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Análise dos temas relevantes da agenda 
federativa de março de 2014 

 

 O mês tem uma intensa agenda de eventos federativos. A Secretaria de Relações 

Institucionais realiza a reunião dos Fóruns de Gestores de Órgãos Federais nos estados do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. O objetivo é criar fóruns nas 27 unidades da federação para 

integrar os órgãos e aperfeiçoar as ações do Governo Federal na relação com municípios e 

os governos dos Estados. 

 A Associação Brasileira de Municípios (ABM) realiza seu tradicional Encontro Nacional 

de Municípios, em Brasília-DF (dias 18 e 19). 

 A Confederação Nacional de Municípios (CNM) faz em Brasília um reunião da 

campanha “Viva o seu Município”,  a primeira de uma sequência de três mobilizações que a 

entidade pretende realizar em Brasília até maio. 

 Inúmeras associações municipalistas dos estados também realizam diversos 

encontros. 

 Em Brasília, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional realiza a 4ª 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Brasília-DF, dias 18 a 20). 

 O mês tem também uma extensa pauta de temas federativos em discussão no 

Congresso Nacional. Principalmente na Câmara dos Deputados, há um grande conjunto de 

questões polêmicas em discussão, com alguns projetos em fase terminativa nas comissões, 

outros prontos para ir a plenário.  

 A maioria, porém, é constituída de temas com dificuldades de aprovação pela falta 

de acordo de maioria e pelo quadro bastante difícil que se tem visto na tramitação 

legislativa naquela Casa.  

 A Câmara tem sua pauta trancada por projetos com urgência constitucional, como 

ocorre atualmente com o marco civil da internet e outros.  
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 Com destaque para o mês de março, e provavelmente em regime de urgência, deve 

seguir para o Congresso o projeto que trata das manifestações de rua. Conforme já 

anunciado pelo Ministério da Justiça, os pontos centrais são a proibição do uso de máscaras 

nessas manifestações e a regulamentação do dispositivo constitucional que já prevê a 

necessidade de comunicação prévia de atos ou reuniões públicas. 

 Na Câmara, estão prontos para a decisão em plenário o projeto que concede porte 

de arma funcional aos integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais (PL 

6.565/2013); a obrigação dos estados e DF de organizarem seu quadro de defensores 

públicos (em no máximo 8 anos, conforme a PEC 247/2013, já aprovada em primeiro 

turno); e a proposta, enviada pelo Executivo, que cria cotas para negros em concursos 

públicos (PL 6738/13). 

 À exceção dos projetos com urgência constitucional, os demais devem experimentar 

dificuldades para a sua aprovação congressual, a não ser a partir do final do ano, após as 

eleições.  

 O espaço principal do debate federativo no Congresso, de agora até o final do ano, 

passa a ser não apenas o plenário, mas, cada vez mais, as comissões. Algumas das 

propostas tramitam em caráter conclusivo, sem necessidade de votação em plenário, a não 

ser que haja recurso. 

 Estão em tramitação, em comissões na Câmara, o Estatuto da Metrópole (PL 

3.460/2004); a PEC 165/99, que cria municípios oriundos de distritos distantes mais de 70 

Km da sede (dispensa a exigência de aprovação de lei estadual e realização de estudo de 

viabilidade municipal); a PEC 261/13, que aumenta o percentual de repasses pela União ao 

Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal. Sendo aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), segue para Plenário.  

 As PECs têm se tornado cada vez mais comuns como forma de o Legislativo aprovar 

proposições em regime de urgência e sem a necessidade de se submeterem à sanção ou 

veto presidencial, exigindo, por parte do Sistema de Assessoramento Federativo, uma 

atenção maior à sua tramitação, em especial ao trabalho das comissões. 
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 No Senado, está a proposta que estabelece novos critérios para a atualização das 

dívidas de estados e municípios (PLC 99/2013). Encontra-se na pauta da CCJ e tem 

indicativo para a sua apreciação na quarta-feira (12). A matéria precisa ser votada na CCJ 

nessa data para que cumpra o prazo para ir a plenário até o dia 27.  

 Em paralelo, o regime de chuvas tem castigado alguns estados de forma mais 

intensa, como no caso do Acre, Mato Grosso e algumas regiões de S. Paulo. As chuvas 

também suscitam a atenção sobre o nível dos reservatórios, que impactam o abastecimento 

de água e o fornecimento de energia. O assunto atravessa todo o mês como questão 

importante que afeta a vida das cidades. 
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Calendário federativo 
 

1º. de março 
 Prazo final para estados e municípios informarem gastos com saúde no ano de 2013 

ao Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), do 

Ministério da Saúde; 

 Começa ao prazo para os gestores de estados, municípios e do Distrito Federal 

enviarem, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a prestação 

de contas, referente a 2013, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

9 de março 
 Prazo para os agricultores incluídos no programa de reforma agrária do Governo 

Federal desocuparem a área indígena Awa-Guajá, localizada no noroeste do 

Maranhão, entre os municípios de Centro Novo do Maranhão, Governador Newton 

Bello, São João do Caru e Zé Doca; 

 Prazo de inscrição de prefeituras interessadas na seleção do Ministério do Turismo 

para fortalecer o desenvolvimento do turismo no País. Os recursos do MTur poderão 

ser usados para promover destinos, impulsionar segmentos turísticos e aumentar a 

movimentação de fluxos regionais, nacionais ou internacionais no Brasil; 
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10 de março 
 Encontro Nacional de Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente na 

Copa do Mundo. O evento da Secretaria de Direitos Humanos  vai promover a troca 

de experiências sobre o assunto e permitir o intercâmbio de informações entre 

representantes dos estados. Também será lançado lançado o Guia de Referência para 

os Comitês de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes nas cidades-sedes da 

Copa do Mundo (Brasília, dias 10 e 11); 

 Jornada pelos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio no Rio Grande do Sul. 

Realização conjunta da Secretaria-Geral da Presidência, do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Movimento Nacional pela Cidadania e 

Solidariedade, em parceria com a Universidade de Passo Fundo, os Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento (Coredes) e as Associações de Municípios o objetivo é 

promover a municipalização dos ODM (Porto Alegre, dias 10 a 13); 

 Representantes das cidades-sedes da Copa do Mundo se reunirão em Brasília para 

apresentar os planejamentos de cada cidade para o evento. Dias 10 e 11 de março; 

11 de março 
 I Seminário Internacional sobre Consumo e Turismo, promovido pelo Instituto 

Brasileiro de Turismo (Embratur) e o Ministério da Justiça (MJ). Dias 11 e 12 de 

março, em Brasília-DF; 

 III Seminário Nacional de Contabilidade Municipal, em Brasília (DF), promovido pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM); 

 Encontro das Cidades da Faixa de Fronteira do Rio Grande do Sul. Promovido pela 

Frente Nacional de Prefeitos, em parceria com a prefeitura de Bagé e com o apoio da 

Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, por meio da Subchefia de 

Assuntos Federativos, e também do Ministério da Integração Nacional, o encontro irá 

reunir prefeitos de cidades gaúchas de fronteira para discutir temas como as 

atividades da Frente Parlamentar Mista para assuntos da faixa de fronteira, e a 
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criação de consórcios fronteiriços à exemplo do CIF ( Consórcio Intermunicipal de 

Fronteira). 

12 de março 
 Indicativo de discussão e votação, pela CCJ do Senado, No Senado, da proposta que 

estabelece novos critérios para a atualização das dívidas de estados e municípios (PLC 

99/2013).  A matéria precisa ser votada na CCJ nessa data para que cumpra o prazo 

para ir a plenário até o dia 27.  

 IV Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família. De 12 a 

15 de março, em Brasília-DF. 

13 de março 
 Em Natal, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ocorre o “Diálogo: os 

desafios da reforma urbana”, promovido pela Subcomissão Permanente de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Senado Federal, presidida pelo senador 

Inácio Arruda (PCdoB-CE). A iniciativa prevê 11 sessões de debates em várias capitais 

e Regiões Metropolitanas para discutir, entre outros temas, o Estatuto da Metrópole, 

que se encontra em fase final de aprovação na Câmara (e ainda tramitará no 

Senado). 

 Reunião do Conselho Regional  e Direitos das Pessoas com Deficiência ( Norte). 

Coordenada Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), a 

reunião envolve  municípios dos 7 estados do Norte para  debater sobre a temática 

da pessoa com deficiência. A proposta é pela mobilização de membros dos conselhos 

de diferentes regiões do país para o fortalecimento do controle social das políticas 

voltadas para as pessoas com deficiência. Em Belém-PA (dias 13 e 14). 

14 de março 
 Reunião do Fórum de Gestores Federais do Rio de Janeiro; 
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 Reunião do Fórum de Gestores Federais de São Paulo; 

 Prazo para os municípios que possuem obras de reforma e ampliação de Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) contemplados no período de 2009 a 2012 inserirem a ordem 

de início do serviço no Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde 

(Simob); 

 Prazo para municípios interessados em concorrer a recursos do Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima (FNMC) para o financiamento de projetos do setor ambiental 

enviarem propostas ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

15 de março 
 Prazo para realização das conferências municipais de Proteção e Defesa Civil, 

preparatórias para a 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil (2ª CNPDC); 

17 de março 
 Congresso Pernambucano de Municípios, organizado pela Associação Municipalista de 

Pernambuco (Amupe). O tema do evento é “O Desenvolvimento dos Municípios 

Sustenta o Crescimento do Brasil”. Em Recife-PE (dias 17 a 19). 

 

18 de março 

 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em Brasília (DF), dias 
18 a 20; 

 Encontro Nacional de Municípios, organizado pela Associação Brasileira de Municípios 
(ABM). Em Brasília-DF (dias 18 e 19); 

 II Mobilização de Defesa do Fortalecimento dos Municípios Alagoanos, promovido 
pela União de Vereadores de Alagoas. De 18 a 20 de março, em Brasília (DF). Há 
previsão de participação de 200 vereadores; 
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 Solenidade de assinatura do Termo de Compromisso das instituições que compõem a 
quinta edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, lançado pela Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). Dia 18 de 
março, em Brasília-DF; 

20 de março 
 Prazo para as escolas de educação básica informarem ao Censo Escolar a situação 

dos estudantes matriculados ao final do ano letivo de 2013; 

 III Simpósio em Produção Animal e Recursos Hídricos (SPARH), realizado pela 

Embrapa Pecuária Sudeste. Dias 20 e 21 de março, em São Carlos-SP; 

21 de março 
 Prazo final para gestores estaduais e municipais, beneficiários da emendas 

parlamentares individuais indicadas por deputados e senadores dentro do novo 

modelo de orçamento impositivo, cadastrarem as propostas e planos de trabalho no 

Siconv (Sistema de Convênio e Contratos de Repasse da União).  

 

24 de março 
 5° Reunião da Cooperação Internacional Descentralizada do Brasil, promovido pela 

Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República, com o apoio da Prefeitura de Recife, do Governo de 

Pernambuco e Agência Brasileira de Cooperação. A reunião discute, entre outros 

assuntos, a criação do marco regulatório e institucional da cooperação internacional 

descentralizada no Brasil. Em Recife-PE, dias 24 e 25. 

 Prazo para 1.288 prefeituras de todo o país aderirem ao processo de ampliação da 

oferta dos serviços de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens até 21 anos, 

por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O orçamento do Ministério do 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) prevê investimento anual de cerca 

de R$ 200 milhões; 

 4° Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, organizado pela Federação 

Catarinense de Municípios (FECAM). Em São Francisco do Sul-SC (dias 24 e 25). 

25 de março 
 Mobilização em Brasília da campanha “Viva o seu Município”, da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM). A pauta central indicada pela entidade é a crise 

financeira dos municípios. O evento é a primeira de uma sequência de três 

mobilizações que a CNM realizará em Brasília até maio. A entidade pretende discutir 

também a pauta de Marcha dos Prefeitos, marcada para 8 a 11 de julho. 

26 de março 
 2.ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil. Em Lages-SC (dias 26 e 

27); 

 II Congresso Nacional de Consórcios Intermunicipais, a ser realizado pela 

Confederação Nacional de Consórcios Intermunicipais. O tema do congresso é 

"Consolidando um Instrumento de Gestão na Nova Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional – Territorial”. O objetivo é avaliar  o regime jurídico 

consorcial inaugurado pela Lei nº 11.107/05 e Decreto nº 6.017/07. Em São Luís-MA 

(dias 26 a 28). 

27 de março 

 Prazo final para a votação da proposta que estabelece novos critérios para a 

atualização das dívidas de estados e municípios (PLC 99/2013).  Para ir a plenário 

nesta data, a matéria precisa ser votada na CCJ até o dia 12. 

 Reunião do Conselho Regional  e Direitos das Pessoas com Deficiência (Centro Oeste) 

- Local: Brasília-DF. 



 

Agenda federativa 

                                                                                          MMaarrççoo  22001144                     

Brasília, 1º. de março de 2014. 

31 de março 

 Oficina Plano Municipal de Saneamento Básico, organizada pela Associação Nacional 

dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), em parceria com a Funasa, irá 

capacitar os inscritos a fazer análise dos termos para a contratação do plano, bem 

como as disposições gerais, seus elementos, a mobilização da população e controle 

social, entre outros assuntos. Em Santa Maria-RS (de 31 de março a 4 de abril). 
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Eventos ao longo do mês 

Em discussão no Senado 

 PLS 496/2011 (do Senador Vital do Rêgo), em caráter terminativo, altera a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências, para tornar obrigatória a elaboração de projeto 

executivo anteriormente à abertura de licitações para a contratação de obras e 

serviços. Sendo aprovada, segue para a Câmara; 

 Proposta de emenda à Constituição (PEC) 34/2013, que altera os incisos XIX e XX do 

art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para determinar que a criação e extinção 

de órgãos, Ministérios ou entidades da Administração Pública seja feita mediante lei 

complementar; 

 Na Comissão de Meio Ambiente, em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado 

(PLS) 226/2013  (do Senador Lobão Filho) que altera a Lei nº 9.452, de 20 de março 

de 1997, para determinar que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as 

Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente notificadas 

da liberação de recursos federais para suas respectivas unidades da federação. Se 

aprovada, segue para a Câmara; 

 Na Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, o PLS 221/2009 (da 

Senadora Marisa Serrano) que cria Áreas de Livre Comércio nos Municípios de 

Corumbá e Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. 

Se aprovada, segue para Câmara; 

 Votação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Decreto do 

Senado (PDS) 460/2013 (do Senador Cristovam Buarque e outros) que convoca 

plebiscito para consultar o eleitorado nacional sobre a transferência para a União da 

responsabilidade sobre a educação básica. Relatório: Favorável ao Projeto. A 

pergunta proposta para o plebiscito seria a seguinte: “A educação básica pública e 
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gratuita deve passar a ser da responsabilidade do governo federal?” A proposta tem 

em vista ser submetida ao eleitorado brasileiro simultaneamente ao primeiro turno 

das eleições de 2014. A proposta já conta com parecer favorável do relator. Se 

aprovada, segue para o Plenário da Casa. 

 Também sob análise da CCJ a PEC 73/2011 (Senador Wilson Santiago e outros), que 

altera a redação do § 6º do art. 14 da Constituição Federal para determinar a 

desincompatibilização do Presidente da República, do Governador do Estado e do 

Prefeito Municipal como condição para a candidatura eleitoral. Sendo aprovada, 

segue para o Plenário da Casa. 

 Ainda CCJ, PEC 38/2007 (do Senador João Vicente Claudino e outros) que acrescenta 

§§ 1º e 2º ao art. 15 da Constituição Federal para disciplinar a mudança de domicílio 

eleitoral para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito. Se aprovada, segue para o 

Plenário da Casa. 

 O PLS 541/2007 (do Senador Marcelo Crivella) autoriza o Poder Executivo a instituir 

Programa de Melhoria Habitacional em Áreas Urbanas de Risco com participação do 

Comando do Exército. Seguem em tramitação conjunta com o PLS 16/2009, que 

institui o Programa para a Revitalização das áreas atingidas pelas enchentes no 

Brasil, e com o PLS 65/ 2010 - Altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências; e a Lei nº 

9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Se aprovados, 

seguem para o Plenário da Casa. Também tramitam juntos o PLS 99/2010, que 

dispõe sobre o parcelamento do solo e dá outras providências, e a Lei nº 11.977, de 

7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa “Minha Casa, Minha Vida” e sobre 

a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, para 

impedir a implantação de infraestrutura básica e a regularização fundiária de 

assentamentos localizados em áreas de risco. 

 PEC 13/2009 (do Senador Raimundo Colombo e outros) revoga o inciso I do art. 154 

e o § 4º do art. 195 da Constituição Federal para suprimir a competência tributária 

residual da União em matéria de impostos e de contribuições sociais destinadas ao 

financiamento da Seguridade Social. Sendo aprovada, segue para o Plenário da Casa. 
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Em discussão na Câmara dos Deputados 

Prontos para votação em plenário: 

 O PL 6.565/2013, que concede porte de arma funcional aos integrantes do quadro 

efetivo de agentes e guardas prisionais. Tem parecer favorável da Comissão de 

Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 

 A PEC 247/2013 (já aprovada em primeiro turno), que propõe a fixação de um prazo 

de oito anos, para que a União, os Estados e o Distrito Federal se organizem para 

haver defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais da federação; 

 PL 6738/13, do Executivo, que cria cotas para negros em concursos públicos; 

Na CCJ da Câmara 

 O Estatuto da Metrópole (PL 3.460/2004) encontra-se na pauta da CCJ para Redação 

Final. O projeto já foi aprovado em caráter conclusivo por comissão especial da 

Câmara. Segue agora pelo Senado.  

 A PEC 165/99 - cria municípios oriundos de distritos distantes mais de 70 Km da 

sede. Dispensa a exigência de aprovação de lei estadual e realização de estudo de 

viabilidade municipal para que sejam criados tais municípios. Sendo aprovada, segue 

para Plenário. Segue em regime de tramitação especial. 

 A PEC 261/13  aumenta a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação 

dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Sendo 

aprovada na CCJ, segue para Plenário; 

 Seguem prontas para a votação, mas sem acordo, as PECs dos pisos salariais de 

profissionais da segurança pública e de agentes comunitários de saúde. 

 

 


