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PROPOSIÇÃO
Lei das Associações
PLS 486/2017

Reforma Tributária
PEC 110/2019

Regulamentação do
Fundeb
PL 2751/2021
Piso da enfermagem
pago pela União
Emenda nº 2 ao PL
2564/2020
ICMS-Combustíveis
PLP 11/2020
PREOCUPAÇÃO

Reforma do IR
PL 2337/2021
PREOCUPAÇÃO

IRRF dos
terceirizados
PDS 18/2016

Atualização da
tabela SUS
PLS 468/2018

TEMA
Autoria do Senador Anastasia - PSD/MG, o projeto visa
estabelecer um marco jurídico para as atividades das
associações de Municípios. O texto delineia as atribuições,
representação perante instâncias públicas judiciais e
extrajudiciais — inclusive órgãos.
Autoria do Senador Davi Alcolumbre - DEM/AP, a PEC visa
padronizar a tributação sobre consumo. A CNM defende o
relatório da CCJ, entendendo que o caminho é o princípio
do destino. Vai trabalhar para compartilhar a CBS.
Autoria do Senador Heinze - PP/RS, construída com a CNM,
o projeto visa estender as regras de transição do Novo
Fundeb, permitindo um período maior para o
aprofundamento dos estudos que irão fundamentar os
critérios permanentes.
Autoria do Senador Wellington Fagundes PL/MT, a emenda
impõe que o piso será integralmente custeado pela União
em relação aos governos municipais, através de repasses
mensais para os Fundos Municipais de Saúde.
Autoria do Deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT), o
projeto estabelece que a incidência do ICMS sobre
combustíveis será sobre o valor médio dos últimos 2 anos.
Tem grande impacto negativo sobre a arrecadação dos
municípios.
Autoria do Poder Executivo, o projeto altera a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Texto atual
produzirá perdas de R$ 9,3 bilhões anuais para os
Municípios brasileiros. CNM está trabalhando para que o
projeto não tenha impacto para as finanças municipais.
Autoria do Senador Lazier Martins Podemos/RS, o projeto
visa sustar 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), para manter a arrecadação do
Imposto de Renda Retido na Fonte do pessoal terceirizado
como receita dos municípios.
Autoria do Senador Randolfe Rodrigues - REDE/AP, o
projeto estabelece que os valores para a remuneração de
serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS)
deverão ser revistos anualmente, de modo a cobrir os
custos e assegurar a qualidade dos procedimentos.
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