentação de 
parecer pela rejeição. Aguarda apreciação pela área técnica da CNM.  

Pauta negativa | área Jurídica
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DIRETRIZES GERAIS SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
E COMBATE A INCÊNDIO

PLC 33/2014 – Senado Federal (PL 2020/2007)

Ementa: estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e com-
bate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de 
reunião de público.

Autor: deputada Elcione Barbalho.

Tramitação: tramita na CCJ do Senado Federal, designado relator o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS).

Relevância: entende-se que o texto do PLC 33/2014 é inviável por violar o 
disposto no art. 144, § 6 da Constituição Federal de 1988. A CNM defen-
de a sua inconstitucionalidade por ferir o art. 144 da Constituição Federal 
de 1988 quando possibilita que os Municípios desempenhem a tarefa dos 
Corpos de Bombeiros Militar estaduais onde não existe unidade da corpo-
ração instalada.

Ação Municipalista: oficiar ao relator manifestando o posicionamento con-
trário da CNM. 

Pauta negativa | área Jurídica



58 Pauta Municipalista 2015

SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL 
DE ASSISTENTE SOCIAL

PL 4.022/2008 – Câmara dos Deputados (apensado: PL 5278/09)

Ementa: acrescenta dispositivo à Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, para 
dispor sobre o salário mínimo profissional de assistente social.

Autor: deputado Jorginho Maluly (DEM-SP).

Tramitação: está na CFT (Câmara dos Deputados) sob a relatoria do dep. 
Pauderney Avelino (DEM-AM).

Relevância: a CNM reconhece a necessidade do profissional assistente so-
cial para execução das políticas públicas. Todavia, é contra esta proposição 
por ferir o princípio constitucional da autonomia municipal. 

Ação Municipalista: articular junto ao Deputado Pauderney Avelino (DEM-
-AM) a apresentação de relatório pela rejeição da matéria na Comissão de 
Finanças e Tributação. 

Pauta negativa | área Jurídica
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ALTERA AS NORMAS QUE 
REGEM A APLICAÇÃO DO IPTU

PLP 122/2007 – Câmara dos Deputados

Ementa: dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU), dando nova redação ao inciso V do § 1o do art. 32 da Lei 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Autor: deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP).

Tramitação: Tramita na CFT, designado relator o deputado Bruno Covas 
(PSDB-SP).

Relevância: a proposta de redação ao dispositivo do Código Tributário Na-
cional estabelece novos critérios para a incidência do IPTU, passa a exigir 
não só um item, mais sim os dois, escola e posto de saúde. Dispositivo este 
que dificulta a incidência, acarretando inclusive isenções indiretas em muitos 
casos que acabará afetando negativamente as receitas próprias municipais, 
razão que leva a CNM a adotar a posição de contrariedade.

Ação Municipalista: articular junto ao presidente da Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) a indicação de relator que apresente relatório pela rejeição.

Pauta negativa | área Jurídica
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PROPÕE ORGANIZAÇÃO DA 
CARREIRA DE MÉDICO DO ESTADO

PEC 454/2009 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera o Título VIII, Capítulo II, Seção II – “Da Saúde” da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988.

Autor: senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).

Tramitação: pronta para pauta no Plenário.

Relevância: a presente proposta estabelece que a medicina é uma ativida-
de privativa dos membros da carreira única de médico em qualquer Ente 
federativo e delimita princípios e diretrizes para a área. Diante do exposto 
e pela preservação da autonomia do Ente municipal, a CNM é contrária à 
proposta da forma apresentada.

Ação Municipalista: manifestar aos deputados a inconveniência de aprovar 
esta proposição pelos prejuízos que causarão aos Municípios, comprome-
tendo as finanças municipais.

Pauta negativa | área Jurídica
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PISO NACIONAL FARMACÊUTICO

PL 5.359/2009 – Câmara dos Deputados

Ementa: dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica e do piso sala-
rial profissional da categoria, e dá outras providências. Piso Salarial Nacional 
de R$ 4.650,00, reajustados anualmente pelo INPC.

Autor: deputado Mauro Nazif (PSB-RO).

Tramitação: aguardando Parecer do Relator na Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF), deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS).

Relevância: a CNM é contra a proposição por ferir o princípio constitucional 
da autonomia municipal e por comprometer as finanças dos Entes locais. 

Ação Municipalista: solicitar ao relator a apresentação de parecer pela re-
jeição.

Pauta negativa | área Jurídica
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DISPÕE SOBRE A JORNADA DE 
TRABALHO DOS ENFERMEIROS, 

TÉCNICOS E AUXILIARES 
DE ENFERMAGEM

PL 2.295/2000 – Câmara Dos Deputados (PLS 161/1999)

Ementa: dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem. Altera a Lei 7.498, de 1986, que fixa a jornada 
de trabalho em seis horas diárias e trinta horas semanais.

Autor: senador Lúcio Alcântara (PSDB-CE).

Tramitação: pronto para deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados.

Relevância: a CNM é contrária à redução da carga horária proposta no pro-
jeto de lei por afetar a Gestão Pública Municipal, administrativa e financeira-
mente, condicionando-a à contratação de mais de 68,6 mil novos profissio-
nais de enfermagem e um impacto financeiro superior a R$ 2,1 bilhões/ano 
para suprir essa redução de jornada de trabalho.

Ação Municipalista: manifestar aos líderes partidários a discordância dos 
Municípios, requerendo a rejeição da proposição pelo plenário da Câmara 
dos Deputados.

Pauta negativa | área Jurídica
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ACRESCENTA NOVAS 
ATRIBUIÇÕES AOS 

GESTORES MUNICIPAIS NA 
LEI 9.503/1997 (CTB)

PL 6.295/2009 Câmara dos Deputados

Ementa: acrescenta inciso ao art. 24 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências.

Autor: deputado Lélo Coimbra (PMDB-ES).

Tramitação: aguarda designação de relator na Comissão de Viação e Trans-
portes (CVT – Câmara dos Deputados). 

Relevância: o referido projeto de lei tem a intenção de atribuir competência 
aos órgãos executivos de trânsito dos Municípios para elaborar e encaminhar 
aos órgãos competentes os boletins de ocorrência relativos aos acidentes 
de trânsito. Para a CNM, o projeto encerra iniciativa equivocada e inoportu-
na que não pode prosperar, e frisa que os Municípios podem efetuar regis-
tro simplificado sempre que for possível, para efeitos de controle estatístico. 

Ação Municipalista: articular a indicação de um relator junto ao presidente 
da CVT que apresente relatório pela rejeição da matéria.

Pauta negativa | área Jurídica
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PISO SALARIAL NACIONAL PARA 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

PL 1.187/2011 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera a Lei 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta 
o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e de Auxiliar 
em Saúde Bucal (ASB), para instituir piso salarial profissional nacional. Piso 
Salarial de R$ 1.020,00 para uma jornada de oito horas, reajustável a cada 
ano pelo INPC.

Autor: deputada Gorete Pereira (PR-CE).

Tramitação: aguarda designação de relator na Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF – Câmara dos Deputados).

Relevância: a CNM é contrária porque entende que o estabelecimento de 
piso salarial para qualquer categoria da saúde é descabido, em função de 
duas questões centrais, quais sejam: a falta de competência do Congresso 
para legislar sobre essa matéria e o impacto financeiro que isso gerará na 
gestão da saúde na esfera municipal.

Ação Municipalista: articular a indicação de um relator junto ao presidente 
da CSSF que apresente relatório pela rejeição da matéria.

Pauta negativa | área Jurídica
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GARANTE DIREITOS AO 
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE 

DE CARGOS EM COMISSÃO

PEC 53/2007 – Câmara dos Deputados

Ementa: dá nova redação ao § 3o do art. 39 da Constituição Federal (garante 
ao servidor de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, direito 
a aviso prévio, seguro desemprego, FGTS, entre outros).

Autor: senador Jofran Frejat (PR-DF).

Tramitação: Pronta para a Pauta no Plenário.

Relevância: a CNM é contra a proposição, tendo-se em vista que a presen-
te medida fere a autonomia do Ente político na definição da estrutura dos 
cargos comissionados. Igualmente, entende que a atribuição de direitos so-
ciais e trabalhistas aos servidores de cargo em comissão de livre nomeação 
e exoneração oneraria ainda mais a administração municipal, findando por 
comprometer o planejamento e a gestão em face dos limites previstos na LRF.

Ação Municipalista: articular junto ao Congresso Nacional a rejeição des-
sa proposta.

Pauta negativa | área Jurídica
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RESPONSABILIZAÇÃO DE 
PREFEITOS E VEREADORES 

POR USO INDEVIDO DE 
RECURSOS DO PNAE

PLS 182/2005 – Senado Federal

Ementa: altera o Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe 
sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, para definir como 
crime de responsabilidade a aplicação indevida de recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que impliquem na suspensão do 
oferecimento da merenda escolar.

Autor: senador Cristovam Buarque (PDT-DF).

Tramitação: a matéria está pronta para deliberação no Plenário do Senado.

Relevância: a CNM é a favor da rejeição integral do projeto por entender 
que já existe legislação – Lei 8.429, de dois de junho de 1991 – Lei de Im-
probidade Administrativa, que estabelece punição ao gestor.

Ação Municipalista: articular junto ao presidente do Senado, senador Re-
nan Calheiros, e líderes partidários a rejeição integral da matéria no Plená-
rio do Senado Federal.

Pauta negativa | área Jurídica
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APLICAÇÃO DE 1%, NO 
MÍNIMO, PELOS MUNICÍPIOS 

NA DIFUSÃO DA CULTURA

PEC 324/2001 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera a redação da alínea “e”, inciso II do art. 34, inciso III do art. 
35, parágrafo único do art.160, inciso IV do art. 167 e acrescenta o art. 216-
A da Constituição Federal para incluir a determinação de aplicação mínima 
de recursos por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal na preser-
vação do patrimônio cultural brasileiro e na produção e difusão da cultura 
nacional (Substitutivo). 

Autor: deputado Inaldo Leitão (PL-PB).

Tramitação: pronto para deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados.

Relevância: a CNM é contra vinculação de 1% do orçamento para ser apli-
cado na preservação do patrimônio cultural brasileiro e na produção e difu-
são da cultura nacional. Este, que sobrecarrega de obrigações sem a con-
trapartida financeira do Poder Executivo, fere a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e, principalmente, a autonomia municipal.

Ação Municipalista: manifestar aos líderes partidários a discordância dos 
Municípios, requerendo a rejeição da proposição.

Pauta negativa | área Jurídica
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PROCURADORES MUNICIPAIS

PEC 17/2012 – Senado Federal 
(PEC 153/2003 – Câmara dos Deputados)

Ementa: altera o art. 132 da Constituição Federal. Procuradores Municipais.

Autor: deputado Maurício Rands (PT-PE).

Tramitação: pronto para deliberação no Plenário do Senado Federal.

Relevância: a CNM apresentou emenda aditiva no sentido de que a exigên-
cia de criação da carreira só persista para Municípios com mais de cem mil 
habitantes, onde, de fato, temos uma exigência muito maior e capacidade 
financeira para arcar com o custo de manutenção de procuradores concur-
sados. Essa emenda, apresentada pela senadora Ana Amélia, recebeu pa-
recer pela rejeição da CCJC. O texto deverá, então, retornar para ser vota-
do pelo plenário do Senado Federal. Entende-se, também, que o plano de 
carreira destes funcionários deve ser definido pelo poder municipal.

Ação Municipalista: articular no Senado Federal rejeição integral da ma-
téria, e na impossibilidade desta, atuar pela sua aprovação com a emenda 
da CNM. 

Pauta negativa | área Jurídica
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PISO SALARIAL DOS 
GUARDAS MUNICIPAIS

PL 5.616/2013 – Câmara dos Deputados

Ementa: fixa o piso salarial dos Guardas Municipais no valor de R$ 1.200,00 
reajustados anualmente pelo INPC.

Autor: deputado André Moura (PSC-SE).

Tramitação: tramita na CCJ, designado relator o deputado JHC ((SD/AL).

Relevância: no entendimento da CNM, este projeto, além de afrontar a au-
tonomia municipal, também estabelece padronização divergente dos de-
mais servidores municipais. Além do mais, é inconcebível estabelecer um 
piso salarial sendo que, em nosso país, temos regiões que apresentam re-
alidades divergentes.

Ação Municipalista: articular junto ao relator a apresentação de parecer 
pela rejeição.

Pauta negativa | área Jurídica
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ISENÇÃO DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO 

RECOLHIMENTO DA CIDE

PL 1.927/2003 – Câmara dos Deputados

Ementa: acrescenta dispositivo à Lei 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 
para isentar as empresas de transporte coletivo urbano municipal e trans-
porte coletivo urbano alternativo da Contribuição de Intervenção no Domí-
nio Econômico (Cide).

Autor: deputado Fernando Fabinho (PFL-BA).

Tramitação: Aguardar deliberação da Comissão Especial criada em 
30.3.2015.

Relevância: a CNM tem posição contrária à aprovação deste projeto, pois di-
ficilmente estas empresas de transporte coletivo farão abatimento dos valores 
cobrados dos usuários. Isto posto, seria mais um valor acrescido aos lucros 
das empresas. Também estes valores seriam subtraídos da base de cálcu-
lo da Cide dos Municípios que é repassada trimestralmente aos Municípios.

Ação Municipalista: articular junto ao presidente da Comissão Especial a  
indicação de relator que apresente relatório pela rejeição da matéria.

Pauta negativa | área de Finanças
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ESTABELECE ALÍQUOTA 
MÁXIMA DO ISS. REDUZ ISS 
AGENCIAMENTO TURISMO

PLS 65/2012 – Senado Federal

Ementa: altera a Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, para esta-
belecer a alíquota máxima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) incidente nos serviços prestados no âmbito do turismo rural. Reduz item 
da Lista de Serviços de 5% para 3% (agenciamento relativo ao Turismo Rural).

Autor: senador Lauro Antônio (PR-SE).

Tramitação: aguarda designação de relator na CAE do Senado Federal. Re-
quer o encaminhamento à CCJ.

Relevância: a CNM é contrária à aprovação do projeto, uma vez que ofende 
princípios constitucionais tributários da isonomia e afeta as finanças muni-
cipalistas. O projeto afeta ainda a autonomia dos Municípios, uma vez que 
impõe o percentual de alíquota para uma única atividade, impedindo assim 
o Município de tributar da forma que lhe é permitida pela Constituição e pe-
lo Código Tributário, em razão da competência tributária.

Ação Municipalista: articular junto à CCJC a indicação de relator que apre-
sente relatório pela rejeição da matéria na CCJC-Senado Federal.

Pauta negativa | área de Finanças
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REDUÇÃO NA ALÍQUOTA DO ICMS

PLP 45/2015 Câmara dos Deputados (PLS 201/2013)

Ementa: insere parágrafo no art. 19 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e altera redação do art. 10 da Lei Complementar 87, de 
13 de setembro de 1996, para dar às micro e pequenas empresas, nos ca-
sos de aquisição de produtos sujeitos à substituição tributária, o direito de 
pagar ICMS pela alíquota máxima a elas aplicáveis, tendo como base de 
cálculo o valor real da operação. 

Autor: senador Roberto Requião.

Tramitação: tramita na CDEIC, designado relator o deputado Laércio Oli-
veira (SD-SE).

Relevância: a CNM é contrária à proposição, pois o projeto prevê a modifi-
cação da cobrança do ICMS quando empresas, sujeitas à contribuição do 
ICMS pelo mecanismo de substituição tributária, venderem para microem-
presas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples. Essas não 
pagarão pela alíquota cheia e sim a reduzida, pré-fixada em lei, de 3,95%. 
Se o projeto for aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado pela pre-
sidente da República, o efeito será imediato: governos estaduais perderão, 
ao longo de 12 meses, R$ 10,7 bilhões, e os Municípios, cerca de R$ 2,5 bi-
lhões. É mais uma perda de receita que provocará desajustes gravíssimos 
no atendimento às demandas da população.

Ação Municipalista: articular na Câmara a rejeição integral do projeto e 
o seu arquivamento a partir de estudos de impactos, além de mobilizar os 
representantes de Estados e Municípios a articulares com seus líderes de 
bancada para a não aprovação da proposição.

Pauta negativa | área de Finanças
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REORGANIZAR E 
SIMPLIFICAR A APURAÇÃO 

DO SIMPLES NACIONAL

PLP 448/2014 (apensado ao PLP 25/2007) – Câmara dos Deputados

Ementa: Altera a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 para 
reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto devido por 
optantes do Simples Nacional, e dá outras providências.

Autor: deputado Guilherme Campos (PSD-SP) e outros.

Tramitação: pronto para a Pauta no Plenário.

Relevância: a CNM é contrária ao projeto uma vez que o PLP desobedece 
ao art. 14 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
o qual estabelece que a renúncia de receita deve ser acompanhada de es-
tudo de impacto nas esferas federal, estadual e municipal. Outra alteração 
prejudicial aos Municípios é o aumento do faturamento para o MEI, que pas-
sará de R$ 60 mil para R$ 120 mil, e o Município ficará impedido de cobrar 
taxas. Além disso, constantes alterações no Simples Nacional têm trazido 
prejuízos ao próprio contribuinte e às administrações tributárias que perdem 
a referência e ficam impedidos de cumprir com seus planejamentos, trazen-
do desorientação ao processo e constantes mudanças de rumo.

Ação Municipalista: articular na Câmara dos Deputados a rejeição integral 
da matéria pelo plenário.

Pauta negativa | área de Finanças
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
E PROGRAMA DINHEIRO 

DIRETO NA ESCOLA

PLS 409/2011 – Senado Federal

Ementa: altera a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Esco-
la aos alunos da educação básica; altera as Leis 10.880, de 9 de junho de 
2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, e 11.507, de 20 de julho de 2007; 
revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 
2001, para imputar responsabilidades na esfera administrativa, civil e crimi-
nal pelo descumprimento do inciso I, do art. 17. 

Autor: senador Eduardo Amorim (PSC-SE).

Tramitação: aguarda designação de relator na CCJC-Senado Federal.

Relevância: a CNM é contrária ao PLS 409/2011 por este não atender aos 
interesses municipalistas e por tratar de responsabilização já definida em 
outras leis federais. A referida proposição estabelece punição ao agente 
público responsável, imputando responsabilidade administrativa, civil e cri-
minal aos Entes da Federação no caso de descumprimento do disposto no 
inciso I do art. 17 da Lei 11.947/2009, que trata da alimentação escolar, en-
tre outros programas da Educação. A proposta, ao estabelecer punição ao 
agente público responsável pela execução do programa, apresenta dispo-
sitivo que já faz parte do ordenamento jurídico brasileiro.

Ação Municipalista: articular junto à CCJC a indicação de relator que apre-
sente relatório pela rejeição da matéria na CCJC-Senado Federal.

Pauta negativa | área de educação
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APLICAÇÃO DE RECURSOS 
EM AÇÕES E SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO À CRIANÇA

PEC 182/2012 – Câmara dos Deputados

Ementa: acrescenta parágrafo ao art. 166 da Constituição Federal e dá ou-
tras providências. Estabelece percentual mínimo em relação ao PIB a ser 
aplicado em ações e serviços de proteção e defesa dos direitos da criança 
e adolescente.

Autor: deputado Irajá Abreu (PSD-TO).

Tramitação: aguardando designação de relator na CCJC-Câmara do De-
putados.

Relevância: a CNM é contra esta Emenda uma vez que criará mais um ônus 
ao orçamento do Município, que já possui a obrigatoriedade de destinar per-
centuais mínimos para aplicação em educação e saúde.

Ação Municipalista: articular junto à CCJC a indicação de relator que apre-
sente relatório pela rejeição da matéria na CCJC-Câmara do Deputados.

Pauta negativa | área de educação
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LICENÇA SABÁTICA

PL 3.133/2008 – Câmara dos Deputados (PLS 433/2007)

Ementa: altera o art. 67 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fi-
xa as diretrizes e bases da educação nacional. Estabelece que os profis-
sionais da educação básica tenham vencimento inicial igual ou superior ao 
Piso Salarial Profissional Nacional, e a cada sete anos de trabalho a licença 
das atividades normais, com duração mínima de um (um) ano.

Autor: senador Cristovam Buarque (PDT-DF).

Tramitação: tramita na CFT, designado relator o deputado Pedro Eugênio 
(PT/PE) que apresentou parecer pela compatibilidade orçamentária e finan-
ceira.

Relevância: a CNM é contra esta proposição, originada do PLS 433/2007, 
cujo texto dispõe que, após sete anos de exercício, o profissional da educa-
ção básica pública terá o direito de afastar-se de suas atividades pelo perí-
odo mínimo de um ano para fins de capacitação e/ou qualificação.

Ação Municipalista: articular junto aos parlamentares membros da CFT que 
rejeitem o parecer do relator.

Pauta negativa | área de educação
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PRESENÇA DE PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO HABILITADOS 
EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PL 509/2011 – Câmara dos Deputados (PLS 28/2010)

Ementa: altera os arts. 2o e 13 da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, para 
garantir a presença, nas redes de ensino, de profissionais da educação ha-
bilitados em alimentação escolar.

Autor: senador Flávio Arns (PSDB-PR).

Tramitação: aguarda designação de relator na Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT-Câmara dos Deputados). 

Relevância: a CNM não apoia a proposta, pois cria cargos na administra-
ção pública sem observar que é de competência do Município legislar sobre 
assuntos de interesse local (art. 30 da Constituição Federal). Assim sendo, 
obrigar que toda a rede pública de ensino tenha um técnico em alimenta-
ção escolar fere a autonomia dos Municípios. Ademais, a proposição vai de 
encontro ao que preceitua o art. 169 da Constituição Federal, que determi-
na que a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura 
de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficien-
te para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos de-
la decorrentes.

Ação Municipalista: articular junto ao presidente da CFT a indicação de re-
lator que apresente relatório pela rejeição na Comissão de Finanças e Tribu-
tação (CFT-Câmara dos Deputados).

Pauta negativa | área de educação
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RESPONSABILIZAÇÃO DOS 
GESTORES NA QUALIDADE 

DA EDUCAÇÃO

PL 7.420/2006 – Câmara dos Deputados

Ementa: dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsabilida-
de dos gestores públicos na sua promoção.

Autor: deputada Professora Raquel Teixeira (PSDB-GO).

Tramitação: foi criada Comissão Especial que deverá ser constituída nas 
próximas semanas.

Relevância: a CNM é contra esta proposta por considerar desnecessária 
diante da existência do Decreto-Lei 201/1967 (crime de responsabilidade 
de prefeitos e vereadores), bem como das leis 1.079/50 (crime de respon-
sabilidade) e 8.429/1992 (Lei de Improbidade), que são aplicadas nos ca-
sos de descumprimento da legislação.

Ação Municipalista: articular a indicação de presidente e relator da Comis-
são Especial que rejeitem a matéria.

Pauta negativa | área de educação
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INTRODUZ A FIGURA DO 
ASSISTENTE SOCIAL NO QUADRO 

DE FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO

PL 3.688/2000 – Câmara dos Deputados

Ementa: dispõe sobre a introdução de assistente social no quadro de pro-
fissionais de educação em cada escola.

Autor: deputado José Carlos Elias (PTB-ES).

Tramitação: tramita na CCJC, designado relator o deputado Glauber Bra-
ga (PSB-RJ). 

Relevância: a CNM é contrária ao Projeto de Lei 3.688-C de 2000, tendo em 
vista que a proposição não leva em consideração a atual estrutura do SUS 
e causará mais prejuízos à gestão da saúde na esfera municipal.

Ação Municipalista: articular com o relator a apresentação de parecer pela 
rejeição da proposta na Comissão.
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OBRIGATORIEDADE 
DA EXISTÊNCIA DE 

EDUCADORES ASSISTENTES 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

PL 1.286/2011 – Complementar – Câmara dos Deputados

Ementa: acrescenta o § 2o ao art. 25 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo 
sobre a obrigatoriedade da existência de educadores assistentes na educa-
ção infantil e nos dois primeiros anos do ensino fundamental.

Autor: deputada Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).

Tramitação: aguarda designação de relator na Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT-Câmara dos Deputados).

Relevância: para a CNM, a proposta, que tem como objetivo melhorar o 
atendimento das crianças nos primeiros anos em que está na escola, tradu-
z-se em um investimento importante, mas que preocupa os Municípios, na 
medida em que não é apresentada a fonte de recursos para que essa nova 
responsabilidade seja cumprida. Diante disso, não é favorável à proposição.

Ação Municipalista: articular junto ao presidente da CFT a indicação de 
relator que apresente relatório pela rejeição na Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT-Câmara dos Deputados).
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RESPONSABILIZAÇÃO DOS 
GESTORES MUNICIPAIS QUE 

DESCUMPRIREM DEVERES DE 
NATUREZA EDUCACIONAL

PLS 540/2007 – Complementar – Senado Federal

Ementa: insere o art. 72-A na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, 
para prever a responsabilização dos gestores municipais que descumprirem 
deveres de natureza educacional.

Autor: senador Cristovam Buarque (PDT-DF).

Tramitação: aguarda designação de relator na CCJ do Senado Federal.

Relevância: a CNM é contra esta proposição que altera a LC 101/2000, pro-
pondo punir o prefeito que deixar de oferecer vagas nas escolas a todas as 
crianças com idade entre 4 e 17 anos; deixar de assegurar a todas as es-
colas as condições mínimas de higiene, conforto e todas as condições para 
assegurar o bom aprendizado; deixar de oferecer curso de alfabetização a 
qualquer jovem ou adulto com mais de 15 anos que procura alfabetizar-se e 
permitir que crianças em idade escolar estejam nas ruas, em horário escolar, 
desacompanhadas dos pais. A CNM é a favor da rejeição integral do projeto 
por entender que já existe legislação – Lei 8.429, de dois de junho de 1991 
– Lei de Improbidade Administrativa, que já estabelece punição ao gestor.

Ação Municipalista: articular a sua rejeição na Comissão.
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CRIA O PROGRAMA FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

PLS 320/2008 – Senado Federal

Ementa: cria o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para 
Todos e a Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base.

Autor: senador Cristovam Buarque (PDT-DF).

Tramitação: está na Comissão de Educação (CE-Senado Federal) sob re-
latoria do senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).

Relevância: a CNM é contra esta proposição uma vez que o tema já é prio-
ridade do governo federal. Quanto à criação da Carreira Nacional do Ma-
gistério da Educação de Base com a adoção do Plano de Carreira de Ma-
gistério do Ensino Básico, a aprovação deste dispositivo contribuiria para 
o que está ocorrendo gradativamente, que é o fato dos Municípios estarem 
sendo tolhidos de sua autonomia garantida pela Constituição Federal. Afi-
nal, o Município possui autonomia para criar o plano de cargos e salários 
do magistério. Por estas razões entende que a proposta trará prejuízos para 
os Municípios brasileiros.

Ação Municipalista: articular junto aos membros da Comissão de Educa-
ção para que rejeitem o parecer do relator.
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NOVO PISO SALARIAL NACIONAL 
PARA OS PROFISSIONAIS 
DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PL 698/2011 – Câmara dos Deputados

Ementa: altera a Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que “regulamenta a 
alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica”.

Autor: deputado Romero Rodrigues (PSDB-PB).

Tramitação: aguarda designação de relator na Comissão de Trabalho, Ad-
ministração e Serviço Público (CTASP-Câmara dos Deputados).

Relevância: a CNM é contrária à aprovação do PL 689/2011, que por sua 
vez elevaria os gastos dos orçamentos municipais no que diz respeito às 
folhas de pagamento dos profissionais do magistério da educação básica. 
O aumento do valor do piso conforme proposto no PL 698/2011 ultrapassa, 
em grande medida, os percentuais de atualização anuais definidos na lei. 
Destaca-se ainda que a proposta não estabelece a fonte de recursos que 
Municípios e Estados utilizarão para cumprir o novo valor do piso, e, embo-
ra a lei preveja a complementação da União para integralização do piso, o 
apoio financeiro federal não é para todos que precisam. De acordo com os 
critérios da própria lei, só os Municípios dos Estados que recebem a com-
plementação da União ao Fundeb poderão receber esses recursos.

Ação Municipalista: articular junto relator para que apresente parecer pela 
rejeição da proposição. 

Pauta negativa | área de educação



84 Pauta Municipalista 2015

INSERÇÃO DE DISPOSITIVOS 
SOBRE A RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DOS GESTORES DE 

PLANOS DE SAÚDE NO SUS

PL 7.585/2014 – Câmara dos Deputados (PLS 174/2011)

Ementa: altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, para modificar o 
art.36, que institui regras sobre a elaboração de planos de saúde, e para in-
serir dispositivos que regulam a responsabilidade solidária dos gestores no 
âmbito do Sistema Único de Saúde.

Autor: senador Humberto Costa (PT-PE).

Tramitação: tramita na CSSF, designado relator o deputado Geraldo Re-
sende (PMDB/MA).

Relevância: a proposta é contrária aos pactos estabelecidos no âmbito da 
saúde pública, mais precisamente ao que estabelece o art. 198 da Constitui-
ção Federal, que prevê que “as ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada”. Desta forma, não se pode nivelar 
a responsabilidade dos Municípios com a União e os Estados. Deve-se res-
peitar a regionalização e hierarquização do Sistema, bem como as especi-
ficidades locais e regionais existentes no Brasil. Portanto, a CNM é contrá-
ria à proposta porque estabelece a responsabilidade solidária dos Entes da 
Federação, contrariando as pactuações existentes no âmbito do SUS e que 
estabelecem as responsabilidades dos Entes federativos de acordo com a 
complexidade dos serviços em saúde.

Ação Municipalista: articular com o relator a apresentação de parecer pe-
la rejeição na Comissão.
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OBRIGATORIEDADE 
DO OFERECIMENTO DE 
CRECHES GRATUITAS – 
PAIS TRABALHADORES

PEC 121/2011 – Senado Federal

Ementa: torna os Municípios e o Distrito Federal responsáveis pela oferta 
de creches gratuitas para as crianças de até 3 anos de idade, filhas ou de-
pendentes de pais ou responsáveis trabalhadores, com financiamento par-
tilhado pelos empregadores.

Autor: senador Marcelo Crivella (PRB-RJ).

Tramitação: aguarda designação do relator na CCJC-Câmara dos Depu-
tados.

Relevância: a CNM tem restrições à PEC 121/2011. Há necessidade de 
apresentação de emenda modificativa ao texto, de forma a adequar a idade 
mencionada no texto ao seu atendimento em creches para crianças de até 
3 anos de idade. Contudo, a proposta apresentada propõe que, até com-
pletar 4 anos, a criança será atendida em creches, porém, com essa ida-
de, é obrigatória a matrícula na pré-escola, conforme estabelece a Emenda 
Constitucional 59/2009. Dessa forma, a alteração de texto proposta precisa 
ser melhorada para assegurar a adequação da faixa etária do segmento da 
educação infantil, no atendimento às crianças em creches.

Ação Municipalista: articular junto ao presidente da CCJC a indicação de 
relator que apresente relatório pela rejeição na CCJC.
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