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Palavra do 
Presidente

Prezados(as) municipalistas,

Anualmente, por conta da Marcha a Brasília em Defesa dos Municí-
pios, a CNM compila todos os projetos em tramitação no Congresso Nacional 
que geram impacto nas gestões municipais, especialmente os que podem 
aumentar as receitas disponíveis para os governos locais e aqueles que tra-
zem novas atribuições e despesas.

O objetivo desse trabalho é manter o movimento municipalista alerta 
em relação a esses projetos, de forma a lutarmos pela aprovação daqueles 
que melhoram as condições de gestão dos Municípios e evitarmos a sanção 
de medidas que transferem novas obrigações para os gestores locais sem 
a devida contrapartida técnica e financeira por parte da União.

Neste ano de 2018, tendo em vista a intervenção federal no Estado 
do Rio de Janeiro, os projetos de emenda constitucional, que são de vital 
importância, serão trabalhados nos âmbitos das comissões técnicas, uma 
vez que não podem ser aprovadas em Plenário enquanto vigorar a referida 
medida de força.

A pauta dá prioridade aos projetos que podem efetivamente ser apro-
vados neste ano, que será reduzido em termos de trabalho no Congresso 
Nacional, em razão das eleições gerais que ocorrem no segundo semestre, 
da intervenção federal no Rio de Janeiro, da crise política que o país está 
vivendo e até mesmo da Copa do Mundo.

Apesar das dificuldades que se apresentam neste ano, entendemos 
que o movimento municipalista deve demonstrar cada vez mais união e fo-



co nos projetos da pauta prioritária, de forma a viabilizarmos sua aprovação 
e consequentemente trazer alguma melhoria nas condições de gestão de 
nossos Municípios.

Assim, recomendamos atenção aos cem projetos listados nessa publi-
cação, em especial aos temas prioritários, pois, além dos dados gerais, co-
mo número e objetivo do projeto, disponibilizamos um breve análise da CNM 
sobre cada um deles. Isso facilita o posicionamento dos municipalistas e per-
mite aos gestores locais a articulação com os parlamentares de suas regiões, 
para que votem em conformidade com os interesses dos Municípios.

Municipalismo forte se faz com a participação de todos! Faça sua parte!

Saudações municipalistas.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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TEMAS PRIORITÁRIOS
O maior evento em número de autoridades políticas do mundo é a Mar-

cha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida anualmente pela Con-
federação Nacional de Municípios (CNM). Costumeiramente, o evento reúne 
lideranças das três esferas de poder, sendo que deputados e senadores sem-
pre marcam expressiva presença. Dessa maneira, não poderia haver momen-
to mais oportuno, a sua 21ª edição, para o movimento municipalista trazer à 
tona as pautas de impacto ao Ente municipal. Conheça os temas que fazem 
parte da pauta prioritária do movimento municipalista na qual elencamos os 
sete temas de maior relevância.
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1. FINANÇAS MUNICIPAIS 

A Federação brasileira é fruto da fragmentação do Estado unitário que 
concentrava em si todo o exercício do poder político em suas mãos. Apenas 
em 1988, por conta da nova Constituição, os Municípios foram alçados ao ní-
vel de Ente autônomo da Federação, conforme disciplinam os arts. 1º e 18. 

Essa autonomia garantiu aos Entes locais as capacidades de auto-orga-
nização, de autogoverno, autoadministração e de autolegislação. A capacida-
de de autoadministração acarretou aos Municípios, além de outras funções, a 
de instituir e arrecadar seus tributos, gerir e executar suas despesas, em aten-
ção às leis orçamentárias e de acordo com as competências estabelecidas. 

Entretanto, na prática, ocorreu uma gradativa transferência de encargos 
ao ponto de ingovernabilidade, dada a insuficiência dos recursos financeiros 
compatíveis com as demandas transferidas. 

Tal modelo de Federação requer revisitação de modo a preservar o equi-
líbrio federativo. Estudo realizado pela Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), com base em levantamento de bases da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e da Secretária do Tesouro Nacional (STN), evidenciam essa realidade 
ao apontar, no ano de 2016, que, dos R$ 2,014 trilhões de impostos e contri-
buições pagos pela sociedade, 49,30% ficaram nas mãos da União, 28,09% 
com Estados e apenas 22,61% foram para os cofres municipais. 

Com base nessa realidade, a CNM apoia a Proposta de Emenda à 
Constituição 29/2017, do senador Raimundo Lira (PSD-PB), que, atendendo 
ao pleito municipalista, apresentou proposição para garantir o acréscimo de 
1% ao Fundo de Participação dos Municípios no primeiro decêndio do mês 
de setembro de cada ano, mês que, historicamente, apresenta uma forte que-
da no repasse do FPM. Pelo texto, os repasses serão graduais, sendo 0,25% 
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em cada um dos dois primeiros exercícios, 0,5% no terceiro exercício e 1% a 
partir do quarto exercício em que emenda entrar em vigor.

Hoje, a proposição tramita na Câmara dos Deputados sob o número 
391/2017 e aguarda aprovação do parecer pela admissibilidade do deputa-
do Rubens Pereira e Silva Junior (PCdoB-MA), na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), para seguir ao Plenário. Com a aprovação 
da emenda constitucional (EC), um importante alívio será sentido nas contas 
municipais. Salienta-se que, com a intervenção federal no Estado do Rio de 
Janeiro, a Constituição Federal não poderá ser emendada até o retorno da 
estabilidade federativa, o que impedirá sua votação em Plenário.

Relevante também a PEC 61/2015, sob a relatoria da senadora Marta 
Suplicy (MDB-SP), que permite o repasse das emendas parlamentares indi-
viduais ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) mediante transferência 
direta aos Municípios, sem a necessidade da celebração de convênio ou ins-
trumento congênere. A matéria aguarda deliberação pelo plenário do Senado 
Federal, onde tem a sua tramitação suspensa pela intervenção. 

Em reforço às finanças municipais, e com grande potencial de arreca-
dação, o PLS 46/2016 (complementar), do senador Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), sob a relatoria do senador Armando Monteiro (PTB-PE), na Comis-
são de Assuntos Econômicos (CAE), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para prever a revisão pe-
riódica da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana (IPTU). A proposta estabelece a obrigatoriedade de instituição, 
previsão e arrecadação do IPTU a partir de base de cálculo atualizada pelo 
menos uma vez no mandato, sem prejuízo da atualização monetária anual, 
tendo como sugestão do movimento a implantação dentro dos três exercícios 
financeiros subsequentes, de modo a ocorrer a revisão por completo dentro 
do mandato de cada gestor. 
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Sob o mesmo espectro, a CNM apoia o PLP 221, de1998, do então de-
putado Germano Rigotto (MDB-RS), pronto para a pauta do plenário da Câ-
mara dos Deputados, que aumenta a compensação financeira devida pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em razão da perda 
de receita decorrente da desoneração de ICMS sobre exportações de bens 
e da concessão de crédito nas operações anteriores. A proposta fixa a com-
pensação no montante de R$ 39 bilhões/ano, incluído o Fundeb. Do total dis-
tribuído aos Estados, 25% pertencem aos seus respectivos Municípios, as-
sim a previsão de distribuição aos Entes locais seria de R$ 9,75 bilhões/ano. 
Um aumento extremamente significativo, considerando que o atual repasse 
aos Municípios da Lei Kandir somada ao FEX é de pouco mais de R$ 1 bi-
lhão/ano. A aprovação desse projeto poderá representar a maior conquista 
do movimento municipalista.

Com relação à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, a chamada Ci-
de-Combustíveis, a PEC 1/2015, do senador Wellington Fagundes (PR-MT), 
pronto para deliberação em Plenário, pretende destinar, de forma mais coe-
rente e equânime, os recursos desta arrecadação, aumentando significativa-
mente a participação dos Municípios. A proposta prevê que, do produto da 
arrecadação da Cide-Combustíveis, a União entregará um terço para os Es-
tados e o Distrito Federal e um terço para os Municípios, sem alterar a previ-
são de que esses recursos sejam destinados ao financiamento de programas 
de infraestrutura de transportes. Para se ter uma ideia, atualmente a Consti-
tuição Federal prevê que a União entregue apenas 29% dessa arrecadação 
aos Estados e ao Distrito Federal e que, desse total, 25% sejam repassados 
aos respectivos Municípios. Assim, a aprovação da proposta representará 
significativo aumento da arrecadação municipal. 
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Por fim, buscando reforçar ainda mais os cofres municipais, a CNM 
atua na Câmara dos Deputados com um substitutivo ao PLP 461/2017, para 
regulamentar a Lei Complementar 157, aprovada em 2016 e com vetos der-
rubados em maio de 2017, que promoveu a redistribuição do Imposto Sobre 
Serviço (ISS) de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, 
de planos de saúde, de clubes, fundos de investimento e carteira administra-
da, de consórcios e arrendamento mercantil (leasing). Esse imposto, antes 
concentrado em paraísos fiscais, passa a ser redistribuído a todos os Entes 
locais no tamanho do que a economia absorve do negócio em cada Município. 
Adicionalmente, a CNM atua com embargos de declaração à liminar proferi-
da na ADI 5835 sob a relatoria do ministro Alexandre de Morais, no Supremo 
Tribunal Federal (STF). A liminar suspendeu os efeitos da nova Lei do ISS e 
por arrastamento as legislações municipais, impedindo assim a redistribuição 
de R$ 6 bilhões. A CNM entende que a regulamentação no âmbito do Poder 
Legislativo sanará os questionamentos apresentados na ADI.

Proposições Temáticas: 1% FPM – PEC 391/2017 (CD) – vide p. 98; Emen-
das FPM – PEC 61/2015 (SF) – vide p. 48; Atualização planta IPTU – PLS 
46/2016 (SF) – vide p. 51; Lei Kandir – PLP 221/1998 (CD) – vide p. 111; Au-
mento da Cide 1/3 – PEC 1/2015 (SF) – vide p. 49; Regulamentação do ISS – 
PLP 461/2017 (CD) – vide p. 104.
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2. PREVIDÊNCIA

São vários os motivos que levam o movimento municipalista a estar na 
luta pela aprovação do texto da Reforma da Previdência. Entre esses, desta-
ca-se a economia que os Entes locais terão, especialmente diante do cenário 
econômico atual. Com a reforma, as prefeituras vão deixar de pagar o equi-
valente a uma folha de pagamento por ano. A decisão de apoiar a reforma foi 
definida em assembleia geral composta por mais de 3 mil gestores presentes 
à XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios em 2017.

O déficit crescente do sistema previdenciário brasileiro traz incertezas 
em relação ao futuro desse importante sistema de distribuição de renda. Os 
gastos previdenciários do Brasil saltaram de 3,4%, em 1988, para 14% do PIB, 
em 2017. Isso significa um crescimento médio real de 4,6% ao ano durante o 
período. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores pú-
blicos também passou a apresentar deficits crescentes a partir da década de 
90, comprometendo os preciosos recursos fiscais dos Entes.

Para a Confederação Nacional de Municípios (CNM), caso não se enfren-
tem mudanças, haverá cada vez menos recursos para as principais políticas 
sociais e obras que a população tanto necessita. O presidente da Confede-
ração, Paulo Ziulkoski, destaca que a Reforma da Previdência é uma questão 
de justiça. “Não estamos em uma luta de disputa partidária. Estamos, sim, 
em uma luta de gestão. Não há como nós, gestores, sermos contra”, afirma.

Portanto, o movimento municipalista defende a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 na versão encaminhada ao ple-
nário pelo relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), em emenda aglutinativa 
global apresentada no dia 7 de fevereiro de 2017. A reforma previdenciária 
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proposta pelo governo federal busca igualar as regras de aposentadoria dos 
servidores públicos com os demais trabalhadores.

Apesar de ter acordado apoio em maio de 2017, a CNM apresentou 
ao governo descontentamento quanto às mudanças na aposentadoria rural 
e no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse pleito foi atendido com 
as mudanças trazidas na chamada proposta enxuta aprovada na Comissão 
Especial. Assim, as restrições que existiam a alguns pontos foram dissipa-
das, principalmente em relação à preocupação dos gestores de pequenas 
localidades com o BPC e a aposentadoria rural.

Na mesma direção, com o objetivo de acabar com iniquidades em re-
lação aos Municípios, bem como ajustar as normas nacionais que regem os 
RPPS às boas práticas, ao cenário de redução de taxas de juros, ao ajuste 
fiscal, à necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial, à transparência, ao 
controle externo e à punição de crimes realizados na gestão desses regimes, 
a Confederação manifesta-se favorável às proposições do PL 8.974/2017, e 
do PLS 395/2017, respectivamente de autoria do deputado Efraim Filho (DEM-
-PB) e do senador Garibaldi Alves Filho (MDB-RN), apresentados em suas 
respectivas Casas. 

O PL 8.974/2017 aguarda designação de relator na Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, 
enquanto o PLS 395/2017 está com o relator senador Valdir Raupp (MDB-RO), 
na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal. 

Entende-se que os Entes subnacionais não devem ter privilégios, mas 
também não podem continuar sendo tratados de forma discriminatória. Des-
taque para um ponto de discussão em relação às iniquidades que essa pro-
posição pretende acabar e que diz respeito à compensação previdenciária. 
O objetivo é fazer justiça e trazer isonomia no tratamento de dívidas previden-
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ciárias, agilizando os processos de compensação previdenciária ao corrigir 
os valores pelo mesmo critério que a União corrige as dívidas dos Municípios 
com o RGPS.

Atualmente, enquanto os demais Entes que atrasam suas contribuições 
para o RGPS são obrigados a pagar multas e juros, a União corrige os valores 
da compensação previdenciária apenas pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Além disso, o INSS demora meses e até anos para ana-
lisar os processos de compensação previdenciária encaminhados pelo Ente, 
visto que não tem nenhuma punição ou justa compensação pelo seu atraso. 

Outra correção imposta nos dois projetos mencionados está na con-
cessão de empréstimo consignado aos seus segurados. Atualmente a Lei 
9.717/1998 veda que os RPPS concedam empréstimos consignados para seus 
segurados. Por outro lado, os fundos de pensão das estatais, que guardam 
grande similaridade com os RPPS, podem conceder empréstimos consigna-
dos para seus participantes. Esse produto apresenta ganhos para ambas as 
partes: de um lado, o fundo de pensão consegue aplicar em um investimen-
to de baixo risco e que supera sua meta atuarial (que é de uma rentabilidade 
real de até 5,75% ao ano); de outro, os participantes obtêm um empréstimo 
com juro menor que no mercado. Hoje, para realizar esses empréstimos, os 
RPPS precisam da intermediação de instituições financeiras que aproveitam 
a restrição para praticar spreads altíssimos, cujas consequências são baixa 
remuneração aos fundos e grande custo de créditos aos servidores. Nesse 
sentido, a restrição favorece unicamente os intermediários, e com a correção 
na lei será atribuída justiça aos beneficiários dos fundos.

Proposições Temáticas: Reforma da Previdência – PEC 287/2016 (CD) – 
vide p. 125; RPPS – PL 8.974/2017 (CD) – vide p. 123; RPPS PLS 395/2017 
(SF) – vide p. 59.
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3. EDUCAÇÃO

A educação consiste em um dos mais importantes direitos fundamentais 
da pessoa humana e, por ser o esteio da sociedade, visa também ao pleno 
exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. 

Em 1996, foi criado por emenda constitucional o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fun-
def), que vigorou até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) – Emenda Constitucional 53 –, com vigência até 2020. 

Por força do disposto na Constituição Federal, 90% dos recursos que 
compõem o Fundeb são originários da contribuição dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, já vinculados a despesas com Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino (MDE), que passam a ser redistribuídos entre o gover-
no estadual e os Municípios em cada Estado de acordo com a matrícula nas 
respectivas redes públicas de ensino. Somente 10% são recursos novos para 
a educação básica, decorrentes da complementação da União ao Fundeb.

A União complementa os recursos do fundo sempre que, no âmbito 
do Estado, o valor aluno/ano for inferior ao valor mínimo nacional divulgado 
a cada ano. 

Em 2018, receberão a complementação da União apenas nove Esta-
dos, a saber: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco e Piauí.

A CNM vem acompanhando a tramitação na Câmara dos Deputados 
da PEC 15/2015, de autoria da deputada Raquel Muniz (PSD-MG), com a re-
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latoria da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) na Co-
missão Especial. 

A CNM é favorável à transformação do Fundeb em mecanismo perma-
nente de financiamento da educação básica pública brasileira. Ao mesmo 
tempo, entende que é importante ampliar o efeito redistributivo do novo fundo 
e aumentar a complementação da União. Por fim, para a CNM é necessário 
que o debate sobre a PEC 15/2015 avance em 2018 na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, para que a apreciação da PEC no Congresso possa 
ser concluída em 2019. Assim, promulgada a nova Emenda Constitucional, 
será viável a elaboração de lei de regulamentação do novo Fundeb em 2020, 
já com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. 

Quanto à questão salarial de professores da educação básica, a CNM 
trabalha pela aprovação de duas matérias: a PEC 115/2011, que dispõe so-
bre a complementação do piso nacional do magistério pela União, e o PL 
3.776/2008, relativo ao reajuste do piso salarial do magistério público. 

No tema, a CNM é favorável à inclusão no texto constitucional da res-
ponsabilidade da União em aportar maior volume de recursos financeiros pa-
ra a integralização do pagamento do piso salarial profissional nacional para o 
magistério público da educação básica (PEC 115/2011). 

A entidade ainda defende que os recursos federais para o pagamen-
to do piso nacional não sejam subtraídos da já insuficiente complementação 
da União ao Fundeb, nem que fiquem restritos aos Entes federados já bene-
ficiados com essa complementação (nove Estados), tal como hoje fixado no 
art. 4º da Lei 11.738/2008.

No caso do PL 3.776/2008, o plenário da Câmara dos Deputados de-
ve analisar o Recurso 108/2011, e a CNM defende sua rejeição. Rejeitado o 
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recurso, será enviado para sanção o texto original do projeto, que adota o 
INPC como critério para reajuste anual do piso salarial profissional nacional 
do magistério público da educação básica.

Outras matérias sobre piso salarial também compõem a pauta priori-
tária a ser apresentada na Marcha e são acompanhadas pela CNM. Todas 
com orientação contrária às iniciativas, uma vez que interferem na gestão de 
pessoal das prefeituras.

Proposições Temáticas: Fundeb permanente – PEC 15/2015 (CD) – vide p. 
89; Piso do magistério – PL 3.776/2008 (CD) – vide p. 94; Complementação 
do piso nacional do magistério – PEC 115/2011 (CD) – vide p. 88. 
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4. PROGRAMAS FEDERAIS

Os valores dos programas federais instituídos por legislação específica 
ou decorrentes de transferências voluntárias, por exemplo, por meio de con-
vênios, não são reajustados de forma regular pela União. Em consequência, 
as administrações municipais vêm enfrentando sistemática insuficiência finan-
ceira para a implementação desses programas com a qualidade necessária 
para o atendimento à sua população.

No intuito de corrigir tais distorções, o senador Eduardo Amorim (PS-
DB-SE) apresentou a PEC 66/2015, para determinar que os programas fede-
rais de cooperação entre a União e os Municípios terão os valores atualiza-
dos anualmente pelo índice oficial de inflação, sem prejuízo da ampliação de 
repasses. Propõe também que a União atualizará, desde a sua criação até 
a data presente, todos os valores dos programas efetivamente executados, 
devendo ser repassados, no mínimo, valores correspondentes a 20% das 
perdas verificadas, observado o prazo máximo de cinco anos para a sua li-
quidação total, contados a partir da promulgação da emenda constitucional.  
A proposta aguarda a apreciação de parecer favorável do senador Wilder 
Moraes (DEM-GO). 

Em semelhante sentido, mas diretamente ligados à educação, origina-
dos na Comissão do Pacto Federativo, a CNM também espera a aprovação 
de dois importantes projetos: o PL 2.508/2015 (Pnate) e PL 2.505/2015 (Pnae), 
que estabelecem correção dos valores a serem repassados pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) aos Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios para complementação do custeio do transporte e merenda 
escolar, respectivamente.
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Em apreciação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados, sob a relatoria da deputada Yeda Crusius (PSDB-RS), o PL 
2.508/2015 altera a Lei nº 10.880/2004, que instituiu o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) para destinar recursos a Estados, Dis-
trito Federal e Municípios para manutenção do transporte escolar aos alunos 
da educação básica pública residentes em área rural. 

O projeto em análise propõe novos valores mínimos e máximos por alu-
no/ano, que passariam a variar de R$ 241,46 a R$ 344,48 (índice oficial de 
inflação – Banco Central) e que obrigatoriamente passarão a ser atualizados 
anualmente.

O PL 2.505/2015 está sob avaliação do relator, deputado Rafael Motta 
(PROS-RN), na Comissão de Educação e atende a uma reivindicação antiga 
dos prefeitos, em decorrência dos aumentos significativos nos custos para 
compra e preparo da alimentação fornecida aos alunos das escolas públicas 
estaduais e municipais. 

Nesses dois projetos, a CNM reitera a necessidade de emenda que 
assegure, no ano de entrada em vigência da nova lei, que os valores per ca-
pita do Pnae e do Pnate sejam atualizados pela defasagem acumulada do 
INPC desde seu último reajuste até então, antes de passar a vigorar a regra 
da correção anual.

Proposições Temáticas: Atualização dos programas federais – PEC 66/2015 
(SF) – vide p. 50; Pnae – PL 2.505/2015 (CD) – vide p. 91; Pnate – PL 2.508/2015 
(CD) – vide p. 92; Encargo vinculado ao repasse necessário – PEC 188/16 
(CD) – vide p. 95.
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5. EFICIÊNCIA DO ESTADO 
E FORTALECIMENTO 
DO ENTE MUNICIPAL

Em momentos de instabilidade das instituições políticas da República 
Federativa do Brasil, uma das preocupações que deve estar presente no es-
copo de um bom gestor é o fortalecimento do modelo de governança. Nesse 
aspecto, os instrumentos de gestão se tornam grandes fontes de aperfeiçoa-
mento e condução, lastreados nos regulamentos que norteiam e legitimam 
a eficiência dos atos administrativos desenvolvidos pelos gestores públicos 
municipais.

A Emenda Constitucional nº 19/1998, que introduziu no ordenamento 
jurídico brasileiro o princípio da eficiência, apenas reafirmou a imposição da 
busca por um Estado avançado, cuja atuação se paute pela correção e pela 
competência dos atos administrativos para atender ao interesse público pri-
mário da coletividade.

É consenso que o bom gestor é aquele que obtém qualificações de 
probidade e integridade. Destarte, muitas vezes quem é considerado “mau 
gestor” nada mais é que aquele que não teve todas as condições de obter 
ferramentas eficazes para o desempenho das suas funções. Não obstante, 
para que o prefeito possa garantir a eficiência na sua gestão, trazendo inova-
ções, competência e austeridade para o seu Município é imperioso caminhar 
sobre as bases da segurança jurídica. 

E àquele gestor que se distancia dolosamente dos ditames da lei nada 
mais resta a não ser sofrer as consequências da própria lei.
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Fundado nessas razões, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
construiu um projeto que busca o aprimoramento da redação legislativa da 
lei de improbidade, corrigindo pontos genéricos que possibilitam excessiva 
margem de interpretação pelos órgãos de fiscalização e controle quando da 
aplicação da referida lei aos casos concretos, o que desestabiliza e banali-
za os institutos ali criado, primando pela eficiência e probidade dos atos da 
administração. Esse projeto deverá ser apresentado durante a XXI Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios.

Atendendo à eficiência, defendemos a criação do Conselho de Gestão 
Fiscal (previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal), por meio do Projeto de 
Lei 3.744/2000, em trâmite na Câmara dos Deputados, que possibilitará a uni-
formização dos procedimentos fiscais dos diversos Entes públicos do Brasil, 
bem como a democratização das decisões relativas à implantação da respon-
sabilidade fiscal, ao garantir assento ao Ente municipal em sua composição.

A criação de normas gerais para a consolidação das contas públicas, 
com a padronização das prestações e tomadas de contas, dos relatórios e 
demonstrativos contábeis, dará vazão à preocupação da Constituição Fede-
ral na obtenção de resultados satisfatórios para a sociedade.

Na mesma direção, a CNM apoia a atualização da Lei Geral de Licita-
ções contida no Projeto de Lei nº 6.814/2017, sob a relatoria do deputado fe-
deral João Arruda (MDB-PR) na Comissão Especial, cujo escopo é o primado 
da eficiência, da celeridade e da transparência nas contratações públicas, 
balizando a proposta mais vantajosa para os Entes políticos e para os cida-
dãos. No documento de posição da entidade, destacamos a necessidade 
de alterações referentes a quatro pontos principais, entregues ao relator: a) 
criação do Sistema Eletrônico Nacional Integrado de Contratos e Licitações 
Públicas (SNICP), que busca uma solução integrada; b) exclusão da moda-
lidade de licitação convite; c) atualização dos valores da contratação direta 
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(dispensa); e d) exclusão da publicação em jornal de grande circulação da-
do o custo excessivo e desnecessário aos Entes municipais.

Outra proposição capaz de tornar a gestão municipal mais eficiente é 
a PEC 362/2017, oriunda do Senado Federal, cujo objetivo é reduzir a buro-
cracia a que os Municípios de pequeno porte são submetidos quando da sua 
prestação de contas, entendendo que essa simplificação pode fortalecer a 
Federação. O maior prejuízo em relação ao projeto original do senador Antô-
nio Anastasia (MDB-MG) é não contemplar a simplificação para os relatórios 
exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e de inúmeros outros relatórios 
a que os Municípios estão sujeitos, como aqueles exigidos pela Secretaria 
do Tesouro Nacional e pelos Tribunais de Contas. No entanto, entendemos 
que representa um avanço importante, porque a simplificação proposta no 
substitutivo alcança todos os Municípios e já representa um ganho em ter-
mos de burocracia.

Proposições Temáticas: Probidade administrativa – Projeto a ser apresenta-
do (CD); Contabilidade pública – PL 3.744/2000 (CD) – vide p. 82; Licitações 
– PL 6.814/2017 (CD) – vide p. 120; Simplificação da prestação de contas – 
PEC 362/2017 (CD) – vide p. 96.
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6. GESTÃO ASSOCIADA: 
CONSÓRCIOS E RESÍDUOS

Um dos maiores desafios do gestor público é buscar por instrumentos 
capazes de desenvolver ações conjuntas que visem ao interesse coletivo e 
tragam benefícios públicos. Um dos instrumentos importantes para a gestão 
associada é o consórcio público realizado entre os Entes da Federação que 
visam à execução conjunta de objetivos comuns com previsão na Constitui-
ção Federal. Os consórcios são regulamentados na Lei nº 11.107/2005, que 
dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos.

A referida legislação, dada a evolução na sua interpretação, carece de 
alguns ajustes para se tornar eficaz diante da realidade municipal e da evo-
lução da jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, a Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) continua na luta pela aprovação do Projeto de 
Lei 2.542/2015, de autoria do senador Pedro Taques (PDT-MT), que permite 
que Estados, Municípios e Distrito Federal limitem as exigências legais de re-
gularidade, quando celebrarem consórcios com a União, ao próprio consór-
cio público envolvido.

O objetivo da proposição é que os consórcios formados com Municí-
pios que estejam com pendências no Serviço Auxiliar de Informações para 
Transferências Voluntárias (Cauc) continuem a celebrar convênios e outras 
atividades financeiras, sem se limitar a problemas causados por outros Entes 
consorciados. Conforme define o texto, “as exigências legais de regularidade 
aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido, e não aos entes fede-
rativos nele consorciados”.
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Essa proposição foi aprovada pelo Senado em 2015, e buscou-se pau-
tar o projeto na Câmara dos Deputados por meio de um pedido de regime 
de urgência, que infelizmente foi rejeitado por 297 votos a 41. A CNM espe-
ra que os gestores reunidos na XXI Marcha pressionem os líderes partidários 
para a inclusão do projeto em pauta no Plenário, de modo que a matéria seja 
apreciada e aprovada de imediato.

Intrinsicamente ligada à temática dos consórcios está a expiração dos 
prazos para eliminar lixões e implantar aterros sanitários em 2014, pela qual 
a maioria dos Municípios brasileiros está sendo penalizada com multas de 
até R$ 50 milhões, crime de improbidade administrativa, ação civil pública 
e crime ambiental de acordo com a Lei de Crimes Ambientais 9.605/1998.

Além da necessidade de apoio técnico e financeiro, a crise econômica 
tem causado inadimplência no setor de resíduos sólidos e tem feito aumen-
tar o número de lixões até mesmo nos Estados mais ricos do país, como Rio 
de Janeiro e São Paulo.

Destacamos que os consórcios viabilizam o cumprimento da Lei nº 
12.305/2010, uma vez que aterros sanitários somente são viáveis economi-
camente em Municípios acima de 100 mil habitantes, pois reduzem os altos 
custos e maximizam os benefícios, o que torna o PL 2.289/2015 fundamen-
tal para avançar na implementação da gestão de resíduos sólidos, conforme 
determina a lei. Ante o exposto, sem a aprovação urgente do texto na ínte-
gra, haverá maior atraso na busca por soluções consorciadas, e o impacto 
ambiental dos lixões irá se agravar. A Confederação destaca a existência do 
Requerimento de Urgência nº 2.524/2015 na Câmara para votação desse pro-
jeto de lei, que necessita do apoio da totalidade dos gestores, para que tra-
balhem com os deputados federais eleitos pelas suas regiões, pedindo que 
votem pela aprovação do requerimento e o mérito do projeto sem emendas.

Na temática consórcios, outra pauta de extrema relevância ao munici-
palismo é o PL 2.543/2015, o qual estabelece que, no consórcio público com 
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personalidade jurídica de direito público, o pessoal será regido pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT). A matéria encontra-se pronta para a pauta 
de votação do plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovada, a matéria 
na Lei dos Consórcios Públicos corrigirá distorções encontradas por alguns 
Tribunais de Conta Estaduais sobre a necessidade da contratação de pes-
soal pelo regime celetista e não pelo estatutário.

Ainda na temática consórcios, necessária a modificação do entrave legal 
que impede o avanço no financiamento das ações públicas implementadas 
por estas pessoas jurídicas, já que, atualmente, estão impedidas de contrair 
operações de créditos. Trata-se do PRS 31/2017, que visa a regulamentar a 
questão para promover a alteração da Resolução 43/2001, que dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições 
de autorização, para contemplar expressamente os consórcios públicos, ven-
cendo, portanto, a barreira legal e, de outro lado, oportunizando mais opor-
tunidades de financiamento das ações implementadas por estas entidades. 
A proposição aguarda apreciação de relatório favorável da senadora Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE) na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal e conta com o apoio do movimento municipalista.

Proposições Temáticas: Cauc – PL 2.542/2015 (CD) – vide p. 117; CLT PL 
2.543/2015 (CD) – vide p. 118; Resíduos sólidos – PL 2.289/2015 (CD) – vide 
p. 129; Contratação de crédito consórcios – PRS 31/2017 (SF) – vide p. 43.
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7. MUNICIPALISMO

Com o objetivo de fortalecer o pacto federativo e o movimento munici-
palista, ações e proposições de extrema importância são apresentadas ao 
Congresso Nacional visando à alteração de leis e da Constituição Federal 
com objetivo de fortalecer o movimento perante os poderes da República.

Consta do rol de proposições que justificam a atuação municipalista e 
tem o apoio da CNM a PEC 253/2016, do senador Antônio Carlos Valadares 
(PSB-CE), que permite à entidade de representação dos Municípios, de âm-
bito nacional, propor ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e ação decla-
ratória de inconstitucionalidade (ADC) no Supremo Tribunal Federal (STF), o 
que dará representatividade aos Municípios brasileiros. A proposta aguarda 
parecer do relator, deputado Hildo Rocha (MDB-MA), na Comissão Especial 
presidida pelo deputado Covatti Filho (PP-RS).

Embora reconhecidos como Entes autônomos da Federação brasileira 
por força de dispositivo constitucional, os Municípios não têm amparo jurídico 
para discutir na Corte Suprema do país as propostas aprovadas pelo parla-
mento que ferem a sua autonomia ou que lhes causam prejuízos financeiros. 
Por tais razões, a Confederação entende importante a mais célere tramitação 
da proposição, apesar de entender que a intervenção federal no Estado do 
Rio de Janeiro poderá atrasar a aprovação da proposta. 

Já com relação ao Projeto de Lei do Senado 486/2017, sob a relatoria 
da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que disciplina as associações de Mu-
nicípios, a proposta revela-se importante no sentido de estabelecer parâme-
tros de transparência na área privada e por trazer um regime de tratamento 
público às associações de representação municipal. Entretanto, temos de 
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ter cuidado na análise da proposição para não que não se torne uma inter-
venção estatal indevida na livre iniciativa insculpida na Constituição Federal 
e garantida a duras penas.

Os requisitos de filiação e eleição dos membros integrantes do corpo 
diretivo de associações são atos reservados aos membros associados, por 
meio da Assembleia Geral nos termos de seu estatuto, por se tratar de ato in-
terna corporis. Assim, sem embargo do apoio desta Confederação ao projeto, 
algumas modificações sugeridas ao relatório da senadora devem ser acata-
das sob pena de afronta à própria Constituição Federal. 

O fato é que, gradativamente, o movimento se fortalece e aumenta seu 
alcance em ações de interesse da população beneficiada com inúmeras po-
líticas públicas conquistadas, e não podemos parar de buscar por mecanis-
mos que aperfeiçoem as ações do movimento.

Proposições Temáticas: ADI e ADC – PEC 253/2016 (CD) – vide p. 116; Lei 
das associações – PLS 486/2017 (SF) – vide p. 75.
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PAUTA TEMÁTICA
Neste capítulo, estão concentradas as proposições que têm 

um impacto direto na administração dos Municípios brasileiros, e cuja 
aprovação refletirá em melhoria em curto prazo das contas munici-
pais e em sua gestão. No atual cenário de adversidade econômica, 
a apreciação de tais proposições reveste-se de um sentido maior de 
urgência. As propostas estão distribuídas conforme a Casa onde tra-
mitam atualmente, isto é, Senado Federal ou Câmara dos Deputados.
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SENADO FEDERAL
Proposições Positivas
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CONSÓRCIOS

POSSIBILIDADE DE OS CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS CONTRATAREM 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO (PRS) 31, de 2017

Autor: senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Ementa: Altera a Resolução do Senado Federal nº 43, de 21 de dezem-
bro de 2001, para possibilitar a contratação de operações de crédito externo 
e interno pelos consórcios públicos.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) com relatório da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) pela 
aprovação.

Posição da CNM: A CNM é favorável ao PRS 31, de 2017, pois este 
visa a resolver o entrave legal que impede o avanço no financiamento das 
ações implementadas por consórcios públicos, já que que, atualmente, estão 
impedidos de contrair operações de créditos. Isso se deve ao art. 10, pará-
grafo único, do Decreto 6.017, de 2007, o qual estabelece que “a contratação 
de operação de crédito por parte do consórcio público se sujeita aos limites 
e condições próprios estabelecidos pelo Senado Federal, de acordo com o 
disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição” – até o momento, não houve a 
regulamentação pelo Senado a respeito. Diante disso, acertadamente o PRS 
31, de 2017, objetiva regulamentar a questão para promover a alteração da 
Resolução 43, de 2001, que dispõe sobre as operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive conces-
são de garantias, seus limites e condições de autorização, para contemplar 
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expressamente os consórcios públicos, vencendo, portanto, a barreira legal 
e, de outro lado, oportunizando maiores oportunidades de financiamento das 
ações implementadas por essas entidades.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CAE a aprovação 
do relatório da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE).
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CULTURA

PROCULTURA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA (PLC) 93, de 2014

Origem: CD PL 6.722, de 2010 – Autor: Presidência da República

Ementa: Institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura 
(Procultura), com a finalidade de aplicar recursos em projetos culturais e de 
promover o desenvolvimento cultural e artístico, o exercício dos direitos cultu-
rais e o fortalecimento das atividades culturais, por meio de mecanismos co-
mo o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo de Investimento Cultural e Artístico, 
o vale-cultura, entre outros.

Situação: Matéria com o relator senador Roberto Rocha (PSDB-MA) na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Posição da CNM: A CNM é favorável à proposta de criação do ProCul-
tura por defender maior equidade dos investimentos em cultura nos Municípios 
brasileiros. Ressaltamos que os critérios de repasse dos recursos financeiros 
devem considerar as diferenças regionais e pautar-se pelo respeito à autono-
mia municipal e às condições administrativas e de gestão. De acordo com o 
texto em tramitação, os Municípios devem prever a criação de fundo, plano e 
conselho de cultura, sem os quais não serão contemplados. A Confederação 
alerta que essas condicionantes limitam e dificultam a participação de muitos 
Municípios que ainda não detêm as condições para estruturar as suas políti-
cas de cultura. O projeto de lei em questão é um passo importante para mini-
mizar as desigualdades dos investimentos, assim como flexibilizar o mercado 
de bens e produtos culturais, de forma a possibilitar parcerias e modelos mais 
dinâmicos e eficazes na consecução das políticas de cultura no país.

Ação Municipalista: Articular com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) parecer pela aprova-
ção da matéria e inclusão da CNM na audiência pública que instruirá a matéria.
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EDUCAÇÃO

FARDAMENTO E MERENDA

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 573, de 2015

Autor: senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

Ementa: Altera os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para considerar como de manutenção e desenvolvimento do ensino as 
despesas com alimentação e uniformes escolares. Altera a Lei nº 9.394/1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para considerar 
como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas com alimen-
tação e uniformes escolares.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: A CNM é favorável ao projeto, conforme se observa, 
no art. 70 da LDB foi inserido novo inciso e, no art. 71, alterada a redação do 
inc. IV. Portanto é de interesse dos Municípios permitir que as despesas com 
a alimentação escolar e a aquisição de uniformes escolares sejam conside-
radas como de MDE.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CAE, senador Tas-
so Jereissati (PSDB-CE), a designação de relator municipalista para proferir 
parecer pela aprovação da matéria.
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FINANÇAS

ALTERA CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO 
DOS 25% DO ICMS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 85, de 2015

Autor: senadora Ana Amélia (PP-RS)

Ementa: Altera os incisos I e II do parágrafo único do art. 158 da Cons-
tituição Federal, para estabelecer novo critério de distribuição do produto da 
arrecadação, pertencente aos Municípios, do imposto do Estado sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Situação: Matéria com o relator senador Roberto Rocha (PSDB-MA) na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Posição da CNM: A CNM apoia esta proposição. O texto do projeto 
visa a modificar o critério de distribuição aos Municípios da cota-parte ICMS 
que passa a ser dividida igualmente segundo o critério do valor adicionado e 
o da regulamentação instituída por lei estadual, isto é, a redução da distribui-
ção de 25% da cota-parte segundo o critério do valor adicionado duplicará 
o percentual a ser distribuído segundo os critérios da lei estadual. Conside-
rando as diferenças regionais, em termos de nível de renda per capita e in-
dicadores sociais, cada Estado definirá os critérios que melhor atendam aos 
seus próprios Municípios.

Ação Municipalista: Articular com o senador Roberto Rocha (PSDB-
-MA), relator na Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania (CCJ), pa-
recer favorável. 
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FINANÇAS

EMENDAS COM TRANSFERÊNCIA 
DIRETA AOS ENTES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 61, de 2015

Autor: senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Ementa: Altera o art. 166 da Constituição Federal, para autorizar a apre-
sentação de emendas ao projeto de lei do orçamento anual diretamente ao 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Par-
ticipação dos Municípios. 

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: A Confederação Nacional de Municípios é favorável 

à proposta de emenda à Constituição por abreviar o caminho do recebimento 
de repasses das emendas parlamentares individuais ao Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (PLOA) mediante transferências direta aos Municípios indica-
dos sem a necessidade da celebração de convênios ou instrumento congê-
nere. Originalmente, o projeto previa o repasse ao Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), mas com 
a nova construção o texto indica o repasse direto, acabando com a possível 
confusão que poderia gerar. O repasse observará a regra de aplicação de 
50% em ações e serviços públicos de saúde e não integrará a base de cál-
culo da receita estadual ou municipal para fins de repartição, sendo que a 
fiscalização sobre a aplicação dos recursos será exercida pelos órgãos de 
controle interno no âmbito dos referidos Entes federados.

Ação Municipalista: Articular com o presidente do Senado, senador 
Eunício Oliveira (MDB-CE), inclusão da matéria na pauta do Plenário.
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FINANÇAS

AUMENTA PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS NA CIDE PARA 1/3

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 1, de 2015

Autor: senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Ementa: Altera o inc. III 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.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: A CNM é favorável à PEC 1, de 2015. A proposta 

aumenta significativamente a participação dos Municípios na distribuição da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico relativa às atividades de 
importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados e álcool combustível, a chamada Cide-Combustíveis, ao es-
tabelecer que, do produto da arrecadação da Cide-Combustíveis, a União 
entregará um terço para os Estados e o Distrito Federal e um terço para os 
Municípios, sem alterar a previsão de que esses recursos sejam destinados 
ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. Atualmente, 
a Constituição Federal prevê que a União entregue apenas 29% dessa arre-
cadação aos Estados e ao Distrito Federal e que, desse total, 25% sejam re-
passados aos respectivos Municípios.

Ação Municipalista: Articular com o presidente do Senado, senador 
Eunício Oliveira (MDB-CE), inclusão da matéria na pauta do Plenário.

 



PAUTA MUNICIPALISTA50

FINANÇAS

ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 66, de 2015

Autor: senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

Ementa: Dispõe sobre a atualização monetária dos repasses de recur-
sos federais aos Municípios. Acrescenta parágrafo ao art. 23 da Constituição 
Federal, bem como art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias (ADCT), para determinar que os programas federais de cooperação 
entre a União e os Municípios terão os valores atualizados anualmente pelo 
índice oficial de inflação, sem prejuízo da ampliação de repasses. A União 
atualizará, desde a sua criação até 2014, todos os valores dos programas 
efetivamente executados.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) com relatório pela admissibilidade do senador Wilder Mo-
rais (DEM-GO).

Posição da CNM: A CNM pleiteia que a União atualize anualmente os 
valores dos programas efetivamente executados. Pela proposta, os progra-
mas federais de cooperação entre a União e os Municípios, instituídos por 
legislação específica ou decorrentes de convênios, acordos, ajustes e simi-
lares, terão os valores de seus saldos atualizados anualmente, com base na 
variação acumulada do índice oficial de inflação, devendo ser repassados, no 
mínimo, valores correspondentes a 20% das perdas verificadas, observado 
o prazo máximo de cinco anos para a sua liquidação total, contados a partir 
da promulgação desta Emenda Constitucional. 

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJ a aprovação 
da matéria.
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FINANÇAS

REVISÃO PERIÓDICA DA BASE 
DE CÁLCULO DO IPTU

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 
46, de 2016 (Complementar)

Autor: senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pa-
ra prever a revisão periódica da base de cálculo do Imposto sobre a Proprie-
dade Predial e Territorial Urbana (IPTU), além de dar outras providências. Al-
tera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101, de 2000) para estabelecer 
a obrigatoriedade da revisão periódica da base de cálculo do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pelo menos até o final do 
primeiro ano do mandato do Chefe do Poder Executivo, sem prejuízo da apli-
cação da atualização monetária.

Situação: Matéria com o relator senador Armando Monteiro (PTB-PE) 
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: A CNM é favorável com emendas ao PLS 46, de 
2016. A proposta estabelece a obrigatoriedade de instituição, previsão e ar-
recadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
a partir de base de cálculo atualizada pelo menos uma vez no mandato, sem 
prejuízo da atualização monetária anual. O projeto ainda prevê que a implan-
tação da base de cálculo revista poderá acontecer em até quatro exercícios 
financeiros subsequentes, com a finalidade de distribuir a imposição tributá-
ria decorrente de cada revisão. Nossa sugestão é para que essa implantação 
aconteça dentro dos três exercícios financeiros subsequentes, a fim de que a 
revisão ocorra por completo dentro do mandato de cada gestor.

Ação Municipalista: Articular com o senador Armando Monteiro (PTB-
-PE) parecer pela aprovação da matéria acatando as emendas da CNM.
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JURÍDICO

IRRF TERCEIRIZADO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (PDS) 18, de 2016

Autor: senador Lasier Martins (PSD-RS)

Ementa: Susta o § 7º do art. 6º da Instrução Normativa nº 1.599, de 11 
de dezembro de 2015, da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que 
dispõe sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

Situação: Aguardando inclusão na pauta de votação do Plenário (Plen) 
do requerimento n.º 1.054, de 2017, do senador Romero Jucá (MDB-RR), que 
solicita apreciação da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: A CNM é favorável, uma vez que impede o governo 
federal, por meio da RFB, de impor aos Municípios a obrigação de enviarem 
parcela do IR devida a esses para a União federal. A RFB, por meio da so-
lução de Consulta nº 166, de 22 de junho de 2015, e da instrução Normativa 
nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, no art. 6º, § 7º, entendeu que os valo-
res pagos a pessoas jurídicas, decorrentes de contratos de fornecimento de 
bens e/ou serviços, não podem ser abrangidos no conceito de rendimentos 
pagos previsto no art. 158, I, da CF, que trata do imposto retido na fonte. Po-
rém, a interpretação dada não pode ser senão aquela da própria redação da 
CF, em que os valores retidos na fonte do IR devem ficar para os Municípios. 
Isso porque, segundo o dispositivo, há a previsão constitucional de retenção 
de Imposto sobre a Renda em razão de rendimentos pagos a qualquer título 
a terceiros, sendo que o produto da arrecadação será pertencente aos Muni-
cípios. Portanto, tal projeto proporciona o entendimento correto da aplicação 
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de dispositivo da Constituição Federal sobre o IR retido na fonte dos Entes 
públicos – quando ocorrer prestação de serviços por pessoas físicas e jurí-
dicas ao Ente municipal – o qual devem ficar com o produto da arrecadação 
desse imposto, por determinação Constitucional. Importante, salientar, que 
a Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, em 2018, 
determinou a suspensão da análise de mérito de processos sobre repartição 
de receitas de IRRF na Petição (Pet) 7.001, na qual concedeu abrangência 
nacional aos efeitos suspensivos da decisão proferida pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região (TRF-4), que alçou ao rito de Incidente de Resolu-
ção de Demandas Repetitivas (IRDR) previsto no Novo Código de Processo 
Civil. Assim, por se tratar de projeto que garantiria o repasse de todos os re-
cursos provenientes de IR retido na fonte, a Confederação manifesta seu in-
condicional apoio.

Ação Municipalista: Articular a rejeição do Requerimento n.º 1.054, de  
2017, a fim de que a matéria seja apreciada de imediato em Plenário.
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JURÍDICO

INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO/
AVALIAÇÃO DE SERVIDORES

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 116, de 2017

Autor: senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Ementa: Regulamenta o art. 41, § 1º, III, da Constituição Federal, para 
dispor sobre a perda do cargo público por insuficiência de desempenho do 
servidor público estável. Dispõe sobre a avaliação periódica dos servidores 
públicos da União, dos Estados e dos Municípios e sobre os casos de exo-
neração por insuficiência de desempenho.

Situação: Aguardando parecer do relator senador Airton Sandoval 
(MDB-SP) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), bem como inclusão na 
pauta de votação do Plenário dos Requerimentos n.º 1.052 e n.º 1.076, de 
2017, dos senadores José Medeiros (PODE-MT) e Paulo Paim (PT-RS), so-
licitando que sobre o PLS 116, de 2017-Complementar, seja ouvida a CAE.

Posição da CNM: A CNM é favorável à proposta. É imprescindível que 
no modelo atual de gestão pública eficiente, que deva primar pela qualidade 
do serviço prestado, os gestores tenham mecanismos eficazes para avaliar 
os servidores públicos sob a sua gestão. O compromisso do investimento dos 
tributos e dos repasses da União para manutenção da máquina pública de-
ve atender precipuamente aos interesses da coletividade, mantendo-se so-
mente aqueles que atendam às necessidades dos cidadãos, fornecendo um 
serviço de alta qualidade e produtividade. Para além disso, a eficiência deve 
abranger também os serviços administrativos internos das pessoas federati-
vas e das pessoas a elas vinculadas, recorrendo aos ideiais da administração 
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gerencial dos Estados modernos (public management) baseado na eficiên-
cia dos serviços, na avaliação de desempenho e no controle de resultados.

Ação Municipalista: Articular a aprovação na CAS do relatório do se-
nador Airton Sandoval (MDB-SP), bem como a rejeição dos requerimentos de 
redistribuição da matéria no Plenário do Senado.
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 JURÍDICO

VEDAÇÃO À SANÇÃO DA LRF EM 
CASO DE QUEDA DO FPM

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 3, de 2018 (Complementar)

Autor: senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
para vedar a aplicação de sanções aos gestores municipais por infração a 
dispositivos dessa lei, quando houver queda brusca da receita do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal 
para vedar a sanção aos gestores municipais em caso de queda brusca da 
receita do FPM.

Situação: Matéria com o relator senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: A CNM é favorável à proposta. A matéria trata de 
alterar a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a chamada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para vedar a aplicação de sanções ao Município 
que ultrapassar o limite para a despesa total com pessoal, no caso de queda 
de receita real superior a 10% (dez por cento), em comparação ao corres-
pondente quadrimestre do exercício financeiro anterior. Seu objetivo é evitar 
que os gestores municipais sejam penalizados, inclusive criminalmente, por 
descumprir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando tal situa-
ção houver decorrido de brusca queda da receita do Fundo de Participação 
dos Municípios.

Ação Municipalista: Articular com o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
parecer pela aprovação da matéria.
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MEIO AMBIENTE

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE EM ÁREAS URBANAS

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 368, de 2012

Autor: senadora Ana Amélia (PP-RS)

Ementa: Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor so-
bre as Áreas de Preservação Permanentes em áreas urbanas.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Meio 
Ambiente (CMA).

Posição da CNM: A CNM é favorável com restrição ao PLS. É inegá-
vel a necessidade de haver novas definições das APPs em áreas urbanas já 
consolidadas, porém, o PLS condiciona essa nova definição aos planos di-
retores e leis municipais de uso de solo. Isso não deve ocorrer, uma vez que 
este instrumento de planejamento urbano somente é obrigatório em Municí-
pios acima de 20 mil habitantes, o que corresponde apenas a cerca de 30% 
do país. Logo, sugerimos uma emenda supressiva e outra aditiva. O § 10 do 
art. 4º da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar acrescido 
do seguinte § 10: “§10. No caso de áreas urbanas consolidadas, assim en-
tendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei munici-
pal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, observar-se-á o 
disposto nas Leis Municipais de Uso do Solo, respeitado, no que couber, o 
plano de defesa civil”.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CMA, senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), a designação de relator municipalista para apresenta-
ção de parecer favorável ao projeto.
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PREVIDÊNCIA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
DE DÍVIDAS COM A UNIÃO

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 390, de 2015

Autor: senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Ementa: Altera a Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999, para permitir que 
valores referentes à compensação financeira possam ser abatidos da dívida 
dos Entes com a União, nos termos que especifica.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ). 

Posição da CNM: É favorável. A proposição permite que os valores 
correspondentes à compensação financeira entre o Regime Geral de Previ-
dência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios possam ser abatidos dos contra-
tos de reestruturação de dívidas e de empréstimos. No caso específico dos 
Municípios, os valores da compensação poderão ser deduzidos dos contratos 
de refinanciamento celebrados com a União no âmbito da MP 2.185-35/01. 
Será apresentado um voto em separado pelo autor, para o qual o senador 
solicitou apoio da CNM.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CCJ, senador Edi-
son Lobão (MDB-MA), a designação de relator municipalista para apresenta-
ção de parecer pela admissibilidade da matéria.
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PREVIDÊNCIA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS 
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 395, de 2017

Autor: senador Garibaldi Alves Filho (MDB-RN)

Ementa: Dispõe sobre a compensação financeira entre os Regimes 
Próprios de Previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências. 
Situação: Matéria com o relator senador Valdir Raupp (MDB-RO) na Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS).

Posição da CNM: A CNM é totalmente favorável à proposta e partici-
pou ativamente em sua elaboração. O objetivo é fazer justiça e trazer isono-
mia no tratamento de dívidas previdenciárias, agilizando os processos de 
compensação previdenciária e corrigindo os valores pelo mesmo critério 
que a União corrige as dívidas dos Municípios com o RGPS. Como em mui-
tos casos, os Tribunais de Contas demoram a homologar as aposentado-
rias e o prazo de prescrição do direito de compensação previdenciária é de 
apenas 5 anos, dessa forma, com muita frequência, os Municípios perdem 
parte dos recursos a que têm o direito constitucional de receberem. Nesse 
sentido, propomos agilizar os processos de compensação previdenciária e 
corrigir os valores pelo mesmo critério que a União corrige as dívidas dos 
Municípios com o RGPS. Estabelecemos um prazo de 90 dias para o INSS 
analisar os processos. Prorrogamos o prazo de prescrição tanto do estoque 
quanto do fluxo atrasado, evitando que os Municípios percam para a União 
recursos que lhe são de direito e que são fundamentais para a manutenção 
do equilíbrio financeiro e atuarial de seus RPPS. 
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Ação Municipalista: Solicitar ao relator, senador Valdir Raupp (MDB-
-RO), a manutenção do relatório que está em reexame.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PL 
8.974, de 2017.
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PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

REPASSE PARA DEFESA CIVIL E FAMÍLIAS 
ATINGIDAS POR DESASTRES

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 102, de 2015

Autor: senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

Ementa: Altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, que dispõe 
sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e às entidades dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a execução de ações de 
prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação 
em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamida-
des Públicas, Proteção e Defesa Civil, para dispor sobre a concessão de be-
nefício às famílias durante os períodos de eventuais calamidades.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) com relatório favorável do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Posição da CNM: A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é fa-
vorável ao PLS 102, de 2015, em sua totalidade nas ações de proteção e de-
fesa civil, e sua proposta contida é um estímulo a mais às ações de resposta 
a desastres e atendimento emergencial às famílias afetadas no âmbito dos 
Estados e dos Municípios por desastres causados por eventos negativos de-
correntes do excesso de chuvas como: tempestades, vendavais, alagamen-
tos, inundações, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra, entre outros. 
A CNM defende, através de emenda ao projeto, que caso o Município com-
prove por meios legais a total falta de condições para garantir a criação e o 
funcionamento de sua defesa civil, os custos automaticamente se tornariam 
competência dos Estados e da União nas atividades de prevenção e gestão 
de riscos.  Defende, ainda, que o uso do CPDC seja estendido para as de-



PAUTA MUNICIPALISTA62

mais fases das ações de defesa civil, como as de prevenção, preparação e 
reabilitação dos cenários afetados. Tal medida, contribuiria para o processo 
de desburocratização do Sinpdec, quanto à liberação de recursos para obras 
de reconstrução e reabilitação de cenários destruídos por desastres, assim 
como para atividades de prevenção e capacitação de gestores e demais ato-
res que atuam em defesa civil.

Ação Municipalista: Articular com os parlamentares, membros da  CAE, 
a aprovação da matéria.
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SANEAMENTO

FUNDO PARA ELIMINAR LIXÕES

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 207, de 2012

Autor: senador Eunício Oliveira (MDB-CE)

Ementa: Cria o Fundo Nacional de Aterros Sanitários (FNAS), com a 
finalidade de financiar projetos de construção de aterros sanitários, selecio-
nados de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Estabelece as 
possibilidades de destinação dos recursos do FNAS. Dispõe acerca dos re-
quisitos da aprovação de projetos e respectivos desembolsos. Estabelece os 
recursos que compõem o FNAS. 

Situação: Matéria com o relator senador Garibaldi Alves Filho (MDB-
-RN) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: Conforme consta em auditorias do Tribunal de Contas 
da União, a Política Nacional de Resíduos Sólidos não previu fontes de recur-
sos específicas para implantar a política pública no âmbito federal, ficando os 
Municípios dependentes de orçamento geral da União para cumprir com as 
obrigações. Apesar de a proposta definir que os projetos serão selecionados 
de acordo com os objetivos e as metas traçadas pelo Plano Nacional de Re-
síduos Sólidos, o qual ainda sequer foi finalizado pela União, a CNM apoia a 
criação do Fundo por  destinar recursos para despesas relacionadas a aterros 
sanitários. Ante o exposto, considerando a urgência no apoio financeiro aos 
Municípios para eliminar lixões e implantar aterros sanitários, a CNM apoia a 
proposta de criação desse Fundo específico para aterro sanitário.

Ação Municipalista: Articular com o senador Garibaldi Alves Filho 
(MDB-RN) parecer pela aprovação da matéria.
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SAÚDE

RECURSOS DO DPVAT PARA SAÚDE

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 52, de 2015

Autor: senador Otto Alencar (PSD-BA)

Ementa: Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe so-
bre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá ou-
tras providências, e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para alterar o percentual de transferência dos 
recursos do DPVAT destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Situação: Aguardando inclusão na pauta de votação do Plenário de re-
querimento n.º 1.224, de 2015, solicitando reexame da matéria na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: Hoje, os recursos oriundos da arrecadação com o 
DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Auto-
motores de Via Terrestre) são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
para a assistência médico-hospitalar das vítimas de acidentes de trânsito. 
Contudo, o número de vítimas aumenta em todo o país e tais recursos se mos-
tram insuficientes. Por essas razões, a Confederação Nacional de Municípios 
apoia o aumento desse percentual de 45% para 60% previsto no projeto, que 
representará mais de R$ 1 bilhão ao ano e possibilitará melhorias nas estru-
turas assistenciais que ofertam esses serviços.

Ação Municipalista: Articular a rejeição do Requerimento n.º 1.224, de 
2015 de reexame da matéria na CAE e a aprovação do mérito em Plenário.
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TRÂNSITO

VAGA DE REPRESENTANTE 
MUNICIPAL NO CONSELHO NACIONAL 

DE TRÂNSITO (CONTRAN)

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 452, de 2016

Autor: senador Pastor Valadares (PDT-RO)

Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro, para incluir representante dos Departamentos Estaduais 
de Trânsito e representante dos Municípios na composição do Contran.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Posição da CNM: A CNM é favorável ao PL 452, de 2016, e a vaga no 
Conselho Nacional de Trânsito é um pleito antigo do movimento municipalis-
ta e uma das solicitações, apresentada pela CNM tanto na Câmara e no Se-
nado. Para a entidade, com a medida, outras instituições poderão colaborar 
com a edição das resoluções e deliberações do Contran, proporcionando a 
participação ativa dos legítimos representantes dos segmentos responsáveis 
pela gestão do trânsito.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CCJ, senador Edi-
son Lobão (MDB-MA), a designação de relator municipalista para apresenta-
ção de parecer pela admissibilidade da matéria. 

Proposições Correlatas: Existem outros projetos que tratam desse assunto 
– PLS 4, de 2018; PL 2.872, de 2008.
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TURISMO

POLÍTICA NACIONAL DE TURISMO

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (ECD) 5, de 2015

Origem: SF PLS 521, de 2011 – Autor: senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

Ementa: Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 3.401-
B, de 2012, do Senado Federal (PLS nº 521, de 2011, na Casa de origem), que 
altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Políti-
ca Nacional de Turismo, para incluir na composição do Sistema Nacional de 
Turismo os representantes dos Municípios pertencentes ao rol das Regiões 
Turísticas do Brasil, conforme definido pelo Programa de Regionalização do 
Turismo do Ministério do Turismo. Altera a Lei Geral do Turismo, a fim de es-
tabelecer que podem integrar o Sistema Nacional de Turismo os represen-
tantes dos Municípios pertencentes ao rol das Regiões Turísticas do Brasil, 
conforme definido pelo Programa de Regionalização do Turismo.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: Favorável. O Projeto de Lei acrescenta o inc. IV no 

§ 1º do art. 8º da Lei 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Turismo para estabelecer que os representantes municipais dos Municípios 
escolhidos como prioritários para a política de desenvolvimento turístico do 
respectivo Estado poderão integrar o Sistema Nacional de Turismo e estabe-
lece que a lei entre em vigor depois de transcorridos 60 dias da data de sua 
publicação. A CNM considera fundamental a inserção da representação mu-
nicipal na composição do Sistema Nacional de Turismo como forma de es-
tabelecer estratégias de fortalecimento e desenvolvimento de programas e 
políticas específicos para os Municípios.

Ação Municipalista: Articular com o presidente do Senado, senador 
Eunício Oliveira (MDB-CE), inclusão da matéria na pauta do Plenário.
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SENADO FEDERAL
Proposições Negativas
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EDUCAÇÃO

OBRIGAÇÃO DE BIBLIOTECA COM 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA (PLC) 28, de 2012

Autor: deputado Sandes Júnior (PP-GO)

Ementa: Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para instituir a obrigatoriedade de 
criação e manutenção de bibliotecas escolares em todas as instituições pú-
blicas de ensino. 

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: A Confederação Nacional de Municípios é contrária 
à proposição por não caber à lei federal dispor sobre a obrigatoriedade de bi-
bliotecas escolares em todas as escolas públicas de ensino. Além de obrigar 
a criação e a manutenção de bibliotecas escolares, com padrões de qualida-
de específicos, torna obrigatório a contratação de bibliotecários, com forma-
ção em nível superior. Diante das conhecidas dificuldades para contratação 
de bibliotecários, devido ao custo e à disponibilidade desses profissionais, 
especialmente para atender às mais de cem mil escolas rurais de pequeno 
porte, não podemos apoiar o texto proposto.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CAE, o senador Tas-
so Jereissati (PSDB-CE), a designação de relator municipalista para proferir 
relatório contrário à matéria.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PLS 
94, de 2018.
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EDUCAÇÃO

PISO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 127, de 2014

Autor: senador Vital do Rêgo (MDB-PB)

Ementa: Regulamenta o inc. VIII do art. 206 da Constituição Federal, 
para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais da edu-
cação básica pública não pertencentes ao magistério.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Posição da CNM: A CNM é contrária à aprovação do PLS 127, de 
2014, que propõe a criação de piso salarial profissional nacional para todos 
os profissionais da educação básica pública, à semelhança do instituído pa-
ra os profissionais do magistério da educação básica pela Lei nº 11.738, de 
2008, com todos os mesmos problemas: não estabelece a fonte de recursos 
que Municípios e Estados utilizariam para cumprir o novo piso; insuficiência 
da complementação da União para integralização do piso, pois o apoio finan-
ceiro federal não é para todos que precisam; critério de reajuste inadequa-
do porque é maior do que a inflação e o crescimento das receitas públicas.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CCJ, senador Edi-
son Lobão (MDB-MA), a designação de relator municipalista para apresenta-
ção de parecer pela rejeição da matéria.
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EDUCAÇÃO

CRITÉRIO DE PONDERAÇÃO DO FUNDEB

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 163, de 2014

Autor: senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Ementa: Altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que dispõe 
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), para redefinir os crité-
rios de distribuição dos recursos do Fundo.

Situação: Aguardando inclusão na pauta de votação do Plenário do Re-
querimento 1.078, de 2017, de autoria do senador Cristovam Buarque (PPS-
-DF), solicitando o desapensamento do PLS 338, de 2015 do PLS 163, de 2014.

Posição da CNM: A CNM é contrária ao PLS 163, de 2014, na forma 
como está proposto. Apesar de concordar com a proposta de que as ponde-
rações do Fundeb deveriam corresponder ao custo real de oferecimento de 
cada uma das etapas da educação básica, a CNM entende que, além da va-
riação entre jornada parcial e integral e entre urbano e rural, somente a creche 
apresenta custo efetivamente maior do que as demais etapas, a saber, pré-
-escola, anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino médio. Portanto, 
ao contrário de trazer uma solução, a proposta do PLS 163, de 2014, poderá 
agravar os problemas hoje existentes na redistribuição dos recursos do Fun-
deb entre o governo estadual e seus Municípios em cada Unidade Federada.

Ação Municipalista: Articular com o presidente do Senado, senador 
Eunício Oliveira (MDB-CE), a não inclusão da matéria na pauta do Plenário.
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EDUCAÇÃO

RESPONSABILIZAÇÃO NA OFERTA 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 409, de 2011

Autor: senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

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

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Posição da CNM: A CNM é contrária ao PLS 409, de 2011, por tais 
responsabilizações previstas no projeto já estarem em outras leis federais. 
Portanto, estabelecer novamente punições ao agente público responsável, 
no caso de descumprimento do disposto no inc. I do art. 17 da Lei nº 11.947, 
de 2009, que trata da alimentação escolar, entre outros programas da Edu-
cação, não inovará no ordenamento jurídico.  

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CCJ, senador Edi-
son Lobão (MDB-MA), a designação de relator municipalista para apresenta-
ção de parecer pela rejeição da matéria.
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EDUCAÇÃO

EXIGÊNCIAS POR DESCUMPRIMENTO 
DE DEVERES EDUCACIONAIS

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 540, de 2007

Autor: senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

Ementa: Insere o art. 72-A na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, para prever a responsabilização dos gestores municipais que des-
cumprirem deveres de natureza educacional.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Posição da CNM: A CNM é contra esta proposição, que altera a LC 
101, de 2000, propondo punir o prefeito que deixar de oferecer vagas nas es-
colas a todas as crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos; deixar 
de assegurar a todas as escolas as condições mínimas de higiene, conforto 
e todas as condições para assegurar o bom aprendizado; deixar de ofere-
cer curso de alfabetização a qualquer jovem ou adulto com mais de 15 anos 
que procura se alfabetizar 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 no 
8.429, de 2 de junho de 1991 – Lei de Improbidade Administrativa) que esta-
belece punição ao gestor.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CCJ, senador Edi-
son Lobão (MDB-MA), a designação de relator municipalista para apresenta-
ção de parecer pela rejeição da matéria.
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 FINANÇAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 
59, de 2018 (Complementar)

Autor: senador Álvaro Dias (PODE-PR)

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para suprimir exceções à vedação de operações 
de crédito entre Entes da Federação. Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal 
para suprimir as hipóteses em que se admite a realização de operação de 
crédito entre Entes da Federação.

Situação: Matéria com a relatora senadora  Lúcia Vânia (PSB-GO) na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: A CNM é contrária ao PLS 59, de 2018. A proposta 
veda qualquer possibilidade de contratação de operação de crédito inclusi-
ve as operações que envolvem bancos federais e entes subnacionais, com a 
justificativa de que diversas operações de crédito vêm sendo formalizadas e 
muitas ao arrepio dos padrões recomendados de prudência bancária que ja-
mais seriam quitados, pois os Entes tomadores não dispõem de capacidade 
de financiamento, nem oferecem garantias satisfatórias. No entanto, impedir 
a realização de contratações de operações não é a solução adequada para 
o caso, os mecanismos de percepção de risco e as regras de garantia é que 
devem ser reavaliados e modificados.  

Ação Municipalista: Articular com a senadora  Lúcia Vânia (PSB-GO) 
a construção de relatório favorável aos Municípios.
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FINANÇAS

CÁLCULO DOS COEFICIENTES INDIVIDUAIS 
DE PARTICIPAÇÃO NO FPM

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 184, de 2010

Autor: senador Tião Viana (PT-AC)

Ementa: Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe 
sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributá-
rio aplicáveis à União, aos Estados e aos Municípios,  a fim de alterar o méto-
do de cálculo dos coeficientes individuais de participação no FPM – Interior, 
e dá outras providências.

Situação: Matéria com o relator senador Romero Jucá (MDB-RR) na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Posição da CNM: A Confederação Nacional de Municípios tem posi-
ção contrária à aprovação da proposição, porque o projeto cria nova faixa de 
distribuição do FPM para Municípios com população abaixo de 5.094 habitan-
tes cujo o efeito é de retirar recursos principalmente de Municípios menores. 
Cálculos da Confederação apontam que 3.149 Municípios serão prejudica-
dos com perda de recursos, enquanto 2.419 Municípios seriam beneficiados.

Ação Municipalista: Articular com o senador Roméro Jucá (MDB-RR) 
parecer pela rejeição da matéria.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PLS 3, 
de 2018.
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JURÍDICO

REGULAMENTA AS ASSOCIAÇÕES 
MUNICIPAIS

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 486, de 2017

Autor: senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

Ementa: Dispõe sobre a associação de Municípios para a realização 
de objetivos de interesse comum de caráter político-representativo, técnico, 
científico, educacional, cultural e social.

Situação: Matéria com a relatora senadora Simone Tebet (MDB-MS) na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Posição da CNM: Registre-se que a medida de regulação sob análise, 
com o propósito de estabelecer parâmetros de transparência na área privada, 
finda por trazer um regime de tratamento público às associações de repre-
sentação de Municípios. Configurando, na espécie, uma intervenção estatal 
indevida à livre iniciativa insculpida na Constituição Federal. Os requisitos de 
filiação e eleição dos membros integrantes do corpo diretivo da associação 
são atos reservados aos membros associados, através da Assembleia-Geral 
nos termos do Estatuto, por se tratar de ato “Interna Corporis”. Eis as modifi-
cações que devem ser observadas para a manutenção da proposta legisla-
tiva e apoio da Confederação Nacional de Municípios.

Ação Municipalista: Articular com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) 
a apresentação de relatório a apresentação de relatório acatando as emen-
das sugeridas pela Confederação Nacional de Municípios.

Proposições Correlatas: Existem outros projetos que tratam desse assunto 
– PL 9.652, de 2018; PLP 77, de 2015.
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JURÍDICO

OBRIGATORIEDADES NA 
CARREIRA DE PROCURADOR

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 17, de 2012

Origem: CD PEC 153, de 2003 Autor: deputado Maurício Rands (PT-PE)

Ementa: Altera a redação do art. 132 da Constituição Federal para es-
tender aos Municípios a obrigatoriedade de organizar carreira de procura-
dor (para fins de representação judicial e assessoria jurídica), com ingresso 
por concurso público com a participação da OAB em todas as suas fases, 
garantida a estabilidade dos procuradores após 3 anos de efetivo exercício, 
mediante avaliação de desempenho.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: A CNM apresentou emenda aditiva no sentido de que 

a exigência de criação da carreira só persista para Municípios com mais de 
100.000 (cem mil) habitantes, onde, de fato, há uma exigência muito maior e 
capacidade financeira para arcar com o custo de manutenção de procurado-
res concursados. Essa emenda, apresentada pela senadora Ana Amélia, rece-
beu parecer pela rejeição da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). O texto deve retornar para ser votado pelo Plenário do Senado Federal.

Ação Municipalista: Articular com os líderes e o presidente do Sena-
do, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), a não inclusão da matéria na pauta 
do Plenário.
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JURÍDICO

PEC DA DESBUROCRATIZAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 57, de 2016

Autor: Comissão Diretora

Ementa: Altera a Constituição para estabelecer medidas de desburo-
cratização da Administração Pública, como prever que a lei complementar 
aplique normas simplificadas aos pequenos Municípios e estabeleça o esta-
tuto de defesa dos direitos do contribuinte; fixar a regra da anterioridade ple-
na, para que o ato de instituição ou aumento de tributo seja publicado até o 
mês de junho do exercício anterior à cobrança; e retirar a previsão de que a 
pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social não pode con-
tratar com o Poder Público nem receber benefícios fiscais.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: A CNM entende que o modelo atual é cruel e injusto, 

pois sujeita os Municípios de pequeno porte às mesmas regras a que estão 
sujeitos os demais Municípios brasileiros que possuem condições de atender 
às mais diversas exigências a que são expostos. Entretanto, na tentativa de 
corrigir tal realidade, a Mesa Diretora do Senado apresentou texto prevendo 
a delegação, no caso de pequenos Municípios, aos respectivos Estados no 
que concerne à cobrança e à fiscalização de tributos, ferindo a autonomia do 
Ente municipal. Por este motivo, a CNM é contrária à proposta.

Ação Municipalista: Articular com os senadores a rejeição da matéria 
no Plenário do Senado Federal.
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MEIO AMBIENTE

PEC DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 65, de 2012

Autor: senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

Ementa: Acrescenta o § 7º ao art. 225 da Constituição, para assegu-
rar a continuidade de obra pública após a concessão da licença ambiental.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) com relatório do senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP) pe-
la rejeição da matéria.

Posição da CNM: A CNM é contrária à PEC 65, de 2012, pois ela fragi-
liza a gestão ambiental local, uma vez que torna o processo de licenciamen-
to ambiental totalmente sem efeito. Ela permite que a mera apresentação do 
estudo ambiental seja suficiente para o licenciamento, dispensando qualquer 
controle posterior sobre o empreendimento. Faz, ao mesmo tempo, com que 
os Municípios arrecadem menos em licenças e taxas ambientais, tenham mais 
custos e assumam mais riscos com o processo de licenciamento, pois a PEC 
65/2012 transfere as responsabilidades do empreendedor para o Órgão Li-
cenciador (União, Estados e Municípios), o que também reflete em possível 
aumento nos casos de judicialização do meio ambiente.

Ação Municipalista: Apoiar o parecer pela rejeição do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede/AP).
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MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA DAS BARRAGENS

PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) 224, de 2016

Autor: senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Ementa: Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, para refor-
çar a efetividade da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), e 
a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para dotar de novos instrumentos o 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) no exercício de sua atribui-
ção de zelar pela implementação da PNSB.

Situação: Matéria com o relator senador Jorge Viana (PT-AC) na Co-
missão de Meio Ambiente (CMA).

Posição da CNM: A Confederação Nacional de Municípios discorda 
que os custos de monitoramento e fiscalização de barragens fiquem exclusi-
vamente com os Municípios, já que não devem arcar sozinhos sem o devido 
apoio técnico e financeiro dos empreendedores, Estados e do governo fede-
ral, haja vista que tal atribuição é extremante onerosa. Assim, nesse ponto, 
o projeto deve ter sua redação aprimorada para melhor atender às especifi-
cidades e interesses de nossos Municípios, já que parte das alterações pro-
postas pelo projeto visam a aumentar a clareza na aplicação da referida lei e 
facilitar a identificação dos sujeitos responsáveis por cumpri-la, em especial, 
os empreendedores responsáveis pelas barragens.

Ação Municipalista: Articular com o senador Jorge Viana (PT-AC) a 
construção de um relatório favorável que acate a emenda apresentada pe-
los Municípios.
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PLANEJAMENTO TERRITORIAL

INSTITUIÇÃO DE REGIÕES 
METROPOLITANAS COM 

RECURSOS DO FPM

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 13, de 2014

Autor: senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

Ementa: Inclui os arts. 18-A e 159-A e altera o art. 182 da Constituição 
Federal, para dispor sobre a instituição de regiões metropolitanas, aglomera-
ções urbanas e microrregiões.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) com relatório do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) pela 
admissibilidade da matéria.

Posição da CNM: Os referidos artigos versam sobre o Fundo de Par-
ticipação dos Municípios (FPM). A proposta de utilizar o recurso do FPM co-
mo fonte de financiamento para as ações coletivas que envolvam as regiões 
metropolitanas é inviável em razão de que mais de 80% dos Municípios têm 
o FPM como a principal receita, comprometida com diversas ações, políticas 
e obrigações, como saúde (15%), Educação (25%) e Pasep (1%). Dessa for-
ma, a Confederação Nacional de Municípios é contra a proposta de destina-
ção de recursos do FPM conforme exposto no art. 159-A. A CNM acredita na 
importância de amadurecer as propostas que tratam das fontes de financia-
mento, considerando a utilização dos consórcios interfederativos com inser-
ção da própria União, dos Estados e dos Municípios como uma das alterna-
tivas ao financiamento.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJ a rejeição da 
matéria.
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CONTABILIDADE PÚBLICA

CONSELHO DE GESTÃO FISCAL

PROJETO DE LEI (PL) 3.744, de 2000

Origem: Poder Executivo – Autor: Poder Executivo

Ementa: Institui o Conselho de Gestão Fiscal e dispõe sobre sua com-
posição e forma de funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) com parecer do relator deputado Hildo Rocha (MDB-
-MA) pela admissibilidade da matéria.

Posição da CNM: A CNM é totalmente favorável ao projeto. A criação 
do Conselho de Gestão Fiscal está prevista na Lei de Responsabilidade Fis-
cal desde 2000 e, passados 18 anos, nunca foi regulamentada. Da forma co-
mo está proposta possibilita a democratização das decisões relativas à im-
plantação da Responsabilidade Fiscal, considerando que todas as normas 
que forem editadas pelo Conselho de Gestão Fiscal impactarão diretamente 
nos Entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, que, 
por essa razão, não poderão deixar de estar devidamente representados na 
composição do Conselho.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJC a aprovação do 
parecer do deputado Hildo Rocha (MDB-MA) pela admissibilidade da matéria.

Proposições Correlatas: Existem outros projetos que tratam desse assunto 
– PLS 37, de 2014, de autoria da senadora Lúcia Vânia (PSB-GO); PL 9.507, 
de 2018, de autoria da Comissão Mista de Desburocratização; PLP 143, de 
2015, de autoria do deputado Leonardo Quintão (MDB-MG); 
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CONTABILIDADE PÚBLICA

LEI DA QUALIDADE FISCAL

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 295, de 2016

Origem: SF PLS 229, de 2009 (Complementar) – 
Autor: senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Ementa: Estabelece, com amparo nos arts. 163 e 165, § 9º, da Consti-
tuição Federal, normas gerais sobre planejamento, orçamento, fundos, con-
tabilidade, controle e avaliação na administração pública; altera a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e revoga a Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964.

Situação: Aguardando constituição de Comissão Temporária.
Posição da CNM: A CNM é favorável no que diz respeito aos prazos 

diferenciados para aprovação dos instrumentos orçamentários (PPA, LOA e 
LDO) entre os Entes federados. Mas não concorda com as exigências pa-
ra a elaboração de novos relatórios de diagnósticos, que burocratizam ain-
da mais a gestão municipal e exigem expertise que a maioria dos servidores 
municipais não possui. A exigência da conta única também não é uma reali-
dade municipal e exigirá muito investimento em software para atender. Com 
relação aos restos a pagar, seu endurecimento pode inviabilizar a execução 
de projetos já em andamento. Também não concorda com a possibilidade 
de que o controle externo possa ser exercido diretamente pelo Poder Legis-
lativo sem o auxílio do Tribunal de Contas, pois isso contraria a CF, de 1988.

Ação Municipalista: Articular com os líderes a indicação de membros 
partidários para a constituição e instalação da Comissão Especial.
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CULTURA

ESTABELECE AS DIRETRIZES 
PARA A POLÍTICA CULTURAL

PROJETO DE LEI (PL) 9.474, de 2018

Autor: deputado Chico D’Angelo (PDT-RJ)

Ementa: Estabelece as diretrizes para a política cultural e para a ga-
rantia dos direitos culturais.

Situação: A matéria aguarda parecer do relator, deputado Jean Wyllys 
(PSOL/RJ) na Comissão de Cultura (CCULT).

Posição da CNM: A CNM reconhece a importância de uma regulamen-
tação para o Sistema Nacional de Cultura (SNC), o Plano Nacional de Cultu-
ra PNC e o financiamento público da Cultura – pretendida pelo PL 9.474, de 
2018 – para que o SNC tenha possibilidades de ser exercitado como uma po-
lítica estruturante, que institucionalize, de forma articulada, a gestão pública 
de cultura em âmbito federal, distrital, estadual e municipal, proporcionando, 
dessa maneira, que o Estado garanta a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoie e incentive a valori-
zação e a difusão das manifestações culturais, assim como previsto pelo art. 
215 da nossa Constituição Federal. Contudo, o texto do PL 9.474, de 2018, em 
parte, não considera especificidades dos Municípios brasileiros, em termos 
de quantidade populacional e de recursos humanos, estruturais e financeiros.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Jean Wyllys (PSOL/
RJ) o acatamento das Emendas nº 1 e 2, apresentadas pela CNM através da 
deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), que corrige os repasses financeiros pa-
ra viabilizar a criação, a implantação e o desenvolvimento dos sistemas mu-
nicipais de cultura, promovendo a desconcentração inter e intraestadual no 
acesso a esses recursos.
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CULTURA

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

PROJETO DE LEI (PL) 4.271, de 2016

Autor: deputado João Derly (Rede/RS)

Ementa: Regulamenta o § 3º do art. 216-A da Constituição Federal, pa-
ra dispor sobre o Sistema Nacional de Cultura.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Thiago Peixoto (PS-
D-GO) na Comissão de Cultura (CCULT).

Posição da CNM: A proposição versa sobre a regulamentação do Sis-
tema Nacional de Cultura (SNC), que foi instituído na Constituição Federal em 
2012, na forma do seu art. 216-A. O PL 4.271, de 2016, trata dos princípios, 
dos objetivos e dos elementos constitutivos do SNC, bem como das compe-
tências dos governos federal, estaduais, distrital e municipais no âmbito des-
se sistema. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é favorável, com 
restrições ao PL 4.271, de 2016. Apesar de reconhecer a relevância da regu-
lamentação do SNC e, por conseguinte, do PL 4.271, de 2016, que a almeja, 
a CNM compreende que o texto do referido projeto, em parte, não leva em 
consideração especificidades dos Municípios brasileiros, em termos de quan-
tidade populacional e de recursos humanos, estruturais e financeiros. Assim 
sendo, a CNM formulou emendas ao PL 4.271, de 2016, que foram apresen-
tadas pela deputada Federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) na esfera da Comis-
são de Cultura da Câmara dos Deputados, às quais solicitamos o apoio dos 
parlamentares para a sua aprovação.

Ação Municipalista: Articular com o deputado deputado Thiago Peixo-
to (PSD-GO) a elaboração de parecer favorável aos Municípios.
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DESENVOLVIMENTO RURAL

INSPEÇÃO INDUSTRIAL E 
SANITÁRIA (SUASA)

PROJETO DE LEI (PL) 334, de 2015

Autor: deputado Marco Tebaldi (PSDB-SC)

Ementa: Altera o art. 4º da Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, 
regulamentado pelo Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, que dispõe 
sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, e dá 
outras providências. Permite que Estados e Municípios realizem a inspeção 
sanitária de produtos de origem animal.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Posição da CNM: É favorável. Permite que Estados e Municípios rea-
lizem a inspeção sanitária de produtos de origem animal com novas normas 
para a comercialização dos produtos. A CNM é favorável ao Projeto de Lei, 
pois permitirá a comercialização intermunicipal de produtos certificados pelo 
Serviço de Inspeção Municipal (mel, ovos, carnes, embutidos, leite e deriva-
dos), incentivando a venda de alimentos com qualidade sanitária e a segu-
rança alimentar, bem como ampliando o emprego e renda. Além disso, o PL 
334, de 2015, autorizará a contratação de veterinários privados pelos estabe-
lecimentos agroindustriais, reduzindo a demanda de tempo dos veterinários 
municipais nas plantas, garantindo uma maior qualidade das ações do SIM 
que irá auditar o trabalho realizado pelos veterinários privados.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CCJC, o deputado 
Daniel Vilela (MDB-GO), a designação de um relator municipalista para pro-
ferir parecer pela admissibilidade da matéria.



PAUTA MUNICIPALISTA 87

 DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDO E BENEFÍCIOS PARA 
GARANTIA DE SAFRA

PROJETO DE LEI (PL) 5.018, de 2013

Origem: SF PLS 238, de 2012 – Autor: senador Antonio Russo (PR-MS)

Ementa: Altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria o Fundo 
Garantia-Safra e institui o Benefício Garantia-Safra, destinado a agricultores 
familiares 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.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) com parecer favorável do relator deputado Lucas Vergílio (SD-GO).

Posição da CNM: A CNM é favorável à aprovação do substitutivo apre-
sentado ao projeto pelo deputado Beto Faro (PT-PA) na Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), no senti-
do de ampliar a abrangência do Programa Garantia-Safra para todo o Brasil. 
Segundo Nota Técnica no 13, de 2014, elaborada pela Confederação Nacio-
nal de Municípios, durante os anos de 2003 até 2013, os prefeitos de 1.462 
Municípios decretaram situação de emergência ou situação de calamidade 
em decorrência das chuvas e secas em 5 (cinco) anos ou mais, sendo reco-
nhecido pelo governo federal. Tais ocorrências comprovam os sistemáticos 
efeitos negativos das intempéries aos agricultores familiares, sendo que 605 
Municípios estão localizados fora da área de atuação da Sudene.

Ação Municipalista: Articular com os deputados a aprovação do pa-
recer do deputado Lucas Vergílio (SD-GO) na CFT, favorável ao substitutivo 
da CAPADR.
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EDUCAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO DO PISO 
NACIONAL DO MAGISTÉRIO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 115, de 2011

Autor: deputado Wilson Filho (PTB-PB)

Ementa: Acrescenta os §§ 7º e 8º ao art. 212 da Constituição Federal, 
a fim de determinar aplicação de recursos da União para complementar o 
pagamento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público 
da educação básica.

Situação: Tramitando apensada à PEC 76, de 2011. Pronta para a pau-
ta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) com pare-
cer do relator deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA) pela admissibi-
lidade da matéria.

Posição da CNM: A CNM é favorável à definição no texto constitucional 
da responsabilidade 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, nos termos da PEC 115, de 2011.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJC a aprovação 
do parecer do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA) pela admissibi-
lidade da matéria.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PL 
2.502, de 2015.
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EDUCAÇÃO

TORNA O FUNDEB PERMANENTE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 15, de 2015

Autor: deputada Raquel Muniz (PSD-MG)

Ementa: Insere parágrafo único no art. 193; inc. IX, no art. 206, e art. 212-
A, todos na Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) instrumento permanente de financiamento da educação 
básica pública, incluir o planejamento na ordem social e inserir novo princí-
pio no rol daqueles com base nos quais a educação será ministrada, além 
disso revoga o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Situação: Aguardando parecer da relatora deputada Professora Dori-
nha Seabra Rezende (DEM-TO) na Comissão Especial que torna permanen-
te o Fundeb.

Posição da CNM: A CNM é favorável à PEC 15, de 2015, com a apre-
sentação de emenda na Comissão Especial que atenda às demandas dos 
Municípios, conforme apresentadas em projeto semelhante discutido na Co-
missão Especial do Pacto Federativo da Câmara dos Deputados. A entidade 
defende maior complementação da União do Fundo que vier a substituir o 
Fundeb e mais recursos desse próximo fundo para a manutenção e o cus-
teio das creches, etapa da educação básica com maior defasagem entre o 
custo real e o valor anual por aluno do Fundeb, além de ser a única etapa 
da educação básica com mais matrículas em jornada escolar em tempo in-
tegral. Uma vez que o Fundeb tem vigência até 2020, a CNM avalia que ha-
verá tempo suficiente não só para sua transformação de mecanismo redistri-
butivo transitório em permanente, mas também para seu aperfeiçoamento no 
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sentido de que venha a contribuir ainda mais com a promoção da equidade 
e a redução das desigualdades regionais, que ainda caracterizam fortemen-
te a educação brasileira.

Ação Municipalista: Atuar com a deputada Professora Dorinha Seabra 
Rezende (DEM-TO) para a apresentação de relatório favorável aos Municípios.
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EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PROJETO DE LEI (PL) 2.505, de 2015

Autor: Comissão Especial (Pacto Federativo)

Ementa: Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para estabe-
lecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para complementação do custeio da alimentação 
escolar e estabelece critérios para atualização dos valores.

Situação: Tramitando apensado ao PL 8.816, de 2017. Aguardando 
parecer do relator deputado Rafael Motta (PSB-RN) na Comissão de Educa-
ção (CE).

Posição da CNM: A CNM vem reiteradamente sugerir emenda para as-
segurar que, no ano de entrada em vigência da nova Lei, os valores per ca-
pita do Pnae sejam atualizados pela defasagem acumulada do INPC desde 
seu último reajuste até então, antes de passar a vigorar a regra da correção 
anual pelo item alimentos do INPC acumulado do ano anterior.

Ação Municipalista: Articular com o relator deputado Rafael Motta (PS-
B-RN) a elaboração de relatório favorável aos Municípios.

Proposições Correlatas: Existem outros projetos que tratam desse assunto 
– PL 509, de 2011; PL 5.690, de 2009.
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EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR

PROJETO DE LEI (PL) 2.508, de 2015

Autor: Comissão Especial (Pacto Federativo)

Ementa: Transporte Escolar. Altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 
2004, para estabelecer novos valores a serem repassados pelo FNDE aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios para complementação do custeio do 
transporte escolar, e estabelece critérios para atualização dos valores.

Situação: Aguardando parecer da relatora deputada Yeda Crusius (PS-
DB-RS) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: O PL em análise atende à demanda histórica dos 
gestores municipais ao propor que o valor aluno/ano do Pnate “será obriga-
toriamente atualizado anualmente, até o final do mês de fevereiro, segundo o 
índice oficial de inflação adotado pelo Banco Central do Brasil para elabora-
ção de política monetária”. Para a CNM, é importante assegurar que, no ano 
de entrada em vigência da nova lei, os valores por aluno/ano do Pnate sejam 
atualizados pela defasagem acumulada desde seu último reajuste até então.

Ação Municipalista: Articular com a deputada Yeda Crusius (PSDB-
-RS) a elaboração de um parecer favorável aos Municípios.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PL 
3.417, de 2008.
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EDUCAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 
AO PISO DO MAGISTÉRIO

PROJETO DE LEI (PL) 3.020, de 2011

Autor: deputado Nelson Marchezan Júnior (PSDB-RS)

Ementa: Altera o caput do art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 
2008, a fim de viabilizar que Estados e Municípios não beneficiados pela 
complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
possam receber complementação da União para integralização do piso sala-
rial profissional nacional para os profissionais do magistério público da edu-
cação básica.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) com parecer do relator deputado Paulo Abi-Ackel (PS-
DB-MG) pela admissibilidade da matéria.

Posição da CNM: A CNM é favorável à aprovação do PL 3.020, de 
2011, e do PL 3.941, de 2012, apensado, nos termos do substitutivo aprova-
do na CE da Câmara dos Deputados. Segundo a alteração proposta na Lei 
11.738/08 (art. 4º), a União deverá complementar a integralização do paga-
mento do valor do piso nacional dos professores, nos casos em que o Ente 
federado, cumprido o mínimo constitucionalmente vinculado de recursos pa-
ra a educação, não disponha de condições orçamentárias para pagar o piso 
ao seu magistério público, independentemente de que o mesmo seja ou não 
beneficiado com a complementação da União ao Fundeb.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJC a aprovação 
do parecer do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) pela admissibilidade 
da matéria.
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EDUCAÇÃO

REAJUSTE DO PISO DO 
MAGISTÉRIO PELO INPC

PROJETO DE LEI (PL) 3.776, de 2008

Origem: SF PLS 321, de 2009 – Autor: Poder Executivo

Ementa: Determina que a atualização do piso salarial do magistério 
público da educação básica será feita pelo INPC.

Situação: A proposição aguarda deliberação do Recurso no 108, de 
2011, pelo plenário da Câmara dos Deputados. Se esse recurso for rejeita-
do, a Câmara dos Deputados deve enviar à Presidência da República o tex-
to original do PL 3.776, de 2008, à sanção presidencial. Se aprovado, deverá 
ser apreciado pelo plenário da Câmara o substitutivo aprovado pelo Senado.

Posição da CNM: A CNM manifesta-se pela rejeição do Recurso e a 
favor da aprovação do texto original do Projeto e pela rejeição do substituti-
vo do Senado Federal. 

Ação Municipalista: Solicitar aos líderes partidários e ao presidente da 
Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que requeiram a 
inclusão da proposta na pauta de votação do Plenário da Câmara dos Depu-
tados e que votem pela rejeição do recurso.

Proposições Correlatas: Existem outros projetos que tratam desse assunto 
– PL 2.502, de 2015; PLS 114, de 2015.
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FINANÇAS

ENCARGO VINCULADO AO 
REPASSE NECESSÁRIO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 188, de 2016

Origem: CD PEC 172, de 2012 – Autor: deputado Mendonça Filho (DEM-PE)

Ementa: Altera a redação do art. 167 da Constituição Federal. Veda a 
transferência de encargos financeiros para a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios, sem a devida contrapartida de receita.

Situação: Aprovada na Câmara dos Deputados como PEC 172, de 
2012, foi remetida ao Senado Federal como PEC 128, de 2015, do deputa-
do Mendonça Filho (DEM-PE). Foi alterada pelo Senado Federal, retornando 
à Casa de Origem (CD) onde reiniciou a sua tramitação como PEC 188, de 
2016. Foi apensada à PEC 122, de 2015, e aprovada na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), com parecer favorável do deputa-
do Covatti Filho (PP-RS). Atualmente, a matéria aguarda criação de Comissão 
Temporária pela Mesa.

Posição da CNM: A proposta original propunha alteração do art. 167 
da CF/1988, que em sua essência trazia que “a União não imporá nem trans-
ferirá qualquer encargo ou a prestação de serviços aos Estados, Distrito Fe-
deral ou aos Municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários 
ao seu custeio”. Alteração feita pelo Senado Federal não contempla o inte-
resse dos Municípios e, diante disso, é preciso reafirmar aprovação da PEC 
172, de 2012, do deputado Mendonça Filho.

Ação Municipalista: Articular com os líderes e com o presidente da 
Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a indicação de 
parlamentares e a instalação da Comissão Especial.
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 FINANÇAS

SIMPLIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 362, de 2017

Origem: SF PEC 77, de 2015 – Autor: senador Anastasia (PSDB-MG)

Ementa: Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Constituição Fede-
ral, para prever prestação de contas simplificada para os Municípios de me-
nor porte e para transferências de pequeno vulto.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Hildo Rocha (MDB-
-MA) na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Posição da CNM: A CNM é favorável à proposta, pois a nova reda-
ção dada ao texto substitutivo colabora no mesmo sentido da PEC 77 Origi-
nal, que é o de reduzir a burocracia a que os Municípios de pequeno porte 
são submetidos quando da sua prestação de contas, entendendo que essa 
simplificação pode fortalecer a Federação. O maior prejuízo em relação ao 
projeto original é não contemplar a simplificação para os relatórios exigidos 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal e de inúmeros outros relatórios a que os 
Municípios estão sujeitos, como aqueles exigidos pela Secretaria do Tesouro 
Nacional e pelos Tribunais de Contas, mas entendemos que representa um 
avanço importante, porque a simplificação proposta no substitutivo alcança 
todos os Municípios e já representa um ganho em termos de burocracia. Por-
tanto, nosso entendimento é que a CNM deve seguir a proposição do proje-
to substitutivo, garantindo que pelo menos esses efeitos sejam assegurados 
aos Municípios de pequeno porte, abrindo outras frentes como a seguir elen-
cadas. Contudo, entendemos necessário emenda para a criação de critérios 
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concretos de simplificação de contas, a exemplo: processos com capacida-
de de rastreabilidade;  prestação de contas autogeradas pelo sistema para 
validação; relatórios padronizados.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJC a aprovação do 
parecer do deputado Hildo Rocha (MDB-MA) pela admissibilidade da matéria.



PAUTA MUNICIPALISTA98

FINANÇAS

1% FPM

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 391, de 2017

Origem: SF PEC 29, de 2017 – Autor: senador Raimundo Lira (PSD-PB)

Ementa: Altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a dis-
tribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios.

Situação: Pronta para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) com o parecer do relator deputado Rubens Pereira 
Junior (PCdoB-MA) pela admissibilidade da matéria.

Posição da CNM: A CNM é totalmente favorável à proposta, pois re-
presenta um importante alívio às contas municipais. O acréscimo de 1% (um 
por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que deverá ser entre-
gue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano, será um fator 
fundamental de equilíbrio num mês que, historicamente, apresenta uma forte 
queda no repasse do Fundo. Cabe salientar que se trata de uma transferência 
constitucional e, por isso, deve incorporar a Receita Corrente Líquida (RCL) 
do Município e consequentemente deve-se aplicar os limites constitucionais 
em saúde e educação.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJC a aprovação 
do parecer do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA).
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FINANÇAS

ROYALTIES DE POTENCIAIS 
DE ENERGIA EÓLICA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 97, de 2015

Autor: deputado Heráclito Fortes (DEM-PI)

Ementa: Dá nova redação aos arts. 20 e 21 da Constituição Federal. 
Transforma o potencial de energia eólica em patrimônio da União, ensejando 
o pagamento de royalties pela sua exploração.

Situação: Aguardando Constituição de Comissão Temporária.
Posição da CNM: A CNM é favorável à proposta, uma vez que a pro-

posição apresentada prevê uma participação nos resultados da exploração 
da energia eólica para os Municípios. Na América Latina, o Brasil é o principal 
produtor de energia eólica e, de acordo com a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), nesse ano, já são 470 usinas eólicas. Esse total abrange 92 
Municípios, sendo que a maior concentração fica nos Estados do Rio Gran-
de do Norte e Bahia, 19 e 17 Municípios, respectivamente. A região Nordeste 
é a que tem o maior número de Municípios produtores de energia eólica, 75 
ao todo. Em termos de usinas, são 370, representando 79% do total. Como 
escrito na própria justificativa da PEC 97, de 2015, os parques eólicos produ-
zem energia elétrica a partir dos ventos, recurso que pertence a todo o povo 
brasileiro. Dessa forma, é factível que os benefícios econômicos decorrentes 
dessa atividade sejam compartilhados entre os proprietários das instalações e 
o Estado brasileiro. Além disso, as áreas destinadas aos parques eólicos são 
muito grandes e inibem a geração de emprego e renda de outras atividades, 
como agricultura e turismo e também acarretam um impacto ambiental rele-
vante. Tais fatores afetam diretamente a economia dos Estados e Municípios 
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produtores, que não têm uma compensação financeira tão grande quanto a 
gerada por outros tipos de recursos elétricos. Tornando tal recurso patrimô-
nio da União e disponibilizando royalties da exploração, são minimizados os 
prejuízos causados aos Entes federativos onde os parques se situam e tor-
na mais justa a distribuição da riqueza gerada. A forma de tributação será 
abrangida em lei específica, inclusive já existem algumas em tramitação no 
Congresso Nacional, mas só terão eficácia caso a Constituição seja alterada 
por essa PEC. 

Ação Municipalista: Articular a criação e a instalação da Comissão 
Especial.
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FINANÇAS

COBRANÇA DE TAXAS PELA 
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA

PROJETO DE LEI (PL) 9.721, de 2018

Autor: deputado Marcos Montes (PSD-MG)

Ementa: Cobrança de valores em faixa de domínio municipal. Altera a 
redação do art. 11, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe 
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviço público 
previsto no art. 175 da Constituição Federal.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Viação 
e Transportes (CVT).

Posição da CNM: A proposta é positiva por vedar a cobrança realiza-
da pelas concessionárias de rodovias de qualquer valor em virtude de insta-
lações, manutenções e operações indispensáveis aos Municípios brasileiros. 
Uma prática muito comum das concessionárias em todo o país tem sido co-
brar dos Municípios os serviços de infraestrutura de competência local, como 
a passagem de tubulações, cabos de fibra ótica ou operações de logística na 
faixa de domínio. Nessas situações, os Municípios acabam tendo que pagar 
pela realização de obras de infraestrutura ou pela utilização do espaço em 
prol dos habitantes, mesmo quando se tratar de serviços básicos e essen-
ciais como tubulação de água e esgoto. A proposta garante aos Municípios 
redução de custos e atendimento às necessidades da população.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CVT, deputado Do-
mingos Sávio (PSDB-MG), a desiganção de relator municipalista para proferir 
parecer pela aprovação da matéria.
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FINANÇAS

SECURITIZAÇÃO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 459, de 2017

Origem: SF PLS 204, de 2016 (Complementar) 
Autor: senador José Serra (PSDB-SP)

Ementa: Altera a Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, para dispor so-
bre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tri-
butários dos Entes da Federação, e a Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional), para prever o protesto extrajudicial como causa 
de interrupção da prescrição e para autorizar a administração tributária a re-
quisitar informações a entidades e órgãos públicos ou privados.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: A CNM é favorável com emendas ao PLP 459, de 
2017. Em que pese a proposta acelerar a cobrança de créditos trazendo bene-
fícios para os entes federados é importante destacar que tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF) as ADI nº. 3786 e 3845, Min. Relator TEORI ZAVASCKI, 
que ainda aguardam julgamento de mérito, apontando inconstitucionalidades 
formais da Resolução nº 33, de 2006 do Senado Federal (que trata da securi-
tização), essas ADIs estabelecem que a Resolução em questão viola dispo-
sições constitucionais que cuidam dos interesses da Administração Tributária 
e dos servidores fiscais. Além de estabelecer que não compete ao Senado 
Federal legislar, autonomamente, acerca de normas gerais em matéria de 
legislação tributária. Os pontos destacados a seguir são temas motivadores 
de ações judiciais: a. Contraria dispositivo do Código Tributário Nacional. b. 
Caracteriza operação de crédito. Em razão dessas discussões, entendemos 
que deve haver garantias no texto que assegurem juridicamente os Municí-
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pios que desejarem ceder a instituições financeiras a cobrança dos créditos 
tributários e não tributários, bem como o intercâmbio de informações essen-
ciais para a atuação da Fazenda Pública em juízo e também extrajudicial.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) a construção de parecer favorável à matéria.
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 FINANÇAS

ISS – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 461, de 2017

Origem: SF PLS 445, de 2017 (Complementar) 
Autor: senador Cidinho Santos (PR-MT)

Ementa: Dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, incidente sobre os serviços descritos nos su-
bitens 4.22, 4.23, 5.09, 10.04, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Lucas Vergílio 
(SD-GO) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: A CNM é favorável/com emendas ao PLP 461, de 
2017. A entidade atua com uma redação substitutiva ao PLP 461, de 2017, 
que visa esclarecer pontos levantados na ADI 5.835 em discussão no STF 
(e que em liminar suspendeu os efeitos da Lei federal e por arrastamento as 
Leis municipais) e em Nota Técnica da Consultoria do Senado Federal. Entre 
os pontos a serem esclarecidos está a definição do tomador dos serviços, a 
criação de um Comitê Gestor formado exclusivamente por representantes de 
Municípios que estabelecerá as obrigações acessórias a serem cumpridas 
pelos prestadores de serviços de administração de cartão de crédito, débito 
e congêneres; administração de clubes e fundos de investimentos; adminis-
tração de consórcios; administração de carteira administrada; administração 
de planos de saúde; administração de leasing etc.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Lucas Vergílio (SD-GO) 
a construção de parecer favorável aos Municípios na CFT e, com os líderes 
partidários, a apresentação de requerimento de urgência para levar a matéria 
direto ao plenário da Câmara dos Deputados para votação.
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FINANÇAS

ISS – MONITORAMENTO DE VEÍCULOS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 191, de 2015

Origem: SF PLS 501, de 2013 (Complementar) 
Autor: senador Romero Jucá (MDB-RR)

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, 
para explicitar a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS) sobre o monitoramento e rastreamento de veículos e carga.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: A CNM é favorável ao PLP 191, de 2015, na for-

ma da emenda apresentada pelos Municípios. O projeto altera a Lei do ISS. 
A redação do projeto impede o recolhimento do ISS no domicílio onde está 
localizado o bem monitorado ou rastreado e este passa a ser devido na sede 
da empresa de monitoramento. Após diversas reuniões da CNM com o setor 
de monitoramento, chegou-se à redação de uma emenda em que se propõe 
a criação de mais um item na lista de serviços, para que o ISS, no caso do 
serviço de monitoramento e rastreamento de veículos e cargas, por ser feito 
a distância, e não localmente, seja recolhido para onde está estabelecida a 
empresa de monitoramento.

Ação Municipalista: Articular com o colégio de líderes e com o presi-
dente deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) para pautar a matéria.
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FINANÇAS

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DOS TRIBUTOS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 485, de 2018

Autor: deputado Fábio Trad (PSD-MS)

Ementa: Dispõe sobre normas gerais de obrigações tributárias 
acessórias.

Situação: Tramitando apensado ao PLP 461, de 2017. Aguardando 
parecer do relator deputado Lucas Vergílio (SD-GO) na Comissão de Finan-
ças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: O PLP nº 485, de 2018, trata de norma geral sobre 
obrigações acessórias de forma extremamente ampla e tem o objetivo de 
desburocratizar o recolhimento de tributos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, a CNM considera que o tema deve ser analisado 
com cautela já que envolve a criação de um sistema único para entrada de 
dados, validação, estoque de informações, autenticação de livros e docu-
mentos cadastrais, contábeis e fiscais dos empresários, das pessoas jurídi-
cas, inclusive imunes ou isentas, além dos seus empregados. Tais inovações 
devem ser exaustivamente discutidas entre os Entes federados de forma a 
não trazer prejuízos de controle e de fiscalização em relação ao imposto de 
competência de cada Ente, bem como prejuízos para a autonomia legislativa 
e financeira dos Municípios.

Ação Municipalista: Articular com os líderes e com o presidente da 
Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a desapensação 
do Projeto de Lei Complementar nº 485, de 2018, do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 461, de 2017.
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FINANÇAS

REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DAS 
CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP

PROJETO DE LEI (PL) 2.501, de 2015

Autor: Comissão Especial

Ementa: Reduz a zero a alíquota das Contribuições dos Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pa-
sep), aplicada sobre as receitas da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, prevista no inc. III do art. 8º da Lei nº 9.715, de 25 de no-
vembro de 1998.

Situação: Tramitando apensado ao PL 7.103, de 2010. Aguardando 
designação de relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP).

Posição da CNM: É necessária a aprovação da presente proposição, 
tendo em vista que a retenção do PIS/Pasep já retirou dos cofres públicos 
municipais, no mínimo, R$ 826 milhões apenas em 2014. Deste montante, R$ 
801 milhões foram retidos sobre o valor do FPM. Os Estados, por sua vez, ti-
veram R$ 744 milhões retidos em PIS/Pasep, no mínimo, no ano anterior, sen-
do R$ 726 milhões referentes ao FPE.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CTASP, deputado 
Ronaldo Nogueira (PTB-RS), a designação de um relator municipalista.
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FINANÇAS

POLÍTICA DE FAIXA DE FRONTEIRA

PROJETO DE LEI (PL) 6.460, de 2013

Origem: SF PLS 380, de 2012 – Autor: Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional

Ementa: Institui a Política Nacional de Defesa e de Desenvolvimento 
da Amazônia Legal e da Faixa de Fronteira.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Posição da CNM: A CNM é favorável. Este projeto trata sobre a Polí-
tica Nacional de Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia Legal e da Fai-
xa de Fronteira e prevê para os Municípios localizados na Faixa de Fronteira 
observar,  para fins de celebração de convênios com a administração públi-
ca federal, o disposto no caput do art. 26 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002, que foi alterado pela Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2015. Por este ar-
tigo, fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Es-
tados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais 
ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos 
de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (Siafi). É fato notório que a Amazônia Legal e a Faixa de Fron-
teira há muito necessitam de uma política nacional, contínua e articulada, de 
modo que os benefícios de ações integradas entre o governo federal, gover-
nos estaduais e municipais possam ser percebidos pelas populações fron-
teiriças, normalmente esquecidas por todos os governantes.  Os habitantes 
dessas áreas são beneficiados hoje com migalhas, são tomados como bra-
sileiros menos importantes. Esta proposição traz em sua essência a possibi-
lidade real de resgatarmos essa dívida, por meio da integração regional, do 
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desenvolvimento econômico com base na sustentabilidade ambiental, com 
foco na redução das desigualdades sociais. Viabiliza que políticas públicas 
de educação, saúde, habitação, turismo e de assistência técnica e extensão 
rural cheguem a essas áreas. A instituição dessas políticas pode provocar o 
adensamento populacional, de forma a garantir a soberania nacional sobre a 
Amazônia Legal e a Faixa de Fronteira. Fica possível também o compartilha-
mento de soluções para problemas comuns, não só entre cidades brasileiras, 
mas também entre cidades de países vizinhos. A proposição instrumentaliza 
os Municípios, os Estados e a União para que fomentem o cooperativismo, a 
cooperação internacional através de ações integradas binacionais, a implan-
tação de consórcios públicos, a concessão de crédito por instituições públi-
cas e privadas.

Ação Municipalista: Articular com a presidência da CCJC, deputado 
Daniel Vilela (MDB-GO), a designação de relator municipalista para apresen-
tação de parecer favorável ao projeto.
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FINANÇAS

REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA 
DE VALORES DO IPTU/ITBI

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 173, de 2015

Autor: deputado Júnior Marreca (PEN/MA)

Ementa: Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para 
prever que a revisão das bases de cálculo do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) e a atualização monetária dos valores que as compõem consti-
tuem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC), com parecer do relator deputado Patrus Ananias 
(PT-MG) pela admissibilidade da matéria.

Posição da CNM: A CNM é favorável. Estabelece obrigatoriedade de 
instituição, previsão e arrecadação de todos os tributos de competência cons-
titucional do Município, dentre os quais se encontram o de Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) – na revisão das bases de cálculo do Imposto com periodicida-
de não superior a 4 anos – e a atualização monetária anual dos valores que 
as compõem. O Município é penalizado com a suspensão de transferências 
voluntárias caso não observe essa obrigação constitucional. A proposta é de 
extrema importância aos Municípios diante da necessidade de se preencher 
uma lacuna na legislação nacional que deixa à mercê da vontade política do 
gestor municipal, muitas vezes pressionado, a decisão para reajustar a plan-
ta genérica de valores para fins de apuração do valor venal de imóveis, re-
nunciando, desta forma, a importantes receitas próprias do seu Município.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJC a aprovação 
do parecer do deputado Patrus Ananias (PT-MG).



PAUTA MUNICIPALISTA 111

FINANÇAS

LEI KANDIR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 221, de 1998

Autor: deputado Germano Rigotto (MDB-RS)

Ementa: Dispõe sobre a compensação financeira devida pela União 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios em função da perda de receita de-
corrente da desoneração de ICMS sobre exportações de bens e da conces-
são de crédito nas operações anteriores, conforme art. 91 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen), com parecer favorável 
do relator deputado José Priante (MDB-PA).

Posição da CNM: A CNM é favorável ao PLP 221, de 1998. A propos-
ta fixa a compensação no montante de R$ 39 bilhões/ano, incluído o Fundeb. 
Sua distribuição entre Estados ficou assim definida no substitutivo: 40% dos 
recursos em um rateio fixo, com coeficientes extraídos da média dos coefi-
cientes da Lei Complementar nº 115, de 2002, e da Medida Provisória nº 749, 
de 2016 (que trata do FEX para 2016); 30% dos recursos em um rateio va-
riável, com coeficientes definidos com base na média móvel do volume de 
exportações de produtos primários e semielaborados de cada Estado nos 
últimos cinco exercícios financeiros; e  30% dos recursos em um rateio va-
riável, com coeficientes definidos com base na relação entre as exportações 
e as importações de cada Estado nos últimos cinco exercícios financeiros. 
Do total distribuído aos Estados, 25% pertencem aos seus respectivos Mu-
nicípios, assim a previsão de distribuição aos Entes locais seria de 9,75 bi-
lhões/ano. Um aumento extremamente significativo, considerando que o atual 
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repasse aos Municípios da Lei Kandir somada ao FEX é de pouco mais de 
R$ 1 bilhão/ano. A aprovação desse projeto representaria a maior conquista 
do movimento municipalista nos últimos 10 anos.

Ação Municipalista: Articular com o colégio de líderes e com o presi-
dente deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) para pautar a matéria.
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FINANÇAS

LIMITE PARA DESPESA DE PESSOAL

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 270, de 2016

Origem: SF PLS 316, de 2015 – Autor: senador Otto Alencar (PSD-BA)

Ementa: Queda de receita real e vedação de aplicação dos limites da 
LRF. Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para vedar a aplicação de sanções 
a Município que ultrapasse o limite para a despesa total com pessoal nos ca-
sos de queda de receita que especifica.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Mário Negromonte 
Jr. (PP-BA) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: A CNM é favorável ao PLP 270, de 2016. A propos-
ta flexibiliza limite de despesa de pessoal estabelecido na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal aos Municípios que ultrapassarem o limite por terem sofrido 
queda de receita real superior a 10% (dez por cento), em comparação ao 
correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, quando houver 
redução no repasse de transferências constitucionais em razão de benefícios 
e concessões de isenções possibilitados pela União, bem como redução dos 
repasses de royalties e participação especial.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Mário Negromonte Jr. 
(PP-BA) a construção de parecer favorável à matéria.
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FINANÇAS

REFORMA TRIBUTÁRIA

COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA

Autor: Comissão Especial

Ementa: Comissão para análise, estudo e formulação de proposições 
relacionadas à Reforma Tributária.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) na Comissão Especial.

Posição da CNM: A CNM é favorável às linhas gerais da reforma de-
fendida pelo deputado Hauly, especialmente se esta vier acompanhada de 
medidas que visem ao fortalecimento da autonomia financeira do Ente muni-
cipal, tais como a criação de um Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
de competência e de nível estadual, o qual abarca o IPI, o ICMS, o ISS e as 
contribuições do PIS e da Cofins. Ademais, é indispensável que, quando da 
instituição de novas contribuições pela União Federal, estas sejam acompa-
nhadas de partilha obrigatória com os Municípios. Ademais, também se po-
sicionam os Municípios em favor da alteração da forma de tributação da pro-
priedade e de sua transmissão. Pleiteia-se em favor da unificação do IPTU 
e do ITR, assim como do ITBI e do ITCM, criando-se dois impostos únicos, 
ambos de competência municipal. Por fim, também é posição das municipa-
lidades, relativamente à questão da planta do IPTU, a criação de uma Lei de 
âmbito nacional por meio da qual sejam estruturadas regras e requisitos ge-
rais, os quais, de forma específica, devem ser regulamentados por meio de 
Decreto municipal.

Ação Municipalista: Solicitar ao deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-
-PR) a apresentação de relatório favorável ao IVA.
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HABITAÇÃO

AUXÍLIO PARA ELABORAÇÃO 
DE PLANO DIRETOR

PROJETO DE LEI (PL) 5.420, de 2013

Origem: SF PLS 356, de 2011 – Autor: senadora Ana Amélia (PP-RS)

Ementa: Auxílio para elaboração de Plano Diretor. Acrescenta inc. VI ao 
art. 3º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para ins-
tituir o dever da União de prestar assistência técnica e financeira aos Municí-
pios para a elaboração do plano diretor e de outras normas dele decorrentes.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Benito Gama 
(PTB-BA) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: É favorável ao acréscimo do inciso na Lei nº 10.257, 
de 2001. O acréscimo regulamentaria o dever da União de prestar assistência 
técnica e recursos financeiros para todos os Municípios que são obrigados 
– com base na Lei nº 10.257, de 2001 – a elaborar e revisar o plano diretor.

Ação Municipalista: Articular a mudança do parecer na Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT).
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JURÍDICO

LEGITIMIDADE PARA PROPOR 
ADI E ADC NO STF

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 253, de 2016

Origem: SF PEC 73, de 2015 – Autor: senador 
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE)

Ementa: Altera o art. 103 da Constituição Federal para permitir que enti-
dade de representação de Municípios de âmbito nacional possa propor ação 
direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Hildo Rocha (MDB-
-MA) na Comissão Especial da ADI/ADC – Municípios.

Posição da CNM: Embora reconhecidos como Entes autônomos da Fe-
deração brasileira por força de dispositivo constitucional, os Municípios não 
têm  amparo jurídico para discutir na Corte Suprema do país as propostas 
aprovadas pelo parlamento que ferem a sua autonomia ou que lhes causem 
prejuízos financeiros. Diante disso, a CNM, entidade prevalente de represen-
tação dos Municípios brasileiros, sendo, portanto, a sua porta-voz, busca por 
meio desta proposição a legitimação para a propositura de ADI e ADC.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) 
a construção de parecer favorável à matéria na Comissão Especial.
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JURÍDICO

CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CAUC

PROJETO DE LEI (PL) 2.542, de 2015

Origem: SF PLS 196, de 2014 – Autor: senador Pedro Taques (PDT-MT)

Ementa: Acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei nº 11.107, de 6 
de abril de 2005, para limitar as exigências legais de regularidade, quando 
da celebração de convênios com a União, ao próprio consórcio público en-
volvido, sem estendê-las aos Entes federativos nele consorciados.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen) com pareceres favorá-
veis de todas as Comissões.

Posição da CNM: A CNM é favorável à proposição. Objetiva explicitar 
a regra de que as exigências de regularidade fiscal, previdenciária e de ou-
tras naturezas para fins de celebração de convênios com consórcios públi-
cos que se farão em relação ao próprio consórcio, não serão impostas aos 
Estados e aos Municípios que os constituírem.

Ação Municipalista: Solicitar ao presidente da Câmara, deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), que paute a matéria no Plenário.
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JURÍDICO

CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CLT

PROJETO DE LEI (PL) 2.543, de 2015

Origem: SF PLS 302, de 2015 – Autor: senador 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

Ementa: Consórcios Públicos – CLT. Altera o § 2º do art. 6º da Lei nº 
11.107, de 6 de abril de 2005, para estabelecer que, no consórcio público 
com personalidade jurídica de direito público, o pessoal será regido pela Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT).

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen) com urgência.
Posição da CNM: A favor da proposição. Visa a adequar e melhorar a 

redação dada pela Lei que instituiu os Consórcios Públicos diante de deci-
sões de alguns Tribunais de Conta sobre a necessidade da contratação de 
quadro pessoal do regime estatutário, enquanto outros admitem a contrata-
ção pelo regime celetista.

Ação Municipalista: Articular com os líderes e o presidente da Câma-
ra dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a inclusão da matéria 
na pauta de votação do Plenário.
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JURÍDICO

TETO REMUNERATÓRIO

PROJETO DE LEI (PL) 6.726, de 2016

Origem: SF PLS 449, de 2016 – Autor: Senado 
Federal – Comissão Especial do Extrateto

Ementa: Regulamenta o limite remuneratório de que tratam o inc. XI e 
os §§ 9º e 11 do art. 37 da Constituição Federal.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Rubens Bueno 
(PPS-PR) na Comissão Especial do Teto Remuneratório.

Posição da CNM: A CNM é favorável à proposta. O projeto de lei con-
templa amiúde o dispositivo constitucional estabelecido no art. 37, inc. XI. 
Ademais, o estabelecimento do teto remuneratório fomenta o equilíbrio fi-
nanceiro municipal, momento em que respeita integralmente o subsídio do 
prefeito como referência para as remunerações municipais, tal qual prevê a 
Constituição Federal.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Rubens Bueno (PPS-PR) 
a construção de parecer favorável aos Municípios.
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JURÍDICO

MODERNIZAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS (8.666/1993)

PROJETO DE LEI (PL) 6.814, de 2017

Origem: SF PLS 559, de 2013 – Autor: Senado Federal – Comissão 
Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos

Ementa: Modernização da Lei de Licitações e Contratos (8.666/1993)
Situação: Tramitando apensado ao PL 1.292, de 1995. Aguardando 

parecer do relator deputado João Arruda (MDB-PR) na Comissão Especial 
de Licitações.

Posição da CNM: A CNM é favorável à matéria. A proposta estabelece 
normas gerais de licitações e contratos administrativos no âmbito da admi-
nistração federal direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, abrangendo os órgãos dos poderes Legislativos e Judiciá-
rios da União, quando no desempenho de função administrativa, e os fundos 
especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela ad-
ministração pública. Revoga, após o decurso de 1 (um) ano da publicação da 
Lei, as Leis 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos); 10.520, de 
17 de julho de 2002 (pregão); e os arts. 1 a 47 da Lei 12.462, de 4 de agosto 
de 2011 (Regime Diferenciado de Contratações – RDC).

Ação Municipalista: Articular na Comissão Especial com o deputado 
João Arruda (MDB-PR) a elaboração de um parecer favorável aos Municípios.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PL 
9.536, de 2018.
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JURÍDICO

REDUZ VALOR PPP’S

PROJETO DE LEI (PL) 7.063, de 2017

Origem: SF PLS 472, de 2012 – Autor: senador 
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Ementa: Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para re-
duzir o valor mínimo dos contratos de parcerias público-privadas celebrados 
por Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público (CTASP).

Posição da CNM: O PLS 472, de 2012, divide em três a regra atual 
(que veda a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor 
do contrato seja inferior a vinte milhões de reais). A proposição veda a cele-
bração de contrato de parceria público-privada cujo valor do contrato seja 
inferior a vinte milhões de reais no âmbito da União; dez milhões de reais no 
âmbito dos Estados e do Distrito Federal; inferior a cinco milhões de reais no 
âmbito dos Municípios. A aprovação da proposta se faz necessária uma vez 
que as federações são desiguais, especialmente no tocante à ocupação po-
pulacional e ao desenvolvimento econômico. A redução do valor mínimo via-
biliza o acesso de pequenos e médios Municípios a essa forma de contrata-
ção. Diante de todo exposto, somos favoráveis à aprovação do PLS 472, de 
2012, no intuito de adequar os valores mínimos à realidade da maioria dos 
Municípios brasileiros. 

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CTASP, deputado 
Ronaldo Nogueira (PTB-RS), a designação de um relator municipalista para 
proferir parecer favorável à matéria.
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PLANEJAMENTO TERRITORIAL

ESTATUTO DA METRÓPOLE

PROJETO DE LEI (PL) 9.610, de 2018

Autor: deputado João Paulo Papa (PSDB-SP)

Ementa: Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o 
Estatuto da Metrópole.

Situação: Tramitando apensado ao PL nº 9.011, de 2017. Aguardando 
parecer do relator deputado Milton Monti (PR-SP) na Comissão de Viação e 
Transportes (CVT).

Posição da CNM: A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é fa-
vorável ao PL nº  9.610, de 2018, que visa a aprimorar a Lei Federal nº 13.089, 
de 2018. A CNM acredita na importância de a União apoiar com políticas pú-
blicas e recursos financeiros à promoção de ações compartilhadas no âmbito 
das regiões metropolitanas. O PL nº 9.610, de 2018, visa a trazer esclareci-
mentos e fortalecer a viabilidade da implementação da nova legislação com 
a prerrogativa de os Entes da Federação proporem instrumentos de gestão 
e financeiros para fomentar o compartilhamento das funções públicas de in-
teresse comum. A CNM apresenta a ressalva de supressão de instituição de 
unidade de gestão profissionalizada prevista no inc. V do art. 8o do PL 9.610, 
de 2018, uma vez que a referida unidade profissionalizada pode onerar as 
finanças municipais.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Milton Monti (PR-SP) a 
construção de parecer favorável aos Municípios.
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PREVIDÊNCIA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS

PROJETO DE LEI (PL) 8.974, de 2017

Autor: deputado Efraim Filho (DEM-PB)

Ementa: Dispõe sobre a compensação financeira entre os Regimes 
Próprios de Previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras providências.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público (CTASP).

Posição da CNM: A CNM é totalmente favorável à proposta e participou 
ativamente de sua elaboração. O objetivo é fazer justiça e trazer isonomia no 
tratamento de dívidas previdenciárias, agilizando os processos de compen-
sação previdenciária e corrigindo os valores pelo mesmo critério que a União 
corrige as dívidas dos Municípios com o RGPS. Como em muitos casos, os 
Tribunais de Contas demoram a homologar as aposentadorias, e o prazo de 
prescrição do direito de compensação previdenciária é de apenas 5 anos, 
dessa forma, com muita frequência, os Municípios perdem parte dos recur-
sos a que têm o direito constitucional de receber. Nesse sentido, propomos 
agilizar os processos de compensação previdência e corrigir os valores pelo 
mesmo critério que a União corrige as dívidas dos Municípios com o RGPS. 
Estabelecemos um prazo de 90 dias para o INSS analisar os processos. Pror-
rogamos o prazo de prescrição tanto do estoque quanto do fluxo atrasado, 
evitando que os Municípios percam para a União recursos que lhe são de 
direito e que são fundamentais para a manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial de seus RPPS. 
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Ação Municipalista: Articular com o presidente da CTASP, deputado 
Ronaldo Nogueira (PTB-RS), a designação de um relator municipalista para 
proferir parecer pela aprovação da matéria.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PLS 
395, de 2017.
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PREVIDÊNCIA

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 287, de 2016

Autor: Poder Executivo

Ementa: Altera os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Cons-
tituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece regras de transi-
ção e dá outras providências.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: A Confederação Nacional de Municípios (CNM) com-

preende que existem realidades fáticas insuperáveis e dados prognósticos 
que apontam para a necessidade de uma reforma previdenciária aprofunda-
da, em especial a questão do término do bônus demográfico. Em pouco mais 
de 13 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos triplicará, projeção 
que reforça a conclusão de que haverá a necessidade de uma maior taxa de 
produtividade dos jovens para a sustentação dos inativos. Tendo em vista o 
grave quadro fiscal enfrentado pelas prefeituras, bem como a enorme pres-
são exercida pelas despesas previdenciárias nos orçamentos locais, além da 
dinâmica demográfica do país, a Confederação Nacional de Municípios é fa-
vorável a uma reforma ampla do atual sistema. Consideramos que, na forma 
proposta pelo relatório do deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA), a PEC 
287, de 2016, tem impacto imediato na melhora dos fundos próprios munici-
pais. Esta melhora fiscal nos orçamentos locais será fundamental para pos-
sibilitar a continuidade da prestação de serviços pelas prefeituras, os quais 
são essenciais à população, como educação, saúde, iluminação, limpeza e 
saneamento.  Por entender que as modificações trarão melhoras muito signi-
ficativas  na gestão da folha de inativos das prefeituras brasileiras, com am-
plo impacto nas finanças municipais, esta Confederação apoia fortemente o 
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relatório do deputado Arthur Maia (DEM-BA). Este abrirá espaço fiscal tão ne-
cessário ao fomento das inúmeras prestações de serviços à população rea-
lizadas diariamente por esta esfera de governo. Portanto, o principal objetivo 
da CNM, no que tange às questões previdenciárias, é chamar a atenção da 
sociedade e do governo federal de que uma grande oportunidade está acon-
tecendo para que, de uma vez por todas, a realidade previdenciária munici-
pal seja revisada; e nossa contribuição será fornecer os dados e a visão mu-
nicipalista para o debate.

Ação Municipalista: Sensibilizar os parlamentares acerca da impor-
tância da aprovação da matéria.

 



PAUTA MUNICIPALISTA 127

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

FUNDO DE ATENDIMENTO PARA 
SITUAÇÕES DE DESASTRES 
DECORRENTES DE SECAS

PROJETO DE LEI (PL) 8.894, de 2017

Origem: SF PLS 791, de 2015 – Autor: senador José Agripino (DEM-RN)

Ementa: Fundo de Atendimento para Situações de Desastres Decor-
rentes de Secas

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Átila Lira (PSB-PI) 
na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS).

Posição da CNM: A CNM é favorável ao projeto, considerando que a 
existência de um Fundo específico deverá proporcionar uma garantia de re-
cursos e de respostas mais rápidas em termos de fazer chegar aos Municípios 
afetados os recursos financeiros tão urgentes. Este projeto teve o auxílio da 
CNM em sua criação. O Fundo de Atendimento às Situações de Emergência 
e de Calamidade Pública decorrentes de Secas, caso seja aprovado, será 
mais uma ferramenta valiosa para ações voltadas à recuperação dos solos e 
a investimentos para infraestrutura e captação e distribuição de recursos hí-
dricos às áreas afetadas em casos de situação de emergência ou estado de 
calamidade pública reconhecidos pelo poder federal.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Átila Lira (PSB-PI) pa-
recer favorável aos Municípios.
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PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DE 
RECURSOS DA UNIÃO AOS ESTADOS E 

MUNICÍPIOS AFETADOS POR DESASTRES

PROJETO DE LEI (PL) 9.479, de 2018

Autor: Câmara dos Deputados – Comissão Externa

Ementa: Altera a Lei no 12.340, de 2010, que dispõe sobre as transfe-
rências de recursos da União a Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de res-
posta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo 
Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá outras 
providências.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Integra-
ção Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA).

Posição da CNM: Em sua maioria, os efeitos negativos gerados por 
desastres decaem diretamente sobre os Municípios, causando danos e pre-
juízos econômicos, materiais, ambientais e humanos. Diante do exposto, a 
CNM é favorável ao PL 9.479, de 2018, que altera a Lei nº 12.340, de 2010, 
solicitando a liberação de recursos antes da aprovação do Plano de traba-
lho. Isso dará celeridade tanto às obras de pequeno porte quanto à execução 
de ações de reabilitação e reconstrução de cenários afetados por desastres 
destinadas a minimizar ou até mesmo sanar seus efeitos negativos, de modo 
a preservar a integridade física e moral da população, bem como restabele-
cer a normalidade social com a maior brevidade possível.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CINDRA, a deputa-
da Marinha Raupp (MDB-RO),  a designação de um relator municipalista para 
proferir parecer favorável à matéria.
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SANEAMENTO

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DEFINIDOS 
PELA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS – LEI 12.305, DE 2010

PROJETO DE LEI (PL) 2.289, de 2015

Origem: SF PLS 425, de 2014 – Autor: Senado Federal – 
Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos

Ementa: Prorroga o prazo para a disposição final ambientalmente ade-
quada dos rejeitos de que trata o art. 54 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010.

Situação: Pronta para pauta do Plenário (Plen) com Requerimento de 
Urgência nº 3.614, de 2015. Aguardando Criação de Comissão Temporária.

Posição da CNM: A proposta amplia o prazo para que os Municípios 
adequem a disposição final ambientalmente apropriada de rejeitos em ater-
ros sanitários, usando critérios temporal e populacional. O prazo para o cum-
primento da Lei nº 12.305, de 2010, encerrou-se em 2014. A CNM alerta que 
desde a promulgação da PNRS em 2010 não houve nenhuma prorrogação 
de prazos nos diversos projetos de lei que tramitam nesse mesmo sentido na 
Câmara.  A importância desse PL para a CNM é que ele considera prorrogar 
o prazo da PNRS de maneira escalonada, conforme o porte populacional dos 
Municípios. Nesse sentido, a CNM analisa que a preocupação ambientalista 
está no cerne desse projeto, pois considera que a prorrogação escalonada 
dos Municípios maiores aos menores é mais justa e minimiza os impactos so-
cioambientais negativos. Municípios maiores que causam maiores impactos 
ambientais terão menor prazo para se adequarem à lei. Os Municípios meno-
res, que possuem maiores dificuldades técnicas e financeiras e causam me-
nores impactos socioambientais, terão prazo maior.
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Ação Municipalista: Solicitar aos líderes de bancada a votação do Re-
querimento de Urgência nº 3.614, de 2015, para inclusão do projeto na pauta 
de votação do Plenário.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PLP 
14, de 2015.
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SANEAMENTO

FUNDO E SISTEMA NACIONAL 
DE SANEAMENTO BÁSICO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 388, de 2014

Autor: deputado Afonso Florence (PT-BA)

Ementa: Dispõe sobre o Sistema Nacional de Saneamento Básico, ins-
titui o Fundo Nacional de Saneamento Básico e cria o Conselho Gestor do 
Fundo Nacional do Saneamento Básico.

Situação: Tramitando apensado ao PLP 72, de 1999. Aguardando cons-
tituição de Comissão Temporária.

Posição da CNM: Considerando que o Plano Nacional de Saneamento 
Básico previu a necessidade de R$ 508 bilhões para universalizar os serviços 
de saneamento até 2033, a CNM defende a criação desse Fundo que tem 
por objetivo centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os progra-
mas destinados a implementar, em conformidade com o disposto na política 
federal de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de 
saneamento básico. Ademais, a proposta, além de criar o fundo, cria o Siste-
ma Nacional de Saneamento Básico para implementar políticas e programas 
de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso ao sanea-
mento básico; e articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das 
instituições e órgãos que desempenham funções no setor de saneamento. As-
sim, com a criação do fundo e do SNSB, haverá recursos e também a centra-
lização de todos os programas e projetos destinados ao saneamento básico.

Ação Municipalista: Articular com os líderes partidários a indicação 
de representantes partidários para a constituição e instalação da Comissão 
Especial.
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SANEAMENTO

DESTINAÇÃO DE VERBA DA SAÚDE 
PARA RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 421, de 2017

Autor: deputado Herculano Passos (MDB-SP)

Ementa: Destina parcela dos recursos de emendas parlamentares ao 
Orçamento da União para as finalidades que especifica.

Situação: Tramitando apensado ao PLP 292, de 2016. Aguardando pa-
recer do relator deputado Assis Carvalho (PT-PI) na Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF).

Posição da CNM: A CNM é favorável que emendas individuais da saúde 
sejam destinadas para resíduos e limpeza urbana, uma vez que são ativida-
des que necessitam de altos investimentos e se relacionam diretamente com 
a saúde pública. A inclusão de despesas com limpeza urbana e remoção de 
resíduos entre aquelas que podem ser computadas para efeito de apuração 
dos recursos mínimos de saúde será de extrema importância para os Muni-
cípios, reduzindo a proliferação de moléstias decorrentes da presença de li-
xões e de limpeza pública insuficiente. Assim sendo, a destinação de parcela 
dos recursos de emendas parlamentares ao Orçamento da União para resí-
duos sólidos resultará em Municípios com melhor gestão de resíduos sólidos 
e, consequentemente, maior impacto positivo na saúde.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Assis Carvalho (PT-PI) 
construção de parecer favorável à matéria.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PLP 
307, de 2016.
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 SAÚDE

MULTAS DE TRÂNSITO PARA A SAÚDE

PROJETO DE LEI (PL) 10.161, de 2018

Autor: senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

Ementa: Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e o art. 32 da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para destinar trinta por cento 
da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Situação: Tramitando apensado ao PL 3.920, de 2008. Pronta para 
Pauta no Plenário (Plen).

Posição da CNM: A CNM é favorável à proposição, uma vez que a pro-
posta define que os recursos arrecadados com as multas de trânsito serão 
destinados ao financiamento do Sistema Único de Saúde do próprio Ente ar-
recadador, corrigindo um fluxo equivocado proposto anteriormente, que des-
tinava os recursos financeiros ao Fundo Nacional de Saúde. O Sistema Único 
de Saúde (SUS) passa por grandes dificuldades financeiras para custear os 
serviços ofertados à população, visto que historicamente não se definiu uma 
política de financiamento que vislumbrasse as reais necessidades de cada 
nível de atenção à saúde e de complexidade. Neste sentido, de acordo com 
os dados do Datasus (Departamento de Informática do SUS), atualmente exis-
tem 10.188 estabelecimentos de saúde que ofertam serviços de URGÊNCIA, 
dos quais 69,7% se encontram sob a gestão municipal. Isso significa dizer 
que a maioria desses serviços estão sob a responsabilidade dos Municípios, 
seguido dos Estados, havendo a necessidade de corrigir a definição dos re-
cursos financeiros oriundos das multas de trânsito. Com isso, estima-se que 
o SUS receberá mais de R$ 1 bilhão ao ano.

Ação Municipalista: Solicitar ao presidente da Câmara, deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), que paute a matéria no Plenário. 
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SAÚDE

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
(CUSTEIO DE MEDICAMENTOS)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 264, de 2013

Autor: deputado Luiz Fernando Faria (PP-MG)

Ementa: Acrescenta § 7º ao art. 198 da Constituição Federal, dispondo 
sobre a obrigatoriedade de participação da União, dos Estados e do Distrito 
Federal no custeio de medicamentos e despesas médicas hospitalares com 
origem em ordem judicial.

Situação: Aguardando constituição de Comissão Temporária.
Posição da CNM: A proposta vai ao encontro dos interesses dos Muni-

cípios, evitando a judicialização da saúde. Determina que, no caso de ocor-
rer ordem judicial para a realização de despesas de compra de medicamen-
tos, despesas médico-hospitalares e de internação a serem custeados pelos 
Municípios, a União obrigatoriamente participará com 75% do valor e o Esta-
do de origem da ação ou o Distrito Federal participará com 25% do custeio.

Ação Municipalista: Articular a criação e a instalação da Comissão 
Especial.
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SAÚDE

REPASSE DA ARRECADAÇÃO DAS 
CONTRIBUIÇÕES DO PIS/PASEP

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 48, de 2015

Autor: deputado Alfredo Kaefer (PP-PR)

Ementa: Acrescenta dispositivos aos arts. 159 e 198 da Constituição 
Federal, para determinar que a União entregue aos Municípios parte da arre-
cadação das contribuições sociais sobre a receita ou o faturamento e sobre 
o lucro, para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) com parecer do deputado Danilo Forte (PSDB-CE) pe-
la admissibilidade da matéria.

Posição da CNM: É um pleito antigo da CNM que, se aprovado, repre-
sentará uma injeção considerável de recursos para os cofres municipais. Torna 
obrigatória a partilha dos recursos das contribuições sociais incidentes sobre 
a receita ou o faturamento e o lucro com os Municípios, de maneira a permi-
tir que mantenham sua autonomia financeira. Altera a redação dos arts. 159 
e 198 da CF/1988 para determinar que a União entregue 23,5% do produto 
da arrecadação das contribuições sociais sobre a receita ou o faturamento e 
sobre o lucro para aplicação pelos Municípios em ações e serviços públicos 
de saúde. Pode assegurar o repasse superior a R$ 63 bilhões aos Municípios 
para aplicação em ações governamentais da seguridade social, as quais en-
volvem serviços públicos de saúde e assistência social.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJC a aprovação do 
parecer do deputado Danilo Forte (PSDB-CE) pela admissibilidade da matéria.
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SAÚDE

RESSARCIMENTO POR PLANOS DE SAÚDE

PROJETO DE LEI (PL) 2.504, de 2015

Autor: Comissão Especial (Pacto Federativo)

Ementa: Permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios se-
jam ressarcidos pelos planos e seguros privados de assistência à saúde nos 
casos de atendimento dos respectivos segurados.

Situação: Tramitando apensado ao PL 7.419, de 2006. Pronto para a 
pauta. Pronto para a pauta do Plenário (Plen) sob regime de urgência, com 
parecer do relator deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) pela aprovação da 
matéria na Comissão Especial dos Planos de Saúde.

Posição da CNM: Favorável. No entanto, o atual projeto ainda não aten-
de em toda sua plenitude que o ressarcimento se dê 100% ao Ente público 
que realizou o atendimento. Nos termos propostos pelo PL 2.504, de 2015, 
apenas 80% do valor seria creditado no fundo do Ente que realizou o atendi-
mento. Nesse sentido, entendemos necessária a realização de alteração do 
atual projeto com a emenda proposta pela CNM. Sugestão de emenda: “re-
passe de 100% (cem por cento) dos recursos à unidade pública de saúde 
responsável pelo atendimento dos segurados das instituições operadoras de 
planos e seguros privados de assistência à saúde”.

Ação Municipalista: Articular com os parlamentares a rejeição do pa-
recer do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
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TRÂNSITO E MOBILIDADE

UNIFICA AS COMPETÊNCIAS 
DE FISCALIZAÇÃO DAS 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

PROJETO DE LEI (PL) 822, de 2015

Autor: deputado Hugo Motta (PRB-PB)

Ementa: Altera a Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsi-
to Brasileiro, para unificar as competências de fiscalização das infrações de 
trânsito, tornando-as comuns aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) com parecer do relator deputado Gonzaga Patriota 
(PSB-PE) pela admissibilidade da matéria.

Posição da CNM: A CNM é favorável ao PL 822, de 2015, com articu-
lação das entidades municipalistas e apresentação de parecer favorável ao 
relator. A pauta é demanda antiga dos Municípios e tem o propósito de unificar 
competências de fiscalização das infrações de trânsito, tornando-as comuns 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. A entidade defende que 
os Municípios, que já possuem a obrigação de criar os órgãos municipais de 
trânsito, tenham mais autonomia na gestão e na arrecadação. A CNM avalia 
o projeto de lei em questão que aumenta as arrecadações quanto à fiscaliza-
ção para o Município, já que ele será responsável por executar a fiscalização, 
autuar, aplicar as medidas administrativas e as penalidades pelas infrações 
previstas no CTB em vias municipais, que representam 78,8% da malha viária 
brasileira, segundo dados do DNIT. Ou seja, o Município irá fiscalizar qualquer 
infração em vias municipais sem a necessidade de convênio com o Estado.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CCJC a aprovação 
do parecer do deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE) pela admissibilidade da 
matéria.
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CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

Proposições Negativas
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DESENVOLVIMENTO RURAL

AGENTE COMUNITÁRIO DA TERRA

PROJETO DE LEI (PL) 2.602, de 2011

Autor: deputado Nilson Leitão (PSDB-MT)

Ementa: Agente Comunitário da Terra. Cria o Agente Comunitário da 
Terra e o Programa de Agentes Comunitários da Terra.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Finan-
ças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: O Legislativo Federal apresenta a criação do Pro-
grama de Agentes Comunitário da Terra para implementação de ações de 
assistência técnica e extensão rural (ATER) por meio de Agente Comunitário 
da Terra para atendimento de pequenos produtores rurais e dos agricultores 
familiares, sob a supervisão de órgão gestor municipal. A referida proposta 
cria um programa que será executado pelos Municípios, sem a devida regu-
lamentação da proposta, o que poderá trazer despesas aos Municípios brasi-
leiros, assim como acontece no Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 
Por esta razão, a CNM se posiciona contrariamente ao projeto.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CFT, deputado Re-
nato Molling (PP-RS), a designação de relator municipalista para proferir pa-
recer contrário à matéria.
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EDUCAÇÃO

OBRIGATORIEDADE DE 
EDUCADOR ASSISTENTE

PROJETO DE LEI (PL) 1.286, de 2011

Autor: deputada Professora Dorinha Seabra (DEM-TO)

Ementa: Acrescenta § 2º ao art. 25 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispon-
do sobre a obrigatoriedade da existência de educadores assistentes na edu-
cação infantil e nos dois primeiros anos do ensino fundamental.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Finan-
ças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: Para a CNM, a proposta, que tem como objetivo me-
lhorar o atendimento das crianças nos primeiros anos em que está na escola, 
traduz-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 com o presidente da CFT, o deputado 
Renato Molling (PP-RS), a designação de um relator municipalista para pro-
ferir parecer negativo à matéria.
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EDUCAÇÃO

LICENÇA CAPACITAÇÃO DE UM ANO

PROJETO DE LEI (PL) 3.133, de 2008

Origem: SF PLS 433, de 2007 Autor: senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

Ementa: Estabelece que os profissionais da educação básica terão 
vencimento inicial igual ou superior ao Piso Salarial Profissional Nacional, e 
a cada sete anos de trabalho terão direito a licença das atividades normais, 
com duração mínima de 1 (um) ano.

Situação: Pronto para a pauta na Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) com o parecer do deputado Hildo Rocha (MDB-MA) pela admissibili-
dade da matéria.

Posição da CNM: A CNM é contra o texto original do PLS 433, de 2007, 
segundo o qual após sete anos de exercício o profissional da educação públi-
ca básica terá o direito de afastar-se de suas atividades pelo período mínimo 
de um ano para fins de capacitação e/ou qualificação. Entretanto, a licença-
-capacitação proposta no substitutivo em apreciação na Câmara dos Deputa-
dos foi instituída no serviço público federal em substituição à licença-prêmio. 
Se a licença-capacitação substituir a licença-prêmio não implicará despesa 
nova para Estados/DF e Municípios. Se for instituída como uma nova licença, 
ela acarretará despesa nova sem indicação da fonte de recursos.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CFT a rejeição do 
parecer do deputado Hildo Rocha (MDB-MA).
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EDUCAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA

PROJETO DE LEI (PL) 3.688, de 2000

Autor: deputado José Carlos Elias (PTB-ES)

Ementa: Dispõe sobre a introdução de assistente social no quadro de 
profissionais de educação em cada escola.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen). 
Posição da CNM: A proposta original da presença nas escolas de as-

sistente social (e de psicólogo, segundo proposições apensadas ao PL 3.688, 
de 2000) foi substituída pela proposta de prestação de serviços de psicologia 
e assistência social, por meio de equipes multidisciplinares, nas redes públi-
cas de educação básica. Ou seja, por meio da articulação entre os sistemas 
de ensino, de saúde e de assistência social. Por mais que venha a impactar 
os serviços de saúde e assistência social nos Municípios, dificilmente essa 
proposição será rejeitada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Em con-
sequência, a CNM defende, na cláusula de vigência, a fixação de prazo, a 
partir da data de publicação da nova lei, para sua implementação. Lembre-
-se de que no substitutivo da Câmara de Deputados era previsto prazo de um 
ano, o que foi suprimido no substitutivo do Senado Federal.

Ação Municipalista: Articular apresentação de emenda no Plenário 
da Câmara dos Deputados com a proposta de prazo defendida pela CNM.

Proposição Correlata: Existe outro projeto que trata desse assunto – PL 
4.022, de 2008.
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EDUCAÇÃO

PISO DO MAGISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

PROJETO DE LEI (PL) 698, de 2011

Autor: deputado Romero Rodrigues (PSDB-PB)

Ementa: Altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que “Regula-
menta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério público da educação básica”.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP) com parecer favorável da relatora deputada 
Flávia Morais (PDT-GO).

Posição da CNM: A CNM é contrária à aprovação do PL 698, de 2011, 
que aumenta o valor do piso nacional do magistério e, por consequência, 
eleva os gastos das administrações municipais com as folhas de pagamento 
dos profissionais do magistério da educação básica. Além disso, a proposta 
não estabelece a fonte de recursos que Municípios e Estados utilizariam pa-
ra cumprir o novo valor do piso, e, embora 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 Municí-
pios dos Estados que recebem a complementação da União ao Fundeb po-
derão receber esses recursos. Ou seja, esse PL mantém os problemas da Lei 
nº 11.738, de 2008, e ainda aumenta o valor do piso.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CTASP a rejeição 
do parecer da deputada Flávia Morias (PDT-GO).
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EDUCAÇÃO

RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES 
NOS CRITÉRIOS DE EDUCAÇÃO

PROJETO DE LEI (PL) 7.420, de 2006

Autor: deputada Professora Raquel Teixeira (PSDB-GO)

Ementa: Dispõe sobre a qualidade da educação básica e a responsa-
bilidade dos gestores públicos na sua promoção.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: o substitutivo em apreciação resulta do empenho do 

relator em incorporar alterações que visam a resolver problemas apontados 
no debate sobre a LRE. Entretanto, são mantidas as principais características 
dos diversos substitutivos oferecidos ao Projeto de Lei nº 7.420, de 2006, em 
especial a caracterização da responsabilidade educacional, nos termos dos 
arts. 10 e 11 do referido substitutivo. Para esta Confederação, é inadmissível 
que a constatação de retrocesso na qualidade da rede de educação básica e 
a não garantia de insumos e processos e de recursos financeiros possam vir 
a dar ensejo à ação civil pública de responsabilidade educacional contra os 
chefes do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Por essas razões, a CNM manifesta-se contrária à aprovação do 
substitutivo à LRE e favorável à elaboração de um novo substitutivo nos ter-
mos propostos pela Sase/MEC em documento de junho de 2015.

Ação Municipalista: Articular com o Colégio de Líderes a não inclusão 
da matéria na pauta de votação do Plenário.
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FINANÇAS

IPTU ESCOLAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 122, de 2007

Autor: deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP)

Ementa: Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana (IPTU), dando nova redação ao inciso V do § 1º do art. 32 da Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Mário Negromonte 
Jr. (PP-BA) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: A CNM é contrária a este projeto de Lei Comple-
mentar que impacta de forma considerável nos Municípios. E, para que haja 
a construção de uma escola ou posto de saúde, é necessário planejamento 
orçamentário, e não somente imposição, por meio do Congresso Nacional, da 
responsabilidade aos Municípios de forma indireta, dificultando ainda mais a 
exigência do IPTU aos contribuintes.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Mário Negromonte Jr. 
(PP-BA) a construção de parecer contrário à matéria.
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FINANÇAS

ISS TURISMO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 365, de 2017

Origem: SF PLS 388, de 2011 – Autor: senador 
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Ementa: Acrescenta § 4º ao art. 7º da Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003, para dispor sobre a base de cálculo do Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre os serviços prestados por 
agências de turismo.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: Contra. A CNM entende que a aprovação do tex-

to no Senado fere a autonomia dos Municípios. A dedução trazida de forma 
obrigatória, além de mitigar o exercício da competência tributária do ISS pe-
los Municípios, traz perdas de arrecadação em um momento de grave crise 
financeira vivida pelos Municípios.

Ação Municipalista: Articular com os líderes e o presidente da Câmara 
dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a não inclusão da matéria 
na pauta de votação do Plenário.
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FINANÇAS

DESONERAÇÃO DO ICMS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLP) 45, de 2015

Origem: SF PLS 201, de 2013 – Autor: senador Roberto Requião (MDB-PR)

Ementa: Acrescenta § 4º ao art. 19 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, e altera a redação do caput do art. 10 da Lei Comple-
mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para dar às micro e pequenas em-
presas, nos casos de aquisição de produtos sujeitos à substituição tributária, 
o direito de pagar ICMS pela alíquota máxima a elas aplicável, tendo como 
base de cálculo o valor real da operação.

Situação: Aguardando parecer do relator deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).

Posição da CNM: A CNM é contrária à proposição. A proposta gera um 
forte impacto negativo nas arrecadações estaduais e municipais em razão da 
redução da retenção por substituição tributária nas aquisições das empresas 
do Simples Nacional, bem como em razão da necessidade de promover a 
restituição do imposto retido, apurado nas vendas ao consumidor final. Con-
forme projeções da Sefaz/SP, as perdas estimadas para os Estados, caso o 
projeto seja aprovado, são da ordem de R$ 10,9 bilhões/ano, dos quais 25% 
representariam perdas de R$ 2,725 bilhões/ano para os Municípios.

Ação Municipalista: Articular com o deputado Luiz Carlos Hauly (PS-
DB-PR) parecer pela rejeição da matéria.
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JURÍDICO

SEGURANÇA PÚBLICA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 138, de 2015

Origem: SF PEC 33, de 2014 – Autor: senador Ricardo Ferraço (PSDB-DF)

Ementa: Altera os arts. 21, 23, 24 e 109 da Constituição Federal para 
acrescentar a segurança pública às competências comuns da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Situação: Aguardando constituição de Comissão Temporária.
Posição da CNM: A CNM não concorda em se atribuir competência 

de garantir segurança pública, além daquelas que constam na CF/1988. Ca-
so sejam feitas alterações no texto em discussão, respeitando o que dispõe 
o art. 144, § 188, da CF/1988, a CNM poderá rever sua posição.

Ação Municipalista: Articular a criação de Comissão Especial e apre-
sentar emendas na comissão que corrijam essa competência constitucional.
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JURÍDICO

PROCURADORES MUNICIPAIS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 80, de 2015

Autor: deputado Valtenir Pereira (MDB-MT)

Ementa: Acrescenta o art. 132-A à Constituição da República, e os pa-
rágrafos 1º, 2º e 3º ao art. 69 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, estabelecendo as procuradorias autárquicas e fundacionais e regulan-
do a transição das atividades de assistência, assessoramento e consultoria 
jurídica para o sistema orgânico das Procuradorias Gerais dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: A CNM é contra o projeto. Ao exigir a criação e o 

provimento de cargos por força constitucional nas autarquias e fundações 
que integram a administração indireta dos Entes públicos (Estados, Distrito 
Federal e Municípios), a proposta finda por violar a autonomia político-admi-
nistrativa por disciplinar matéria de competência exclusiva dos Entes políticos 
(quadro e remuneração dos servidores). Destaca-se que, em alguns casos, 
a iniciativa do projeto de lei é de competência exclusiva do chefe do Poder 
Executivo de cada Ente. Além disso, a referida medida cria despesas e não 
cita a respectiva fonte de custeio; exigindo da administração direta um maior 
desembolso para custear as medidas de implementação da carreira de pro-
curador autárquico ou fundacional nos Municípios.

Ação Municipalista: Articular com os líderes partidários a rejeição da 
proposição em Plenário.
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JURÍDICO

CRIME DE RESPONSABILIDADE 
(RECURSOS DO PNAE)

PROJETO DE LEI (PL) 1.965, de 2015

Origem: SF PLS 182, de 2005 – Autor: senador 
Cristovam Buarque (PPS-DF)

Ementa: Altera o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, pa-
ra definir como crime de responsabilidade a aplicação indevida, pelo prefei-
to, de recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae), comprometendo o oferecimento de merenda escolar.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Educação (CE) com pa-
recer pela aprovação do relator deputado Bacelar (PODE-BA).

Posição da CNM: O relator na CTASP manteve o texto do autor apre-
sentando alterações que desmerecem e punem severamente o gestor muni-
cipal. A CNM é a favor da rejeição integral do substitutivo ao projeto por en-
tender que já existe legislação (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1991 – Lei de 
Improbidade Administrativa) que estabelece punição ao gestor.

Ação Municipalista: Articular com os parlamentares da comissão a re-
jeição do parecer do deputado Bacelar (PODE-BA).
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JURÍDICO

PISO SALARIAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS

PROJETO DE LEI (PL) 5.616, de 2013

Autor: deputado André Moura (PSC/SE)

Ementa: Fixa o piso salarial dos guardas municipais.
Situação: Pronta para pauta na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC) com parecer do relator deputado Lincoln Portela (PR-
-MG) pela admissibilidade da matéria.

Posição da CNM: No entendimento da CNM, este projeto, além de 
afrontar a autonomia municipal, também estabelece padronização negativa 
à dos demais servidores municipais. Além do mais, é inconcebível estabele-
cer um piso salarial sendo que, em nosso país, temos regiões que apresen-
tam  realidades negativas.

Ação Municipalista: Articular com os parlamentares membros da CC-
JC a rejeição do parecer do relator deputado Lincoln Portela (PR-MG).
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SANEAMENTO

ALTERA O ESTATUTO DA CIDADE PARA 
RESTRINGIR PAVIMENTAÇÃO

PROJETO DE LEI (PL) 5.858, de 2013

Origem: SF PLS 119, de 2011 – Autor: senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

Ementa: Altera as leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dis-
põe sobre o parcelamento do solo urbano, e nº 10.257, de 10 de julho de 2001 
(Estatuto da Cidade), para dispor sobre a implantação de redes subterrâneas 
de infraestrutura básica previamente às obras de pavimentação e condicio-
nar a concessão de financiamento federal para obras municipais ao cumpri-
mento dessa disposição.

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) com parecer favorável à matéria do relator deputado Miro Teixeira 
(REDE-RJ).

Posição da CNM: A CNM rejeita essa proposição por ser absurdo proibir 
o repasse de recursos para pavimentação antes de os Municípios instalarem 
redes subterrâneas de infraestrutura (como as de saneamento). A entidade 
alerta que há escassez de recursos para obras que exigem implantação de 
redes subterrâneas de infraestrutura, como no caso do saneamento. Portan-
to, havendo recurso para pavimentação, não há que esperar recursos para 
outras obras, uma vez que a saúde e qualidade de vida da população melho-
ram com a diminuição da poeira após a pavimentação. Ou seja, não se po-
de permitir que o recurso para as obras viárias seja atrelado ao recurso para 
redes subterrâneas de infraestrutura, de modo a evitar que o Município fique 
impedido de usar e até mesmo perca recursos de pavimentação.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CFT a rejeição da 
matéria.
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 SANEAMENTO

CRIA A TARIFA SOCIAL DE ÁGUA E 
ESGOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PROJETO DE LEI (PL) 9.543, de 2018

Origem: SF PLS 505, de 2013 
Autor: senador Eduardo Braga (MDB-AM)

Ementa: Cria a Tarifa Social de Água e Esgoto.
Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Finan-

ças e Tributação (CFT).
Posição da CNM: A tarifa social é de extrema importância, pois visa a 

dar justo acesso aos serviços de água e esgoto. Porém, há que se considerar 
que cada Município tem uma realidade socioeconômica diferente e a criação 
de tarifas sociais deve estar atrelada à Lei de Responsabilidade Fiscal dos 
Municípios. A intenção da proposta é boa, mas não se deve padronizar a Ta-
rifa Social determinando o desconto a ser dado de acordo com o consumo 
de água por mês. Deve-se respeitar que cada Município determine a melhor 
forma de atender à população de baixa renda, pois há Municípios que vão 
muito além da Tarifa Social e concedem isenções totais da tarifa segundo cri-
térios socioeconômicos específicos (baixa renda, aposentados, pensionistas 
etc.), como é o caso de Penápolis/SP. Portanto, antes do estabelecimento de 
qualquer abatimento na tarifa, um estudo tem de ser feito pelo Município, para 
analisar seu perfil populacional e investigar se, com a diminuição na arreca-
dação provocada pela adoção da tarifa social, a prefeitura ainda terá condi-
ções de arcar com os custos do serviço. Ainda que pela proposta os cus-
tos serão rateados entre todas as classes de consumidores atendidos pela 
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prestadora do serviço, não se deve impor uma forma determinada de tarifa 
social, pois isso fere a autonomia municipal de decidir pela melhor forma de 
atender à sociedade.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CFT, deputado Re-
nato Molling (PP-RS), a designação de relator municipalista para proferir pa-
recer contrário à matéria.
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SAÚDE

PISO DOS AGENTES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 22, de 2011

Autor: deputado Valtenir Pereira (MDB-MT)

Ementa: Acrescenta parágrafos ao art. 198 da Constituição Federal, 
dispondo sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pe-
lo SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exer-
cem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às 
endemias

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: É contrária à proposta, por ferir a autonomia consti-

tucional dos Entes federados para definirem seus cargos e valores salariais, 
conforme a capacidade administrativa e econômica. Se aprovada a proposi-
ção, a CNM estima que o impacto financeiro nos cofres municipais chegará 
a R$ 3,7 bilhões, somente no primeiro ano de vigência do valor do piso de R$ 
1.600,00, o que representa a um aumento de 94,7% nas despesas dos Muni-
cípios se comparadas à regra anterior, além de provocar um colapso adminis-
trativo e econômico na administração municipal. Como medida remediadora, 
a CNM defende a proposta do PL 2.507, de 2015, integrante das proposições 
do pacto federativo.

Ação Municipalista: Articular com os líderes e com o presidente da 
Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a não inclusão 
da matéria na pauta de votação do Plenário.
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SAÚDE

DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO DA 
CARREIRA ÚNICA DE MÉDICO DE ESTADO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC) 454, de 2009

Autor: deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Ementa: Estabelece diretrizes para a organização da carreira única de 
médico de Estado.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: Estabelece que a medicina seja uma atividade pri-

vativa dos membros da carreira única de médico em qualquer Ente federa-
tivo 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: Articular com os líderes e com o presidente da 
Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a não inclusão 
da matéria na pauta de votação do Plenário.
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SAÚDE

PISO DOS TÉCNICOS EM SAÚDE 
BUCAL (TSB) E DOS AUXILIARES 

EM SAÚDE BUCAL (ASB)

PROJETO DE LEI (PL) 1.187, de 2011

Autor: deputada Gorete Pereira (PR-CE)

Ementa: Altera a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que re-
gulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e de 
Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), para instituir piso salarial profissional nacional.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Seguri-
dade Social e Família (CSSF).

Posição da CNM: A CNM é contrária porque entende que o estabele-
cimento 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 com o presidente da CSSF, deputado 
Juscelino Filho (DEM-MA), para designar relator municipalista para proferir 
parecer contrário à matéria.
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SAÚDE

JORNADA DE TRABALHO DOS 
ENFERMEIROS, TÉCNICOS E 

AUXILIARES DE ENFERMAGEM

PROJETO DE LEI (PL) 2.295, de 2000

Origem: SF PLS 161, de 1999 – Autor: senador Lúcio Alcântara (PSDB-CE)

Ementa: Dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem.

Situação: Pronta para pauta no Plenário (Plen).
Posição da CNM: A CNM é contrária à redução da carga horária pro-

posta no projeto de lei por afetar a administração pública municipal adminis-
trativa e financeiramente, condicionando-a à contratação de mais de 68,6 mil 
novos profissionais de enfermagem e um impacto financeiro superior a R$ 2,1 
bilhões/ano para suprir essa redução de jornada de trabalho.

Ação Municipalista: Articular com os líderes e com o presidente da 
Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a não inclusão 
da matéria na pauta de votação do Plenário.
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SAÚDE

PROFISSÃO E PISO SALARIAL 
DOS FARMACÊUTICOS

PROJETO DE LEI (PL) 5.359, de 2009

Autor: deputado Mauro Nazif (PSB-RO)

Ementa: Dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica e do piso 
salarial profissional da categoria e dá outras providências.

Situação: Aguardando designação de relator na Comissão de Seguri-
dade Social e Família (CSSF).

Posição da CNM: A CNM é contrária à proposta apresentada por en-
tender que a definição de pisos salariais para profissionais que atuam na rede 
do SUS fere a autonomia municipal, além de configurar-se como interferência 
financeira indireta sobre os Municípios.

Ação Municipalista: Articular com o presidente da CSSF, deputado 
Juscelino Filho (DEM-MA), a designação de relator municipalista que apre-
sente parecer pela rejeição da matéria.
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SAÚDE

RESPONSABILIDADE SANITÁRIA 
DOS GESTORES DO SUS

PROJETO DE LEI (PL) 7.585, de 2014

Origem: SF PLS 174, de 2011 – Autor: senador Humberto Costa (PT-PE)

Ementa: Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para inserir 
dispositivos que regulam a responsabilidade sanitária dos gestores no âmbi-
to do Sistema Único de Saúde (SUS).

Situação: Pronta para pauta na Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília (CSSF) com parecer do relator deputado Geraldo Resende (PSDB-MS) 
pela aprovação da matéria.

Posição da CNM: Contrária à proposição. A proposta é contrária aos 
pactos estabelecidos no âmbito da saúde pública, mais precisamente ao que 
estabelece o art. 198 da Constituição Federal, que prevê que “as ações e ser-
viços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada”. 
Dessa forma, não se pode nivelar a responsabilidade dos Municípios com a 
União e os Estados. Deve-se respeitar a regionalização e a hierarquização do 
sistema, bem como as especificidades locais e regionais existentes no Brasil.

Ação Municipalista: Articular com os membros da CSSF a rejeição da 
matéria.
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