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Análise 

Os temas centrais do mês são o programa “Mais Médicos”, o projeto do Ato 

Médico, as manifestações pelo país, o corte de gastos do governo 

(contingenciamento), a demarcação de terras indígenas e os royalties do petróleo. 

O período também dá início a uma sequência de fóruns intergovernamentais de 

promoção da igualdade racial, promovidos pela SEPPR. Além do balanço da política, 

a intenção é avançar na articulação com vistas à formação de um Sistema Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial. 

Agosto é um mês de manifestações, dada a confluência de reivindicações e 

mobilizações de diversas categorias. Pelo país, coincidem com a questão do “Mais 

Médicos”, alvo da resistência da categoria médica, as discussões em torno da 

proposta do Ato Médico, que reserva alguns procedimentos, hoje exercidos por 

outras profissões, apenas aos formados em Medicina. 

Os médicos seguem em movimentos de paralisação dos serviços em vários 

estados e municípios e no DF, contra o programa Mais Médicos e contra os vetos ao 

Ato Médico.  

Existe um potencial de crescimento da mobilização em torno da aprovação da 

PEC 300, a proposta de emenda à Constituição que estabelece o piso salarial das 

categorias de policiais civis, bombeiros e PMs.  

As centrais sindicais também têm mobilizações agendadas em torno de uma 

pauta trabalhista que reivindica o fim do fator previdenciário e da terceirização, 

engrossada pelas reivindicações salariais de categorias específicas. 

A divisão dos royalties do petróleo deve chegar a um ponto de consenso em 

torno da repartição de 75% para a educação e 25% para a saúde. Se efetivada, tem 

início uma nova configuração das finanças dos governos para as duas áreas, a partir 

de 2014. O novo quadro irá suscitar, no médio prazo, a criação de novas políticas e 

o estabelecimento de metas mais ousadas para ambas, na medida em que serão 

abertas novas possibilidades de financiamento. Questões como o piso salarial dos 

professores, a modernização das escolas, a conexão em banda larga, a formação e 

capacitação de professores e alunos, o reforço do ensino médio, entre outras 

pautas, passarão a ter um novo horizonte, no médio e longo prazos. 

Quanto à demarcação de terras indígenas, a agenda se concentra sobre o papel 

da Fundação Nacional do Índio (Funai), as regras de demarcação de terras e a 

possibilidade, aventada no Congresso, por pressão da chamada bancada ruralista, 

de passar a atribuição da demarcação para o Legislativo, retirando-a do Poder 

Executivo.  
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A seca no Nordeste persiste como tema relevante da agenda federativa para 

várias cidades e estados. O assunto é recorrente e grave, atingindo, pelo segundo 

ano, um nível crítico. Vários municípios estão em estado de emergência devido à 

estiagem. Deve-se avaliar em que medida o Nordeste não vive, para além de seus 

problemas sazonais, uma intensificação desses problemas em função da ocorrência 

de problemas estruturais resultantes de mudanças climáticas globais, que podem 

afetar ainda mais drasticamente a região. A questão exigiria um planejamento de 

longo prazo tomando a ocorrência desse evento, neste ano e no anterior, como uma 

possibilidade a ser aventada como um fato permanente para o futuro, com sérios 

impactos e a exigir novas políticas. 

A partir deste segundo semestre, o Governo Federal, em seu terceiro ano, entra 

em sua fase acelerada de “entrega” de resultados. Tanto a Presidenta quanto os 

ministros passam a intensificar as agendas de visitas a estados e municípios para 

inaugurações, entrega de equipamentos e outros benefícios. Abre-se, com isso, a 

oportunidade de diálogo com governadores e prefeitos e também com a sociedade 

civil. 
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Calendário político 

 

1º Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas em MG 

(Uberlândia-MG). 

Oficina de Negócios Brasil Trade, Porto Velho – RO, 01/08/13 

(ação referente à estratégia de internacionalização comercial 

brasileira, promovida pela APEX-Brasil) 

2 Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas (São José-SC) 

4 Novas eleições em nove municípios: Marituba, no Pará; em 

Pedro Canário, no Espírito Santo; em Barra do Piraí, no Rio de 

Janeiro; em Oswaldo Cruz, Itaí, Boa Esperança do Sul e 

Pedrinhas Paulista, em São Paulo; em Ponte Serrada, em Santa 

Catarina, e em Jaquirana, no Rio Grande do Sul. 

5 Encontro dos prefeitos que compõem a Diretoria Executiva da 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília (DF). Articulado 

nacionalmente, o encontro debaterá questões relacionadas ao 

transporte urbano, saúde, pagamentos de precatórios, tributação 

e emendas parlamentares. 

Início do processo de implementação dos novos portos de uso 

privado, os primeiros desde a sanção da nova lei do setor no 

mês de junho. As empresas que manifestaram interesse iniciam 

a entrega da documentação em 50 projetos para instalação 

desses novos terminais portuários.  
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6 

Indicativo de votação do projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) para 2014 (PLN 2/2013). 

Entidades profissionais, sindicais e movimento social ligadas à 

saúde promovem um ato em Brasília contra os vetos ao ato 

médico. 

7 
Previsão de greve nacional dos médicos, entre 7 e 9 de agosto. 

As entidades profissionais são contrárias ao programa “Mais 

Médicos” e aos vetos ao Ato Médico. 

9 Prazo final da prestação de contas dos programas de 

Alimentação Escolar (Pnae) e de Apoio ao Transporte Escolar 

(Pnate). Os conselhos de Alimentação Escolar (CAE) e de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Cacs), 

responsáveis por analisar a prestação de contas dos recursos de 

ambos os programas, manifestar anuência ou não aos dados 

apresentados por estados, municípios e Distrito Federal. 

Data prevista de instalação da comissão mista do Congresso 

Nacional para analisar a MP 621/2013 que cria o Programa Mais 

Médico. A matéria já tem 567 emendas apresentadas. 

Vence o prazo para que as empresas que venceram leilões de 

usinas hidrelétricas realizados antes de 2004, mas cujos projetos 

não saíram do papel, se manifestem sobre a proposta de 

devolução das concessões. O governo quer que as empresas 

desistam dos empreendimentos para abrir novas licitações, 

seguindo as regras do novo marco regulatório. No total, são oito 

usinas, que somam cerca de 2 mil megawatts de potência, o 

equivalente ao produzido pelo complexo de Angra 1 e 2. O 

assunto envolve grandes empresas como a Vale, Gerdau, 

Camargo Correa, Votorantim, Alcoa e Light. Os 

empreendimentos - Santa Isabel (SP), Murta (MG), Pai Querê 

(RS), São João (SP), Cachoeirinha (RS), Olho D'Água (PE) e 
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Itumirim (GO). Uma outra usina, Itaocara (RJ-MG). 

Prazo final para a adesão das prefeituras aos projetos de 

implantação, ampliação ou reforma dos Centros de Referência 

Especializados para População em Situação de Rua (Centros 

Pop), ampliação das equipes de Abordagem Social e aumento de 

vagas em Serviços de Acolhimento. 

10 Prazo de inscrição no programa “Mais Cultura nas Escolas”, que 

visa reconhecer a escola como espaço de circulação e produção 

da diversidade cultural brasileira. Artistas, grupos e mestres de 

cultura popular e tradicional, arte educadores, cinemas, pontos 

de cultura, museus, bibliotecas e outras ações culturais podem 

inscrever projetos em parceria com escolas públicas em todo o 

país, dialogando com seus projetos pedagógicos. Os projetos 

podem ser representados por pessoa física ou jurídica e deverão 

prever duração entre seis e dez meses. 

11 Final das etapas municipais e intermunicipais da III Conferência 

Nacional de Cultura. Inicia-se a etapa regional ou “territorial” 

(que vai até o dia 15 de setembro de 2013). A Conferência 

Nacional está marcada para 26 a 29 de novembro. 

12 Prazo final para as escolhas do material didático financiado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

15 Previsão de pagamento de metade dos R$ 3 bilhões, a titulo de 

ajuda financeira aos Municípios, anunciado pelo Governo Federal 

(durante a XVI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios). 

Início do segundo mês de adesão de municípios ao programa 

“Mais Médicos”. O programa encerrou seu primeiro mês de 

inscrições com a adesão de 3.511 municípios, o equivalente a 

63% do total de municípios brasileiros e a 92% dos considerados 

prioritários para o programa. A região Norte teve a maior 

participação de seus municípios (73%), seguida de Sul (68%), 
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Nordeste (66%), Centro-Oeste (60%) e Sudeste (55%). Entre os 

estados, destacam-se o Amazonas (97%), Amapá (94%), Acre 

(86%), Rondônia (85%), Ceará (82%), Roraima (80%), Bahia 

(76%), Piauí (74%), Pará (73%), Paraná (72%) e Espírito Santo 

(71%) (Dados do Ministério da Saúde). 

16 Encontro Estadual com Prefeitos e Prefeitas – etapa Rondonia 

(SAF/SRI) 

19 Prazo final para as contribuições da sociedade às consultas 

públicas dos textos da Política Nacional de Participação Social e 

do Compromisso Nacional pela Participação Social. 

20 Indicativo de mobilizações dos policiais e bombeiros em torno da 

PEC 300. A PEC unifica o piso salarial das Polícias Militar, Civil e 

Corpo de Bombeiros, que cria o piso salarial nacional dessas 

categorias. O projeto conta com a oposição dos governadores. A 

mobilização busca pressionar a votação da proposta em segundo 

turno na Câmara. 

Congresso Nacional está convocado para sessão 

conjunta para iniciar a análise de vetos presidenciais. Os 

primeiros serão os vetos ao projeto do Ato Médico. A 

partir de agora, vale a nova regra, aprovada em julho deste ano, 

segundo a qual os parlamentares passam a ter prazo (de 30 

dias) para analisar e votar os vetos presidenciais. Vencido tal 

prazo, a pauta do Congresso passa a ficar sobrestada 

("trancada"). 

Em defesa dos vetos ao ato médico, entidades profissionais da 

saúde promoverão vigília na Capital Federal.  

21 III Reunião da Cooperação Internacional Descentralizada do 

Brasil, com o objetivo de reunir representantes da área 

internacional de prefeituras e governos estaduais para discutir 

projetos e ações de cooperação descentralizada (a ser 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/12237/162/primeiro-mes-de-selecao-tem-adesao-de-3.511-municipios.html
http://psocial.sg.gov.br/
http://psocial.sg.gov.br/
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promovida pela SAF/SRI em Brasília-DF). 

22 Oficina de Negócios Brasil Trade no Rio de Janeiro-RJ (APEX-

Brasil). 

23 Encontro Estadual com Prefeitos e Prefeitas em Goiás 

(promovido pela SAF-SRI).   

25 Data limite para que o Congresso Nacional analise os vetos 

parciais às novas regras de Distribuição do Fundo de 

Participação dos Estados – FPE. Foi vetado o artigo que previa 

compensações financeiras a estados e municípios das perdas de 

arrecadação em decorrência de políticas de desonerações 

tributárias que incidam sobre o cálculo do FPE e FPM. 

30 Prazo para os municípios e estados com débitos previdenciários 

aderirem ao refinanciamento (Lei nº 12.810/2013, que inclui as 

contribuições vencidas até o dia 28 de fevereiro de 2013).  

Data prevista para novo ato das centrais sindicais, com previsão 

de bloqueio de estradas em pelo menos 18 estados. As principais 

reivindicações são: jornada de trabalho de 40 horas, fim do fator 

previdenciário, 10% dos investimentos do PIB em Educação, fim 

de terceirização, reforma agrária e política salarial para 

aposentados. 

Prazo dado pelo Ministério das Comunicações para que as rádios 

comunitárias de todo o Brasil que estão com outorgas vencidas 

regularizem sua situação. 

31 Prazo para os Gestores estaduais e municipais do Sistema Único 

de Assistência Social (Suas) apresentarem prestação de contas 

dos recursos federais repassados em 2012, por meio do Fundo 

Nacional de Assistência Social (FNAS). 
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Eventos ao longo do mês 

 Conferências estaduais de promoção da igualdade racial: “Democracia e 

desenvolvimento sem racismo: por um Brasil afirmativo”. 

 Votação da LDO pelo Congresso Nacional. 

 Médicos selecionados na primeira fase do programa “Mais Médicos” 

devem homologar sua participação e assinar termo de compromisso. O 

gestor municipal deve registrar as novas equipes em até 60 dias após a 

chegada do profissional. Portanto, embora a perspectiva seja a de que 

a maioria dos profissionais chegará aos municípios em setembro, o 

programa vai gerar uma grande expectativa sobre os primeiros 

profissionais a entrarem em exercício, o que pode ocorrer já em 

agosto1. 

 Início da implementação das medidas previstas pelo Estatuto da 

Juventude. Está prevista a criação do Sistema Nacional da Juventude 

(Sinajuve) e de conselhos estaduais e municipais de juventude para 

colaborar na formulação das políticas públicas. 

 Pauta prioritária do Senado inclui, entre os temas prioritários de 

interface federativa, o PLS 248/2013, que cria o passe livre para 

estudantes de todo o país, e o PLC 103/2012, que aprova o Plano 

Nacional de Educação e o projeto que dispõe sobre a criação, 

incorporação, fusão e desmembramento de Municípios (PLS 98/02). Em 

                                        
1 O fato mereceria um tratamento similar ao que teve a cidade de Guaribas-PI no que se referiu ao 

programa Fome Zero. Os casos concretos tanto podem potencializar quanto estigmatizar o programa. 
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análise na CCJ do Senado e segue para Plenário como prioridade na 

pauta. 

 Marco regulatório da mineração (PL 5807/13, do Executivo ) tramita em 

regime de urgência constitucional e tranca a pauta do Congresso a 

partir deste mês. Tendência é de acordo pela retirada da urgência para 

que uma comissão mista debata o tema. Previsão é de que a votação 

da matéria ocorra em outubro. 

 Destrancamento da pauta pode permitir ser incluída na pauta do 

Plenário da Câmara o projeto que torna a corrupção crime hediondo. O 

PL 5900/13 é um projeto do Senado. 

 Pronto para a pauta do Plenário da Câmara, também na primeira 

semana de agosto, o projeto que destina royalties do petróleo para 

educação e saúde, o PL 323/2007. 

 Na pauta da CCJ do Senado a PEC 19/2013 que prevê a criação de 

brigadas de incêndio nos municípios que não contarem com unidades 

do corpo de bombeiros. Deve ser votada na primeira semana de agosto 

e segue para Plenário da Casa para votação em dois turnos. 

 Na pauta do Plenário do Senado o projeto que garante aposentadoria 

especial e adicional de insalubridade para trabalhadores que exerçam 

atividades de coleta de lixo, seleção de material para reciclagem e 

varrição de ruas (PLS 155/2010). Previsão que seja votado ainda neste 

mês e segue para Câmara dos Deputados. 

 Voltou para Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 

310/2009 que visa reduzir o preço das passagens de ônibus urbanos 

com a desoneração de uma série de impostos pagos pelas empresas 

concessionárias (REITUP). Serão agora analisadas as modificações 

feitas no Senado. 
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 Está pronta para ser votada em Plenário do Senado a proposta de 

criação da Região Integrada de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto 

Alegre, Cantá e Mucajaí, em Roraima. O PLS 522/2009, do senador 

Romero Jucá (PMDB-RR), autoriza a União a, além de criar a região 

integrada, instituir programa especial de desenvolvimento para esses 

municípios, que juntos abrigam mais de 60% da população do estado. 

 Nas comissões do Senado, a PEC 34/2011, que cria a carreira de 

médico de Estado; o PLC 89/2007, que destina 10% da receita bruta da 

União para a saúde; e o PLS 86/2013, que zera a alíquota do PIS-Pasep 

para estados e municípios. 
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Anexos 
 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

Secretaria Executiva 

Assuntos Federativos 

Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial 

 

CRONOGRAMA DAS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

 

“DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO SEM RACISMO: POR UM BRASIL AFIRMATIVO” 

AGOSTO DE 2013 

 

ACRE 29  a 30  

ALAGOAS 19 a 20  

AMAPÁ 20 a 21 

AMAZONAS 28 a 30  

BAHIA 28 a 30 

CEARÁ 22 a 23 

DISTRITO FEDERAL 24 a 25 

ESPÍTRITO SANTO 24 a 25 

GIOÁS 28 a 30 

MARANHÃO 14 a 16 

MATO GROSSO 19 a 21 

MATO GROSSO DO SUL 14 a 16 

MINAS GERAIS 28 a 30 

PARÁ 29 a 30 
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PARAIBA 22 a 24 

PARANÁ 24 a 25 

PERNAMBUCO 22 a 24 

PIAUI 28 a 30 

RIO DE JANEIRO 29 a 30 

RIO GRANDE DO NORTE 29  a 30 

RIO GRANDE DO SUL 24 a 25 

RONDONIA 28  a 30 

RORAIMA 14 a 16 

SANTA CATARINA 30 e 31 

SÃO PAULO 23 a 25 

SERGIPE 27 a 28 

TOCANTINS 23 a 24 

 

 
 

 


