
Pauta de Reivindicações e Agenda Legislativa





3Pauta de Reivindicações e Agenda Legislativa



4 Pauta de Reivindicações e Agenda Legislativa

Qualquer parte desta publicação poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte. 
Copyright © 2010. Confederação Nacional de Municípios.

Impresso no Brasil.

Ficha Catalográfica

Confederação Nacional de Municípios – CNM
 Pauta de Reivindicações e Agenda Legislativa. CNM / Confederação Nacional de 
Municípios – Brasília : CNM, 2010.

 52 páginas. 

 1. Reivindicações dos Municípios. 2. Projetos de Lei de Interesse Municipal. 
I Título: Pauta de Reivindicações e Agenda Legislativa.



5Pauta de Reivindicações e Agenda Legislativa

PALAVRA DO PRESIDENTE

A cada Marcha a Brasília, a Confederação Nacional de Mu-
nicípios – CNM apresenta a Pauta de Reivindicações do Mo-
vimento Municipalista brasileiro com o objetivo de chamar a 
atenção dos gestores municipais para as principais matérias que 
tramitam no Congresso Nacional. 

A pauta desta XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Muni-
cípios apresenta importantes diferenças em relação à pauta do 
ano passado. Alguns temas tornaram-se conquistas: o parcela-
mento das contribuições previdenciárias dos Municípios como o 
Regime Geral e a PEC 351/2009 referente ao Regime Especial 
de Pagamento de Precatórios. No entanto, a reforma tributária, 
por sua vez, foi retirada em razão da evidente ausência de von-
tade política em pô-la em votação, o que tornou imprópria toda e 
qualquer mobilização em torno dela.

A Agenda Legislativa também foi atualizada, propiciando 
aos gestores uma visão geral das matérias que estão tramitan-
do no Congresso Nacional e que são de extremo interesse do 
municipalismo. 

Contamos com o apoio e o engajamento de todos os prefei-
tos nas mobilizações políticas necessárias à defesa dos interes-
ses dos Municípios e, principalmente, de sua autonomia. 

Atenciosamente, 

Paulo Ziulkoski 
Presidente da CNM
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SAÚDE

REGULAMENTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO 29
 

Descrição

Corresponde à regulamentação da Emenda Constitucional 
29, que garante recursos e equilíbrio financeiro destinado ao 
custeio das ações de Saúde, por meio do PLP 306/2008 (PLS 
121/2007), do senador Tião Viana.

O projeto define o porcentual que a União deverá aplicar em 
Saúde, trazendo um aporte de recurso financeiro significativo para 
o setor. Os porcentuais mínimos obrigatórios para os Estados e 
os Municípios, de 12% e 15%, respectivamente, já se encontram 
regulamentados pela Emenda 29 e são mantidos na atual proposta. 

O projeto propõe a regulamentação dos parágrafos 2o e 3o do 
art. 198 da Constituição Federal, que prevê que lei complementar 
será reavaliada pelo menos a cada cinco anos e estabelecerá 
os porcentuais mínimos de aplicação de recursos em ações e 
serviços públicos de Saúde para cada Ente, critério de rateio dos 
recursos da União e dos Estados, normas de fiscalização das 
despesas com Saúde nas três esferas de governo, bem como as 
normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 

A importânciA pArA os municípios

Sem a definição de porcentuais mínimos obrigatórios para 
a União, há uma sobrecarga nos cofres municipais para o finan-
ciamento do setor Saúde, que em 2008 gastou em média 22% 
de suas receitas vinculadas com as ações e serviços de Saúde.

O projeto dispõe sobre os valores mínimos a serem apli-
cados anualmente por Estados, Distrito Federal, Municípios e 
União em ações e serviços públicos de Saúde, os critérios de 
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rateio dos recursos de transferências para a Saúde e as normas 
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com Saúde 
nas três esferas de governo.

A Câmara dos Deputados recebeu a proposta em maio de 
2008 para revisão, permanecendo naquela Casa até então. Com 
a demora na conclusão da votação, o SUS já perdeu o equiva-
lente a R$ 57 bilhões. Só para os Municípios, a CNM estima que 
a perda passe dos R$ 24,8 bilhões até o fim de 2010. Veja os 
valores que deixaram de ser investidos na Saúde dos brasileiros 
em razão da falta de empenho dos deputados federais.  

trAmitAção

Aguarda conclusão do processo de votação no plenário da 
Câmara dos Deputados. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Conclusão da votação do PLP 306/2008 pela Câmara dos 
Deputados, com a definição dos porcentuais mínimos de aplica-
ção da Saúde para todos os Entes, incluindo a União. 

A proposta de criação de um novo tributo para o financiamento 
da Saúde (CSS) da forma como está proposta no projeto, nos mol-
des da antiga CPMF, não atende às reivindicações do movimento 
municipalista. Caso seja necessária a criação de um novo tributo 
que ele seja proporcionalmente compartilhado com todos os Entes 
da Federação. (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 
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ROYALTIES 

DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES 
FINANCEIRAS DO PETRÓLEO
 

Descrição

PLC 16/2010 (PL 5.938/2009), do Poder Executivo, dispõe 
sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produ-
ção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, e altera dispo-
sitivos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, Lei do Petróleo.

O Brasil está diante de maior potencial de exploração de pe-
tróleo com a descoberta das reservas da camada pré-sal. Novas 
descobertas exigem novas formas de exploração e distribuição 
dos recursos que serão obtidos com a utilização econômica da 
reserva. A proposta prevê a substituição do modelo de concessão 
pelo de partilha. 

A importânciA pArA os municípios

A CNM propõe alternativas que permitam a redistribuição 
mais justa da nova riqueza e também das atuais receitas do pe-
tróleo sem riscos à governança dos atuais beneficiários. Ou seja, 
busca-se manter o direito de Estados e Municípios produtores e 
confrontantes a uma fatia especial das receitas, mas amplia-se 
significativamente a parcela que é destinada a todos os Estados 
e Municípios por meio do FPE e FPM. 

Com isso, minimizam-se as perdas e o número de Muni-
cípios perdedores, sem abrir mão de uma forma de distribuição 
mais equitativa de uma renda que pertence, por princípio, a todo 
o povo brasileiro.
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trAmitAção

Este projeto por tramitar em regime de urgência constitu-
cional foi distribuído, simultaneamente, para ser relatado por três 
Comissões Permanentes do Senado: a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) – relatora senadora Kátia Abreu; 
Comissão de Assuntos Econômicos – relator senador Renan 
Calheiros; e Comissão de Serviços e Infraestrutura (CI) – sem 
relator designado. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

A emenda apresentada pela CNM é uma alternativa de 
mudança que, na essência, segue o espírito da emenda Ibsen 
(ou seja, a busca de maior justiça fiscal pela redistribuição das 
receitas de petróleo via FPE e FPM), mas preserva parte dos 
atuais royalties, sendo eles distribuídos de acordo com as regras 
atualmente em vigor. Essa mediação é feita da seguinte forma: 
em vez de redistribuir toda a receita de royalties e participações 
especiais oriundas de plataformas continentais dos Estados e 
Municípios (50% do total) por meio do FPM e do FPE, como 
previsto na emenda Ibsen, a medida é aplicada apenas sobre a 
receita de participação especial.

Essa opção se justifica pelo fato de a participação espe-
cial proporcionar hoje uma receita mais alta do que os royalties 
comuns e ser distribuída apenas entre 29 Municípios do país. 
Atualmente, a receita da participação especial é distribuída da 
seguinte forma: 50% para a União, 40% para os Estados con-
frontantes e 10% para os Municípios confrontantes. Apenas têm 
direito a compartilhar essa receita, entretanto, aqueles Municípios 
litorâneos cujas linhas de projeção sobre a plataforma continental 
confrontam os maiores campos de petróleo do país. O mesmo 
ocorre com os Estados: apenas os confrontantes participam da 
partilha.
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Pela proposta da CNM, a fatia de 50% dos Estados e Municí-
pios seria dividida pela metade, com 25% sendo distribuídos pelo 
FPE e 25% sendo distribuídos pelo FPM. Além de proporcionar 
uma divisão mais equitativa da riqueza, essa fórmula garante um 
incremento nas receitas do conjunto dos Municípios, que passaria 
de 10% para 25% das participações especiais.

O cálculo da distribuição dos royalties é algo bastante com-
plexo e pode ser analisado com detalhes na cartilha Royalties: 
entenda como as receitas do petróleo são originadas e dis-
tribuídas na Federação brasileira, produzida pela CNM.  
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LICITAÇÕES

APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 
32/2007, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI NO 8.666/1993

Descrição

Corresponde a uma atualização da Lei de Licitação com a 
incorporação de novos valores para as modalidades de compras e 
permitirá maior flexibilização dos sistemas de licitação eletrônica.  
Sugere mudanças para aumentar a eficácia nos procedimentos 
licitatórios por meio do PLC 32/2007 (PL 7.709/2007), do Poder 
Executivo.

 
A importânciA pArA os municípios

É uma evolução legislativa que favorecerá a melhoria ad-
ministrativa e operacional dos procedimentos de aquisição nos 
Municípios. Eles serão beneficiados com a possibilidade de in-
versão de fases de licitações, novos valores de compras e ade-
quação à Lei Geral das MPE – 123/2006, ampliação do processo 
de divulgação pela Internet com a redução da obrigatoriedade de 
publicação em jornais de grande circulação, ampliação do uso do 
pregão, resolução de conflitos por meio de comitês de arbitragem 
e outros temas. 

trAmitAção

Aguarda deliberação do plenário do Senado Federal.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

O movimento municipalista é a favor do projeto, com a ressalva 
de que deveriam ser revistos os valores de contratação em todas 
as modalidades de licitação. 
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APOIO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS 
(AFM) 

EDIÇÃO DE NORMA PELO GOVERNO FEDERAL 
GARANTINDO UM PISO PARA O REPASSE DOS VALORES 
DO FPM

 
Descrição

Os Municípios brasileiros enfrentaram, no último ano, uma 
grave redução das transferências da União em virtude de políti-
cas macroeconômicas de enfrentamento da crise adotadas pelo 
governo central. Após muitas mobilizações capitaneadas pela 
Confederação Nacional de Municípios, o governo federal instituiu 
um Apoio Financeiro aos Municípios igualando o montante do 
FPM ao mesmo valor bruto e nominal de 2008.

Agora no ano de 2010, a recuperação da economia é sau-
dada por todos os segmentos da sociedade e comemorada pelo 
governo federal, mas isso ainda não se traduziu em aumento 
de arrecadação aos entes municipais, porque existe um hiato 
temporal entre o crescimento da economia e o aumento da ar-
recadação. Em virtude disso, os Municípios, através da CNM, 
encaminharam uma nova proposta de apoio financeiro para este 
ano de 2010, que consistia em criar um piso mensal do FPM em 
torno de R$ 4,7 bilhões que seria comparado com o efetivo no 
mês. Quando o valor fosse menor que o piso, o governo federal 
creditaria a diferença e quando o valor fosse maior que o piso o 
governo federal descontaria na próxima reposição.

A importânciA pArA os municípios:

Os Municípios são os entes da federação mais demandados 
pela população, neles estão concentrados todos os serviços que 
o governo tem que prestar como: saúde, educação, transporte, 
segurança, assistência social entre outros, e com a queda de 
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arrecadação sofrem imensas dificuldades para conseguir atender 
a sua população.

trAmitAção:

A CNM apresentou esta proposta ao Comitê de Assuntos 
Federativos – CAF, que acolheu a proposta e abriu um canal de 
negociação sobre o pedido. Em princípio, a proposta de um piso 
de 4,7 bilhões mensais não foi aceito, mas pode-se negociar outra 
forma de compensação.

Com isso, a CNM faz uma nova proposta que consiste em 
criar um dispositivo permanente para atender aos Municípios em 
tempos de crise: um novo AFM nos mesmos moldes do que existiu 
no ano de 2009, mas agora, em 2010, tomando como referência 
o ano de 2008, acrescido da inflação do período medida pelo 
IPCA. Para os anos subseqüentes, este dispositivo seria utilizado 
sempre que o repasse do mês do ano fosse menor que o mesmo 
mês do ano anterior. Entendemos que os gestores municipais 
teriam uma certa segurança de que suas receitas não sofreriam 
tanta flutuação devido a intervenções do governo federal ao adotar 
suas políticas macroeconômicas.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA:

Que o governo federal e o Congresso Nacional sejam sen-
síveis às demandas da população e que possam aceitar este 
novo dispositivo que permite aos gestores municipais uma grande 
possibilidade de planejamento de suas ações.
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JURÍDICO

FLEXIBILIZAÇÃO DA LRF

Descrição

A Confederação Nacional de Municípios – CNM sugeriu e o 
senador César Borges apresentou o PLS 450/2009, que estabe-
lece regras de flexibilização do cumprimento das obrigações pre-
vistas pela Lei Complementar no 101/2000 para o encerramento 
do exercício financeiro de 2009.

O objetivo do projeto é permitir a flexibilização das obriga-
ções da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o severo 
comprometimento do equilíbrio das contas públicas municipais e 
a impossibilidade de os prefeitos cumprirem os limites no exercí-
cio financeiro de 2009, dada a frustração das receitas motivadas 
pelas desonerações tributárias concedidas pela União.

A importânciA pArA os municípios

Permitir que os Tribunais de Contas, em sua atividade de 
controle, possam flexibilizar as obrigações impostas pela LRF, 
bem como garantir aos gestores públicos condições plenas para 
cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem correr risco 
de serem enquadrados em dispositivos que possam comprometer 
suas administrações.

trAmitAção 

Aguardando a votação em plenário do Senado.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.
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CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E 
DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS 

Descrição

A PEC 13/2003, do senador Sérgio Zambiasi, altera a Cons-
tituição Federal de forma a permitir que a criação, a incorpora-
ção, a fusão e o desmembramento de Municípios preservem a 
continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano.

A importânciA pArA os municípios

Para os Municípios que consigam ser econômica e adminis-
trativamente viáveis, a proposta pretende corrigir as distorções 
locais e regionais de populações que não possuem uma interação 
positiva e efetiva com o Município-sede. Promover o desenvolvi-
mento local e o aumento da autonomia e da gestão pública. 

trAmitAção

Tramita na CCJ do Senado Federal e aguarda apreciação 
do parecer pelo plenário da Comissão.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.

INCLUSÃO DA CNM NO CONSELHO DE GESTÃO FISCAL A 
SER CRIADO

Descrição

O PL 3.744/2000, do Poder Executivo, institui o Conselho 
de Gestão Fiscal e dispõe sobre sua composição e forma de 
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funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei de Responsabilida-
de Fiscal, constituído por representantes de todos os Poderes e 
esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas 
representativas da sociedade.

A importânciA pArA os municípios

A CNM reivindica a representação dos Municípios no Con-
selho.

Nos termos da proposta, integrariam o colegiado três repre-
sentantes do Poder Executivo federal, um dos Poderes Legislativo 
e Judiciário do mesmo âmbito; um do Ministério Público da União; 
um dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados; 
um dos Ministérios Públicos Estaduais; um representando o Po-
der Executivo dos Municípios; um representando as Câmaras de 
Vereadores; e outros três, indicados pelos Conselhos Federais 
de Contabilidade, de Economia e de Administração.

trAmitAção

Tramita na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público, designado como relator o deputado Eudes Xavier.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação, com a ressalva de inclusão da CNM como re-
presentante dos Municípios no Conselho. 
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DEFINIÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE 
DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TITULARES DE 
PROCURADORIA JURÍDICA E DE CONTROLE INTERNO
 

Descrição

O PLS 134/2008 (PL 931/2007), do deputado Mauro Nazif, 
define como crimes de responsabilidade de secretários munici-
pais e de titulares de órgãos municipais de procuradoria jurídica 
e de controle interno os atos definidos no art. 1o do Decreto-Lei 
201/1967, quando por eles ordenados ou praticados, ainda que 
por ordem, e os atos por eles assinados, juntamente com o pre-
feito.

A importânciA pArA os municípios

Compartilhamento da responsabilidade das atribuições com 
o prefeito. 

Melhoria da gestão dos Municípios. 

trAmitAção

Tramita na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, aguardando 
relatório.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

A CNM é a favor do projeto, entendendo apenas que o con-
trole interno não pode ser responsabilizado nos mesmos moldes 
dos agentes políticos, visto que tem como função o apontamento 
da falta cometida, porém, não sendo de sua competência e res-
ponsabilidade a solução.
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POSSIBILIDADE DE A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 
DE ÂMBITO NACIONAL PROPOR AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE
 

Descrição

A PEC 36/2009, do senador Sérgio Zambiasi, pretende in-
cluir no rol de legitimados para propor Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidades (ADI) e Constitucionalidades (ADC) as entidades 
de representação de Municípios de âmbito nacional, objetivando, 
com isso, permitir a plena participação dos Entes locais no siste-
ma de controle concentrado de constitucionalidade junto ao STF.

A importânciA pArA os municípios

A atual Constituição erigiu os Municípios à categoria de 
Entes federados autônomos. Contudo, tal status não veio acom-
panhado de prerrogativas essenciais para a consolidação dessa 
nova posição institucional. A não-representação do Município no 
Senado Federal e a falta de legitimidade para a propositura de 
ADI e ADC são exemplos dessas omissões federativas.

trAmitAção

Tramita no Senado Federal, aguardando inclusão na Ordem 
do Dia do plenário. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação
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CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA POSSIBILIDADE 
DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS ENTRE ENTES 
FEDERATIVOS 

Descrição

A PEC 52/2007, do senador Almeida Lima, pretende cons-
titucionalizar a possibilidade de compensação de débitos que 
Estados, Distrito Federal ou Municípios mantenham com a União 
com débitos desta para com aqueles, impedindo o condiciona-
mento de pagamentos previsto hoje na redação do atual parágrafo 
único do art. 160 da Carta da República. Assim, se a União, por 
si ou por suas entidades da administração indireta, possuir débito 
líquido, certo e exigível para com Estado, o Distrito Federal ou o 
Município, os débitos destes para com aquela se extinguirão até 
onde se compensarem.
 

A importânciA pArA os municípios

A possibilidade de realizarem o encontro de contas com a 
União e Estados.

trAmitAção

Tramita na CCJC do Senado Federal, aguardando relatório. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação da proposta. 
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VEDAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 
PARLAMENTARES DE CARÁTER INDIVIDUAL

Descrição

A PEC 550/2006, do deputado Jutahy Júnior, proíbe a apre-
sentação de emendas de caráter individual ao projeto de lei orça-
mentária anual; exige a identificação das emendas parlamentares 
ao orçamento, por meio de sistema eletrônico, e determina que 
a abertura de crédito extraordinário seja exclusivamente para 
situações de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

A importânciA pArA os municípios

O § 3o do art. 167 da Constituição Federal prevê, atualmente, 
a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender 
a despesas urgentes comparadas com aquelas decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública. 

Na prática, o dispositivo é interpretado com enorme fle-
xibilidade, aceitando-se a abertura de créditos para atender a 
qualquer despesa considerada urgente. Propõe a supressão da 
conjunção “como” para especificar que o crédito extraordinário 
somente poderá ser aberto para despesas decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, pacificando a doutrina 
e a jurisprudência sobre o assunto. Corrige as distorções nos 
processo de financiamento público em razão da possibilidade de 
apresentação de emendas individuais.

trAmitAção

Aguarda deliberação da CCJC na Câmara dos Deputados. 
Possui parecer pela aprovação. 
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reivinDicAção Do movimento municipAlistA

A CNM concorda plenamente com a proposta, tanto que, o 
movimento municipalista é autor de PEC ainda mais ampla. 

Pela aprovação. 

EXTINÇÃO DO TERRENO DE MARINHA E 
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NA MAIORIA DOS 
CASOS PARA OS MUNICÍPIOS

Descrição

Por meio da PEC 53/2007, do senador Almeida Lima,  pro-
põe-se a extinção do instituto do terreno de marinha e seus acres-
cidos e dispõe sobre a propriedade desses imóveis. 

A importânciA pArA os municípios

A solução proposta é de transferir na maior parte dos casos 
aos Municípios as áreas atualmente caracterizadas como terreno 
de marinha e, ao mesmo tempo, respeitar as situações já consti-
tuídas. Representa uma valorização do poder local, em sintonia 
com o arranjo federativo brasileiro. 

trAmitAção

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça, aguardan-
do votação de requerimento de tramitação conjunta. Designado 
relator o senador Marco Maciel.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.
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FINANÇAS

CRIAÇÃO DO FUNDO SOCIAL 
 

Descrição

O PLC 7/2010 (PL 5.940), do Poder Executivo – Projeto 
do pré-sal, que cria o Fundo Social – FS com a finalidade de 
constituir fonte regular de recursos para a realização de projetos 
e programas nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvi-
mento da Educação, da Cultura, da Ciência e Tecnologia e da 
Sustentabilidade Ambiental.

 A importânciA pArA os municípios

Constitui poupança pública de longo prazo que será fonte 
de recurso para o desenvolvimento social e regional.

trAmitAção

Tramita em regime de urgência, em sete Comissões simul-
taneamente, a saber: CCJ, CAS, CE, CCT, CMA, CI e CAE.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação com Emendas da CNM.

DEFINIÇÃO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO DE ISS NAS
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING

Descrição

O PLS 266/2007 – Complementar, da Senadora Ideli Sal-
vatti, busca alterar o art. 3o da Lei Complementar 116, de 31 de 
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julho de 2003, para dispor sobre o local do recolhimento do ISS 
nas operações de arrendamento mercantil bancárias e financei-
ras, (leasing de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos, 
obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e 
registro de contrato).

A importânciA pArA os municípios

Embora a Lei Complementar 116 tenha definido a incidência 
de ISS sobre as operações de arrendamento mercantil e que esta 
seja competência do Município de origem e não dos Municípios 
nos quais se deu a origem da operação, muitas instituições fi-
nanceiras recolhem-na em outros Municípios, visto aplicarem 
alíquotas inferiores que vão até 0,2%.

trAmitAção

O projeto tramita na Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado Federal, aguardando parecer do senador Francisco 
Dornelles.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação da matéria. 

A CNM apoia esta preposição por entender que o ISS sobre 
as operações de leasing, quer financeiras ou bancárias, devam 
ser recolhidos no domicilio onde se encontra o tomador do ser-
viço, onde deverá ser efetuado o pagamento das parcelas pelas 
financeiras e bancos que operam o arrendamento mercantil.
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AUTORIZAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS ASSUMIREM A 
FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DO ITCMD – IMPOSTO DE 
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (VIA CONVÊNIOS COM OS 
ESTADOS)
 

Descrição

A PEC 385/2009, do deputado Manoel Júnior, altera os ar-
tigos 155 e 158 da Constituição para conferir aos Municípios a 
opção de fiscalizar e cobrar, na forma da lei estadual, o Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) de Quaisquer 
Bens ou Direitos – ITCMD, tributo inserido na competência dos 
Estados por meio de convênio.
 

A importânciA pArA os municípios

A PEC também altera a repartição de receitas tributárias, 
prevista no art. 158 da Constituição Federal, destinando a totali-
dade do produto da arrecadação do Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD 
aos Municípios que optarem por realizar a fiscalização e a arre-
cadação do tributo.

trAmitAção

Aguarda deliberação da CCJC da Câmara dos Deputados 
do parecer por sua admissibilidade.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.



30 Pauta de Reivindicações e Agenda Legislativa

LEI DE QUALIDADE FISCAL

O PLS 248/2009, do senador Renato Casagrande, estabele-
ce normas gerais sobre plano, orçamento, controle e contabilidade 
pública, voltadas para a responsabilidade no processo orçamen-
tário e na gestão financeira, contábil e patrimonial; e altera dispo-
sitivos da Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000 a fim 
de fortalecer a gestão fiscal responsável, além de providências.

A importânciA pArA os municípios

O projeto visa substituir e qualificar as administrações pú-
blicas. Trata-se de uma profunda mudança histórica e cultural, 
a qual abandona procedimentos que estão sendo realizados há 
quase 50 anos; envolve uma reestruturação desde a elaboração 
do orçamento até a divulgação dos relatórios, demonstrativos e 
balanços apresentados para fins de prestação de contas.

trAmitAção 

A proposta tramita no Senado Federal, tendo recebido pa-
recer pela aprovação na Comissão de Constituição e Justiça 
e encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE. 
Aguarda apensar o projeto PLS 175/2009 – do senador Raimundo 
Colombo.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.
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COMPENSAÇÃO DAS REDUÇÕES DO IPI

A PEC 12/2009, do senador Flexa Ribeiro, altera o art. 159 
da Constituição Federal para determinar a compensação aos 
Estados, DF e Municípios dos benefícios tributários e reduções 
temporárias de alíquotas concedidas pela União, relativos aos 
impostos referidos nos incisos I e II deste artigo.

A importânciA pArA os municípios

 A presente Proposta de Emenda à Constituição visa alterar 
o artigo 159, da CF, para determinar a compensação aos Estados 
e Municípios de benefícios tributários concedidos pela União re-
ferente a impostos que são repartidos pelos Entes da Federação 
(a exemplo do IPI).

A CNM, diante da proposição, verifica que a PEC visa com-
pensar os incentivos que o governo federal faz de forma indiscri-
minada e que afeta diretamente as contas dos Entes municipais, 
ferindo, inclusive, o Pacto Federativo. Sendo assim, somos favo-
ráveis à aprovação desta PEC.

trAmitAção

Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado, 
aguardando inclusão na Ordem do Dia de Requerimento.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.
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EDUCAÇÃO

ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE ATUALIZAÇÃO DO PISO 
SALARIAL DO MAGISTÉRIO

Descrição

O PLC 321/2009 (PL 3.776/2008), do Poder Executivo, altera 
o art. 5o da Lei 11.738/2008 para estabelecer como parâmetro 
de atualização do valor do piso o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC, em substituição ao crescimento do valor 
mínimo nacional por aluno/ano no Fundeb.

A importânciA pArA os municípios

Apesar de a Lei do Piso afetar profundamente a autonomia 
dos Entes federados na definição de pisos salariais para os ser-
vidores, a atual regra de atualização do valor do piso gera uma 
elevação contínua dos gastos com a remuneração do magistério, 
pois tem como base o crescimento do Fundeb. Por essa razão, 
a referida proposição é menos impactante para os Municípios.

trAmitAção

Foi aprovado na Câmara dos Deputados e tramita no Se-
nado Federal na Comissão de Educação. Aguarda relatório e 
parecer do senador Cristovam Buarque.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA:

Aprovação.
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MAIOR PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO FINANCIAMENTO 
DO TRANSPORTE ESCOLAR E REGULAÇÃO DA 
NEGOCIAÇÃO ENTRE ESTADOS E MUNICIPIOS PARA O 
TRANSPORTE

 
Descrição

O PL 1.252/2007, do deputado Ruy Pauletti, com a apensa-
ção do PL 3.417/2008, do Executivo federal, eleva a participação 
da União no custo do transporte escolar dos alunos em igualdade 
com Estados e Municípios. Já o PL 3.417/2008 define critérios 
para a prestação do serviço de transporte de alunos entre Estados 
e Municípios, em regime de colaboração. 

A importânciA pArA os municípios

Os dois projetos diminuirão a sobrecarga dos Municípios 
que arcam com o custo do transporte dos alunos que são de 
responsabilidade dos Estados e da União. O primeiro aumenta 
os recursos federais no financiamento do transporte, e o segundo 
busca diminuir os prejuízos que os Municípios vêm enfrentando 
na divisão de responsabilidades com a oferta do transporte dos 
alunos da zona rural.

trAmitAção

O PL 1.252/2007 tramita com apensação ao PL 3.417/2008 
na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados desde 
março de 2010 e aguarda parecer do deputado Pedro Wilson.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.
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CORREÇÃO DOS VALORES NACIONAIS DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PELA 
VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO 
CONSUMIDOR – INPC
 

Descrição

O PL 5.690/2009, do deputado Manoel Júnior, altera o art. 
6o da Lei 11.947/2009 para prever que os valores per capita do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae sejam cor-– Pnae sejam cor-Pnae sejam cor-
rigidos, anualmente, pela variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – INPC, item alimentação.
 

A importânciA pArA os municípios

O PL garante a correção anual do per capita da merenda 
escolar, repassado pelo Pnae, assegurando também que o valor 
atualmente repassado não sofra redução nem congelamento ao 
longo do tempo.

Além de estabelecer em lei reajustes anuais, também é 
importante a garantia de recuperação das perdas de valor que a 
merenda escolar teve ao longo do tempo. Por esta razão, a CNM 
sugeriu emenda, subscrita pela deputada Andrea Zito, propondo 
que o per capita não seja inferior a R$ 0,42.

trAmitAção

Foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados com substitutivo, o que não prejudica a proposta nem 
os Municípios. Aguarda votação da emenda sugerida pela CNM.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.
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INSTITUI OS “ROYALTIES-CRIANÇA” E CRIA O FUNDO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FNEB

Descrição

O PLS 2/2010, do senador Cristovam Buarque, institui os 
“royalties-criança”, que serão administrados pelo FNEB. Os “royal-
ties-criança” correspondem à parcela de recursos que couber à 
União, como resultado da exploração das reservas de petróleo 
existentes na camada pré-sal. O fundo será vinculado ao Minis-
tério da Educação e terá como finalidade constituir fonte regular 
de recursos para o investimento na educação de base.

A importânciA pArA os municípios

A criação dos “royalties-crianças”, além de possibilitar maior 
concentração de recursos para a Educação, representa mais 
investimento no ensino básico de Estados, DF e Municípios. A 
criação do FNEB garante que os investimentos educacionais, de 
fato, sejam feitos.

trAmitAção

Tramita na Comissão de Educação do Senado Federal e 
aguarda votação do parecer favorável do senador Pedro Simon. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação, com ressalvas. 

É necessário garantir a participação de entidades de re-
presentação dos Municípios no Conselho Deliberativo do Fundo 
Nacional da Educação Básica – CDFNEB, cuja função é fiscalizar 
a aplicação dos recursos.
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JORNADA DE TEMPO INTEGRAL NO ENSINO 
FUNDAMENTAL
 

Descrição

O PL 7.650/2006, do senador Marcos Guerra, altera a Lei 
9.394/1996 (LDB) para instituir a jornada de tempo integral no 
ensino fundamental, no prazo de 5 (cinco) anos. A proposta define 
ainda que, para a implantação do regime de tempo integral, haja 
colaboração técnica e financeira da União.

Na mesma linha segue a PEC 317/2008, que propõe alte-
ração do art. 208, da Constituição Federal, para instituir o ensino 
fundamental obrigatório, gratuito e em período integral.
 

A importânciA pArA os municípios

É preciso analisar a limitação de meios financeiros, técnicos 
e estruturais para responder a esse desafio na forma como está 
proposto. Tanto o PL quanto a PEC, na prática, vão requerer 
adaptações pedagógicas e administrativas nos sistemas de ensi-
no, com a adequação das escolas com novos espaços para ativi-
dades desportivas, artísticas e culturais, bem como a ampliação 
do número de profissionais e a quantidade de refeições por dia. 

trAmitAção

O PL 7.650/2006 tramita na Comissão de Educação e Cul-
tura da Câmara dos Deputados e aguarda reexame do parecer 
pelo relator deputado Lelo Coimbra.

A PEC 317/2008 tramita na Câmara dos Deputados, com 
parecer pela admissibilidade da Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania e encontra-se apensada à PEC 134/2007. 
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reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação, com ressalvas. 

Precisam ser previstas nas propostas condições e recursos 
para o aumento do quadro de professores, adaptação da estru-
tura física das escolas e merenda escolar para alunos em tempo 
integral.
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SAÚDE

OFERTA DE PROCEDIMENTOS E DISPENSAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE– SUS

Descrição

O PLS 219/2007, do senador Tião Viana, altera a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor que os proce-
dimentos terapêuticos ambulatoriais e hospitalares realizados 
na rede própria, conveniada ou contratada, deverão constar da 
tabela de procedimentos elaborada pela direção nacional do SUS 
e serem prescritos por profissionais do SUS. Da mesma forma, 
a dispensação de medicamentos  deverá estar em conformidade 
com as diretrizes terapêuticas instituídas pela direção nacional do 
SUS em protocolo clínico para o agravo a ser tratado. 
O projeto veda, em todas as esferas de gestão do SUS, o 
pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de procedimentos 
clínico ou cirúrgico experimental e para fins estéticos ou 
embelezadores, bem como próteses para os mesmos fins. 
Proíbe também a dispensação, o pagamento, o ressarcimento 
ou reembolso de medicamentos, nacional ou importado, sem 
registro no órgão público brasileiro competente, no caso, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

A importânciA pArA os municípios

A CNM apoia a oferta de procedimentos terapêuticos am-
bulatoriais, hospitalares e medicamentosos de acordo com a 
competência de cada Ente, respeitando a regionalização e a 
hierarquização do Sistema, bem como as pactuações entre os 
gestores do SUS com base na realidade epidemiológica regional 
e municipal. 
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trAmitAção

Tramita na Comissão de Assuntos Sociais, aguardando turno 
suplementar em apreciação terminativa.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação com alterações sugeridas. 

ALTERAÇÃO DO RATEIO DOS RECURSOS PARA CUSTEIO 
DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DAS VÍTIMAS DE 
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Descrição 

O PLS 16/2008, do senador Marconi Perillo, propõe altera-
ção do parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991, e dispõe sobre o repasse à Seguridade Social de 50% 
do valor total do prêmio recolhido com o seguro obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres – DPVAT. Pelo proposto, os 50% atualmente destinados 
para o custeio da assistência médico-hospitalar receberão nova 
composição de distribuição: 35% ao Fundo Nacional de Saúde e 
15% aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, exclusivamen-
te para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados 
vitimados em acidentes de trânsito.

A importânciA pArA os municípios

O atendimento dos vitimados de acidentes de trânsito é efe-
tuado nas redes estaduais e municipais. Segundo dados divulga-
dos no portal do Datasus, de março a abril de 2010, houve 4.737 
estabelecimentos públicos de urgência cadastrados e organizados 
por esfera administrativa da seguinte maneira: 4.034 municipais 
(85,16%); 640 estaduais (13,51%); e 63 federais (1,33%).
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Os Municípios pagam a maior parte dessa conta. 

trAmitAção

Tramita na Comissão de Assuntos Econômicos, aguardando 
deliberação. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

A CNM entende que o rateio deve seguir a orientação das 
informações de Saúde, disponíveis nos sistemas oficiais de infor-
mações, propondo que dos 50% destinados à assistência médico-
hospitalar, 20% devem ser transferidos aos Fundos Municipais 
de Saúde, 15% aos Fundos Estaduais e 15% ao Fundo Nacional 
de Saúde. 

A solicitação da CNM foi atendida pelo senador João Clau-
dino em proposta de substitutivo.
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SANEAMENTO

DIRETRIZES NACIONAIS SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO

 
Descrição

O PLS 96/2010, da Comissão de Serviços de Infraestru-
tura, trata sobre as diretrizes nacionais do saneamento básico. 
A proposição atende integralmente aos interesses dos Municípios 
brasileiros no que consiste à gestão dos serviços de saneamento 
básico, ampliando o nível de competição entre os prestadores 
deste serviço, tanto no que se refere à sua qualidade, como na 
fixação das tarifas que serão arcadas pelos usuários.

A ele se soma o PLS 97/2010, da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, que veda a aplicação de recursos federais no 
financiamento de obras que não possuam projeto básico atuali-
zado e aprovado pelos órgãos competentes. 
 

A importânciA pArA os municípios

Atualmente, os Municípios operados pelas companhias 
estaduais sofrem pressão muito forte dos governos estaduais, 
para se evitar o pleno exercício da titularidade dos serviços de 
saneamento, conforme determina a Lei no 11.445/2007, e invia-
bilizar o desenvolvimento dos Municípios em função da falta de 
investimentos dessas estaduais – a maioria com dificuldades para 
ampliar os sistemas de abastecimento de água e esgotos, em 
razão da redução de sua capacidade de endividamento. 

Várias companhias estaduais foram extintas pelos motivos 
citados, e a aprovação deste projeto de lei trará como consequê 
ncia maior flexibilidade para os Municípios que têm necessidade 
de fortes investimentos no setor de saneamento básico. 
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A União tem disponibilizado recursos financeiros para exe-
cução de obras e serviços de saneamento, porém os Municípios, 
e até os Estados-Membros, não conseguem viabilizar as obras 
em função da falta de planejamento adequado e, principalmente, 
projetos básicos.

trAmitAção

Ambos os PLS se encontram, desde 23/4/2010, na Comis-
são de Assuntos Econômicos para relatoria.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.

DIRETRIZES GERAIS DE POLÍTICA URBANA
 

Descrição

O PLS 331/2006, da senadora Roseana Sarney, pretende 
alterar o Estatuto da Cidade – a Política Nacional de Saneamento 
– para permitir que a União reduza ou dispense, em determinadas 
situações, a contrapartida financeira nas transferências voluntá-
rias destinadas a programas habitacionais de interesse social. 

A proposição tem o intuito de facilitar a aplicação de recur-
sos federais em programas habitacionais de interesse social, nos 
casos em que, pela fragilidade financeira das municipalidades 
promotoras ou executoras, haja tenha dificuldade de participar 
dos custos diante de sua escassa capacidade arrecadatória.
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A importânciA pArA os municípios

A medida beneficiaria os Municípios com população inferior 
a 25 mil habitantes localizados nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, desde que apresentem indicadores sociais e eco-
nômicos “desfavoráveis em relação à média nacional”.

trAmitAção

Aguarda deliberação na Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo, com parecer pela aprovação. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.
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MOBILIDADE URBANA

 DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO

Descrição

O PL 694/1995, do deputado Alberto Goldman, estabelece 
diretrizes gerais para o setor de transporte coletivo urbano, nos 
campos do planejamento, gestão e no desenvolvimento das ope-
radoras públicas e privadas, com regras básicas de cobertura de 
custos e da forma de prestação do serviço, ressaltando a efetiva 
prioridade do transporte coletivo sobre o individual e a necessida-
de de reforço do financiamento e melhoria do controle financeiro 
visando, fundamentalmente, aos direitos do cidadão na utilização 
desse serviço público de natureza essencial.
 

A importânciA pArA os municípios

A proposição estabelece o balizamento requerido para que 
o setor transporte coletivo urbano consiga promover o desejado 
salto qualitativo em seu funcionamento.

trAmitAção

 Está sendo instruída por uma Comissão Especial criada 
para proferir parecer. Aguarda deliberação.

reivinDicAção Do movimento

CNM apresentou uma emenda substitutiva global à relatora 
da proposta na Comissão Especial, aperfeiçoando a proposição. 
Esta emenda foi parcialmente acatada e faz parte do substitutivo 
a ser apreciado pela dita Comissão. 
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NORMAS PARA INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

Descrição

O PL 5.979/2001, da Comissão de Viação e Transportes, 
altera o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo condições 
para a circulação de veículos, fixando a exigência de lei para 
regulamentar a inspeção veicular e atribuindo ao Contran e ao 
Conama competência apenas para a edição de normas técnicas. 
O projeto fixa ainda normas a serem atendidas pelos interessa-
dos em receber a outorga da concessão, exigências quanto à 
elaboração do edital de licitação, regras para fixação das tarifas 
e para a distribuição dos recursos arrecadados entre os Entes 
da Federação.

A importânciA pArA os municípios

A CNM é a favor desta proposição porque, além de garantir 
um aumento de receita para os Municípios, proporcionará maior 
segurança no trânsito de veículos automotores.

trAmitAção

Este projeto está pronto para ser votado pelo plenário da 
Câmara dos Deputados. Nesta oportunidade, a CNM apresentará 
uma proposta de emenda de Plenário que, se aprovada, garantirá 
aos Municípios um ponto porcentual a maior – de 4 % para 5% 
– no rateio dos recursos arrecadados para serem investidos em 
políticas de trânsito dos Municípios. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação.
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MEIO AMBIENTE

CRIAÇÃO DO FUNDO PARA RECUPERAÇÃO DE 
DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR POLUIÇÃO COM 
RECURSOS DA CIDE

Descrição

O PL 623/2003, do deputado Maurício Quintella, propõe a 
criação de um fundo para a recuperação de danos ambientais 
causados por poluição de hidrocarbonetos vinculado ao Ministé-
rio do Meio Ambiente e destinado a implementar ações urgentes 
para a recuperação de danos ambientais decorrentes de poluição 
originada por essa fonte. 
 

A importânciA pArA os municípios

Os Municípios contam hoje com poucos recursos e com 
estruturas deficitárias para a execução de atividades de gestão 
e fiscalização do Meio Ambiente. Os recursos do fundo poderiam 
ser destinados ao aparelhamento das estruturas locais. 

trAmitAção

Tramita na forma de substitutivo na Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável. 

reivinDicAção Do movimento municipAlistA

Aprovação, com ressalvas. 

A CNM sugeriu uma emenda modificativa de forma a res-
guardar recursos dos Municípios que seriam, conforme a propo-
sição, usados na composição do Fundo.
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Precisam ser discutidas formas de o Município participar da 
gestão desses recursos. 

CÓDIGO AMBIENTAL BRASILEIRO

Descrição

O PL 1.876/1999, do deputado Sérgio Carvalho, trata do 
Código Ambiental Brasileiro, que estabelece a Política Nacional 
de Meio Ambiente, definindo os bens que pretende proteger e 
criando os instrumentos para essa proteção; cria a política geral 
de Meio Ambiente urbano. 

A este projeto de lei estão apensados os Projetos 4.524/2004, 
4.091/2008, 4.395/2008, 4.619/2009, 5.226/2009, 5.367/2009, 
5.898/2009, 6.238/2009, 6.313/2009 e 6.732/2010.

A importânciA pArA os municípios

A aprovação do Código Ambiental Brasileiro será funda-
mental para cobrir as lacunas existentes na legislação vigente e 
poderá criar os instrumentos de atuação mais eficaz no processo 
de fiscalização e manutenção de nossos recursos ambientais. 

trAmitAção

Foram apensados 11 projetos que estão sob análise da 
Comissão e foram retirados os principais pontos que deverão ser 
abordados em um substitutivo que será apresentado até o dia 1o 
de junho pelo relator deputado Aldo Rebelo.

A Confederação Nacional de Municípios acompanha o de-
senvolvimento desta proposição em uma Comissão Especial da 
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Câmara dos Deputados para instruir as propostas que tramitam 
em conjunto, com destaque ao PL 5.367/2009, do deputado Valdir 
Colatto.

reivinDicAção Do movimento municipAlistA 

Aprovação.
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