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Análise 
 

Os 5 pactos 

O mês de julho tem sua agenda fortemente orientada pela agenda de 

resposta aos protestos que ocorreram intensamente nas capitais e em mais de 350 

cidades pelo país. Agenda impulsionada pelos 5 pactos propostos pela presidenta e 

acrescida de iniciativas do Legislativo. 

Os cinco pactos propostos pela presidenta abrangem as áreas de saúde 

(contratação de médicos), transporte público (plano nacional de mobilidade urbana), 

educação (100% dos royalties para a educação), reforma política (plebiscito) e 

responsabilidade fiscal.  

 

 

Protestos menos intensos, mas alastrados por categorias profissionais do 

serviço público estadual e municipal 

Os protestos, ao mesmo tempo em que dão sinais de diminuição de sua 

intensidade, demonstram risco de alastramento, sobretudo por categorias 

profissionais como médicos, policiais e bombeiros, rodoviários e caminhoneiros. 

Também emergem dos movimentos de moradia, contra remoções e pela 

regularização de áreas de interesse social.   

A agenda da saúde inclui acelerar os investimentos na área, aumentando a 

construção de hospitais, postos de saúde e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), 

mas o ponto de maior polêmica diz respeito à contratação de médicos estrangeiros. 

Em alguns estados, como Pernambuco, já há indicativo de greve. A Federação 
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Nacional dos Médicos (FENAM), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a 

Associação Médica Brasileira (AMB) convocaram uma paralisação para o dia 3 de 

julho. A paralisação será seguida de protesto com passeatas que partirão das sedes 

dos sindicatos ou associações locais. A entidade estimula os manifestantes a usar 

faixas, cartazes e bandeiras contra a importação de médicos formados no exterior. A 

atividade é tida como um primeiro passo rumo à greve nacional da categoria.  

 

Mobilidade urbana 

A presidenta anunciou a disponibilidade de 50 bilhões de reais para 

investimentos em mobilidade urbana e propôs a criação do Conselho Nacional de 

Transporte Público, com a participação da sociedade civil. Nos municípios, a agenda 

do transporte se movimenta em torno da proposta de passe livre para estudantes e 

das auditorias e CPIs do transporte coletivo. A atuação do Ministério Público e dos 

tribunais de contas deve incidir durante todo o próximo semestre sobre as contas do 

setor, o cálculo da tarifa e dos reajustes e os processos licitatórios. 

As conferências das cidades iniciam sua fase estadual (1º. de julho a 28 de 

setembro). 

 

Plebiscito 

A discussão do plebiscito pode eventualmente envolver o interesse de 

prefeitos e governadores se, por acaso, prevalecer alguma das propostas aventadas 

por alguns parlamentares de fim da reeleição e unificação das eleições para todos os 

cargos. 

As propostas de reforma política no Congresso têm tido tradicionalmente 

grandes dificuldades de tramitação em face da baixa capacidade de acordo sobre 
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seus temas mais importantes (sistema eleitoral, proporcional ou distrital; 

financiamento de campanha; fim das coligações e lista aberta ou fechada). O 

destino comum das propostas de reforma política tem sido sua análise por 

comissões congressuais e a rejeição das propostas de mudança. 

 

Royalties do pré-sal 

A agenda legislativa do mês promete ser bastante intensa. Está em discussão 

e sujeita a deliberação prioritária a proposta de uso dos royalties do pré-sal para a 

educação. A Câmara dos Deputados modificou a proposta inicial e destinou não 

100% para a educação, e sim 75% para a área e 25% para a saúde. A deliberação 

do Senado está prevista para a primeira semana de julho. O Senado deve também 

deliberar sobre a proposta que concede passe livre aos estudantes dos ensinos 

fundamental, médio e superior de todo o país com recursos dos royalties do pré-sal. 

Marcha dos prefeitos 

A partir do dia 8 e até o dia 11, ocorre a XVI Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios, organizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). O tema 

deste ano é “O Desequilíbrio Federativo e a Crise nos Municípios”.  A Marcha tende a 

travar o embate em torno dos cinco temas do pacto proposto pela presidenta1.  

A elevação gradativa da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) sobre móveis e produtos da linha branca (geladeiras, tanquinhos e fogões), a 

partir de julho, contribui para os repasses ao Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) e, consequentemente, a perspectiva de elevação da receita dos Municípios. 

                                        
1 O clima de protesto deve levar os prefeitos a elevarem o tom reivindicatório e empunharem cartazes 
com demandas que sustentem uma suposta oposição entre a centralização de recursos federais e a 
demanda dos municípios. 
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Da mesma forma ocorre em relação ao FPE. O IPI é uma das fontes do FPM e do 

FPE. 

 

 

Novas regras do FPE 

Em julho devem entrar em vigor as regras aprovadas 

pelo Congresso que reinstituem os critérios de rateio para a 

distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados 

(FPE), aprovadas pela Câmara e Senado no dia 26 de junho 

(PLS 240/2013).  

Até 2015 serão mantidos os critérios de distribuição 

atuais. Portanto, nenhum estado receberá menos do que já 

recebe atualmente. A partir de 2016, cada estado receberá o 

mesmo valor recebido em 2015, mais uma correção calculada 

por dois fatores: a variação acumulada do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e 75% da variação do 

Produto Interno Bruto (PIB) do ano anterior ao da base de 

cálculo. 

Os montantes superiores a essa correção serão 

distribuídos de acordo com dois critérios: o representativo da 

população (quanto maior a população, maiores os valores) e o 

inverso da renda domiciliar per capita (quanto menor a renda, 

maiores os valores).  

Ao mesmo tempo, considerando que a proposta aprovada não alterou 

substancialmente as regras anteriores e que sua vigência é provisória (até 2015), 

dois movimentos são possíveis de serem antevistos. O primeiro é o da possibilidade 

Percentuais do  
FPE recebidos 

pelos estados 
(regra atual) 

 
Fonte: Senado Federal 
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de haver novas ações diretas de inconstitucionalidade ingressadas no STF. A 

segunda é a necessidade de que o Congresso reinicie o debate com vistas à 

aprovação de regras definitivas2. Alguns estados já calculam variações futuras (a 

partir de 2016) e as contabilizam enquanto perdas. Devem se movimentar no 

sentido de puxar a rediscussão das regras com interesse em negociar 

compensações.  

O projeto introduz uma mudança institucional importante, com impacto na 

gestão da política macroeconômica, pois uma estabelece que, a partir de agora, a 

União só poderá promover desonerações tributárias em impostos que não afetem o 

volume de repasse aos estados3. 

 

Gestão do sistema penitenciário 

Em discussão na Câmara, Projeto de Lei 3391/2012 tramita em caráter 

conclusivo4. Aguardando agora apenas a decisão da Comissão e Constituição e 

Justiça, o projeto determina prazo de 120 dias para que a União promova convênios 

com estados, municípios e com o Distrito Federal para a melhoria dos 

estabelecimentos penais do País, o que incluiria construção de novos presídios. 

Expirado o prazo estipulado pela proposta, o procurador-geral da República faria a 

responsabilização das autoridades pelo não cumprimento da legislação relativa à 

                                        
2 Não apenas os coeficientes, mas os critérios de rateio do FPE haviam sido considerados 
inconstitucionais pelo STF. 

3 A proposta foi proveniente de emenda originada na Câmara e aprovada pelo Senado. Foi rejeitada 
proposta que obrigava a União a compensar financeiramente os estados que passassem a ter prejuízo 
com os novos critérios de rateio. Este ponto pode ser objeto de iniciativas legislativas futuras, 
devendo merecer acompanhamento tendo em vista o impacto que podem causar nas contas da 
União. Representantes de Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul manifestaram-se 
contrariamente à proposta. 

4 Aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em 5/6/2013. 



 

Agenda federativa 

                                                                                            JJuullhhoo  22001133                     

Brasília, 1º. de julho de 2013. 

execução penal. O PL também altera a Lei de Execução Penal para estabelecer que o 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado pelos 

secretários de Segurança dos estados e do Distrito Federal e presidido pelo ministro 

da Justiça5.  O texto cria um órgão de assessoramento ao conselho, composto de 

cinco integrantes a serem designados pelo ministro da Justiça.  Estabelece também 

que a pena poderá ser cumprida em estabelecimento fora da comarca onde ocorrer 

a condenação, ainda que em outra unidade da Federação. 

 

Criação de municípios 

Em discussão no Senado, o PLP 416-A/2008, que regulamenta a criação de 

municípios, de autoria do senador Mozarildo Cavalcante (já aprovado na Câmara) 

está sob a relatoria do senador Valdir Raupp, mas sem movimentação aparente que 

permita avaliar a possibilidade de sua entrada na pauta de votações daquela casa. A 

própria agenda bastante intensa e a contagem regressiva das duas Casas para a 

votação da LDO, exigência para o recesso, dificultam que o projeto de criação de 

municípios ganhe prioridade na pauta. 

 

Jornada Mundial da Juventude  

A Jornada Mundial da Juventude completa o mês com um grande evento. 

Entre as questões de cunho federativo, a da demarcação de terras indígenas é 

bastante provável de ser abordada pelo Papa6. 

                                        
5 Atualmente composto por 13 membros, o conselho é integrado por professores e profissionais da 
área do Direito, representantes da comunidade e dos ministérios da área social.  

6 Há temores de que a Jornada possa ser alvo de protestos como os que ocorreram durante sua 
última edição, em Madri. 
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Quadro geral 

As manifestações nacionais tomaram grande escala e produziram um impacto 

significativo na agenda federativa e no cálculo da governabilidade dos prefeitos. 

Os prefeitos e governadores sofreram um processo avassalador de desgaste, 

reversível, mas dependendo de uma drástica inversão de prioridades; 

A noção tradicional de governabilidade e a arquitetura dos governos de coalizão 

serão fustigados pelo desafio da governabilidade social. Se exige uma gestão pública 

muito mais aberta, politizada (capaz de discutir concepções) e mobilizadora7. 

Os canais de participação, que avançaram muito, demonstraram que estão longe 

de serem canais satisfatórios de controle social e, menos ainda, mecanismos de 

cidadania ativa. 

Requisitos de transparência. Generalização das suspeitas de corrupção e clima de 

total desconfiança com os políticos. Por mais sério que seja o gestor público, o próprio 

custo do sistema político é questionado.  

Educação, saúde e direito à cidade (mobilidade e moradia) reocuparam o centro 

do debate sobre desigualdade, tanto quanto erradicação da miséria, distribuição de 

renda e emprego. Essas áreas compartilham uma noção cidadania ampliada ainda mais 

complexa para a gestão pública. 

 
 

                                        
7 Embora muitas vezes associada a um padrão dito “populista”, a ideia de governos mobilizadores é 
comum a democracias presidencialistas maduras, como a dos Estados Unidos, nas quais situações de 
“governo dividido” (quando a presidência, sob o comando de um partido, é contrastada pelo domínio  
da oposição sobre o Congresso) tem levado à necessidade de que projetos mais relevantes sejam 
alvo de intensa campanha de defesa por parte de seus presidentes. O fenômeno é tradicionalmente 
conhecido como “going public” (“ir a público”). 
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Calendário político 
 

1º. de julho 
 O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de móveis e três produtos da linha 

branca (geladeiras, tanquinhos e fogões) voltará a ser cobrado gradativamente pelo 

governo a partir do dia 1º de julho. 

 Conferências das Cidades (etapas estaduais) (de 1º de julho a 28 de setembro). 

2 de julho 
 Reunião do MDIC com o Governo do Acre sobre a Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) daquele estado. 

3 de julho 
 Seminário Nacional Mulheres, Esporte e Lazer e Políticas Públicas, promovido pela 

Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República e pelo Ministério do 

Esporte (3 e 4, em Brasília-DF). O seminário abordará políticas de esporte e lazer 

estaduais e municipais voltadas ao público feminino. 

 4ª edição do Ciclo de Fóruns Regionais dos Municípios Mineradores da Região 

Sudeste, promovido pela Associação Nacional dos Municípios Produtores (Anamup) 

(Nova Lima, MG). Entre os temas debatidos no evento, estão o novo marco 

regulatório da mineração, as novas alíquotas da Compensação Financeira pela 

Extração Mineral (CFEM) e a atual fase da mineração no país (dias 3 a 5). 

 Oficina de Negócios Brasil Trade (II Encontro), Curitiba–PR, 03/07/13 (Ação referente 

à Estratégia de Internacionalização) (Apex). 
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4 de julho 
 Lançamento do Plano Safra do Semiárido em Salvador (BA). 

5 de julho 
 Nova etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite nos estados 

que não atingiram a meta, mantendo a mobilização até 5 de julho. A recomendação 

do Ministério da Saúde é a de alcançarem o percentual de imunização de 95% das 

crianças. 

6 de julho 
 Operação “Forte do Presépio”, do Projeto Rondon, será realizada pelo Ministério da 

Defesa, em parceria com instituições de ensino superior, em trinta municípios dos 

estados do Pará e Maranhão (dias 6 a 22). 

7 de julho 
 Eleições municipais suplementares em Flores de Goiás (GO), Nazário (GO), Juara e 

Glória D’Oeste (MT), Brejo da Madre de Deus (PE), São José do Ouro (RS), Figueirão 

(MS), Jardim (MS), Bela Vista (MS) e Caracol (MS). 

8 de julho 
 XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Organizada pela Confederação 

Nacional de Municípios (CNM). O tema deste ano é “O Desequilíbrio Federativo e a 

Crise nos Municípios” (dias 8 a 11). Durante a Marcha, Senado deve instalar 

Subcomissão de Assuntos Municipais. 
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10 de julho 

 Reuniões Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e 

Departamentos do Mercosul (FCCR) durante a Cúpula Mercosul em Montevidéu – 

Uruguai (dias 10 e 11). 

11 de julho 
 Prazo final para estados e municípios inscreverem projetos de estruturação de 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) para produção de plantas medicinais e 

fitoterápicos, do Ministério da Saúde.  

 Ação conjunta das centrais sindicais deve promover paralisações principalmente nas 

capitais e grandes cidades do país. Pauta trabalhista envolve fim do fator 

previdenciário, redução da jornada de trabalho para 40 horas e combate à 

terceirização. 

17 de julho 

 Data de início do recesso parlamentar e previsão de votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO. 

18 de julho 
 Prazo para entidades credenciadas no sistema de Assistência Técnica e Extensão 

Rural enviarem propostas no âmbito da inclusão produtiva rural, em resposta à 

chamada pública lançada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) de 

fomento à produção agroecológica. O público alvo são as mulheres dos territórios da 

cidadania de Sertão do Apodi (RN), Sertão do Canindé (CE), Médio Mearim (MA), 

Baixo Jequitinhonha (MG), Carnaúbas (PI) e Vale do Ribeira (PR). 
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25 de julho 
 Jornada Mundial da Juventude (Rio de Janeiro, dias 25 e 26), promovida pela Igreja 

Católica e com a presença do Papa Francisco.  

26 de julho 
 Oficina de Negócios Brasil Trade, promovida pela Apex, em Vitória – ES (Ação 

referente à Estratégia de Internacionalização). 

30 de julho 
 Oficina de Negócios Brasil Trade (III Encontro), Campo Grande – MS. 

31 de julho 
 Censo Escolar 2013: prazo final para o preenchimento de dados pelos gestores 

municipais. Dados orientam parte da distribuição de recursos federais às escolas 

municipais. 

 Prazo final para cadastro no processo seletivo de projetos para ações de vigilância e 

prevenção de doenças transmissíveis, organizado pelo Ministério da Saúde (MS).  

 Prazo final para envio de propostas em resposta à chamada pública da Financiadora 

de Estudos e Projetos (Finep) voltada à implantação, modernização, ampliação e 

recuperação da infraestrutura física de pesquisa em universidades estaduais e 

municipais. 
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Eventos ao longo do mês 

 Na pauta do plenário do Senado, o projeto que destina royalties do petróleo para 

educação (75%) e saúde (25%).  

 Outro projeto em ordem de prioridade é o PL 2729/2011, que reduz a zero a 

alíquota de PIS /Pasep e Cofins sobre as receitas decorrentes de atividade de 

transporte municipal local. Sobre o mesmo assunto há o PLC310/2009, que 

institui o Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e 

Metropolitano de Passageiros – Reitup. Sendo aprovado, segue para Câmara.  

 Também pode ir a votação em plenário o PLC 103/2012, que institui o Plano 

Nacional de Educação. 

 Projeto do Passe Livre Estudantil (do senador Renan Calheiros) deverá entrar na 

pauta do Plenário também no início do mês, que institui o Programa Passe Livre 

em âmbito nacional (PLS248/13). O projeto que tem o despacho nas Comissões 

de Assuntos Econômicos e na de Educação e Cultura, deverá receber o parecer 

das comissões em Plenário para da celeridade ao andamento da matéria. 

 Em discussão na Câmara, Projeto de Lei 3391/12 tramita em caráter conclusivo8. 

Aguardando agora apenas a decisão da Comissão e Constituição e Justiça, o 

projeto determina prazo de 120 dias para que a União promova convênios com 

estados, municípios e com o Distrito Federal para a melhoria dos 

estabelecimentos penais do País, o que incluiria construção de novos presídios. 

Expirado o prazo estipulado pela proposta, o procurador-geral da República faria 

a responsabilização das autoridades pelo não cumprimento da legislação relativa 

à execução penal. O PL também altera a Lei de Execução Penal para estabelecer 

que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado pelos 

secretários de Segurança dos estados e do Distrito Federal e presidido pelo 

                                        
8 Aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em 5/6/2013. 
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ministro da Justiça9.  O texto cria um órgão de assessoramento ao conselho, 

composto de cinco integrantes a serem designados pelo ministro da Justiça.  

Estabelece também que a pena poderá ser cumprida em estabelecimento fora da 

comarca onde ocorrer a condenação, ainda que em outra unidade da Federação. 

 Presidente da Câmara deve criar, no início do mês, quatro comissões especiais 

para apreciação das propostas de emendas à Constituição. Entre elas, a PEC 

90/2011, que institui o transporte como direito social. 

 Ao longo do mês, prosseguem as conferências das cidades (rodadas estaduais). 

 Em fase terminativa: na Pauta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do 

Senado está o projeto que vincula vigência dos incentivos fiscais relativos à 

Amazônia Ocidental e as Áreas de Livre Comércio ao prazo de vigência da Zona 

Franca de Manaus (do senador José Sarney, PLS 48/2013). Se aprovado, segue 

para apreciação da Câmara dos Deputados.  

 Também na CAE está o projeto que define os critérios de reajuste anual do piso 

salarial nacional dos professores (do senador Cristovam Buarque PLS 325/2010). 

A proposta vincula o reajuste do piso dos professores ao índice de reajuste dos 

senadores. Pela proposta, o reajuste dado ao piso em 2012 seria menor do que o 

concedido (conforme informação contida no parecer contrário à proposta, do 

senador José Pimentel). Com a perspectiva de uso dos royalties do petróleo para 

a educação e de elevação dos gastos em educação que podem ser definidos pelo 

novo PNE, a proposta provavelmente estabeleceria reajustes menores. 

 Na Comissão de Meio Ambiente do Senado está o projeto da Câmara que 

estabelece diretrizes gerais da política urbana.  

 Também o projeto que cria, pelo Estatuto da Cidade, dispositivos a respeito da 

arborização urbana, do Deputado Miguel Martini (PLC 59/2010). Caso aprovado 

com alterações na proposta a matéria retorna à Câmara. 

 Também na pauta da CMA o projeto da Câmara que Fomenta e incentiva a 

recuperação florestal em assentamento rurais, em áreas desapropriadas pelo 
                                        
9 Atualmente composto por 13 membros, o conselho é integrado por professores e profissionais da 
área do Direito, representantes da comunidade e dos ministérios da área social.  
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poder público e em áreas degradadas de posse de agricultores familiares (PLC 

99/2012). Sendo aprovado, retorna à Câmara. 

 Ainda na CMA, projeto do senador João Durval estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico com o objetivo de instituir incentivos e programas 

para implantação de sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas 

pluviais em condomínios residenciais e comerciais (PLS 112/2013). Sendo 

aprovado, segue para apreciação da Câmara dos Deputados. 

 

 

 


