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Análise 
 

Novembro é um mês de conferências para a agenda federativa. Nada menos que três:  

 A 3ª Conferência Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial: 

“Democracia e Desenvolvimento sem racismo: por um Brasil Afirmativo” (Brasília – 

DF, de 5 a 7 de novembro); 

 A 5ª Conferência Nacional das Cidades: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma 

Urbana já!” (Brasília – DF, 20 a 24);  

 III Conferência Nacional de Cultura, III Conferência Nacional de Cultura: “Uma 

Política de Estado para a Cultura: Desafios do Sistema Nacional de Cultura”. (Brasília 

– DF, 27 de Novembro a 1º de Dezembro de 2013). 

Outra questão importante, pois representa uma mudança institucional de peso, é a lei 

que define as regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios 

no Brasil. Aprovada pelo Congresso em 16 de outubro, está pendente de sanção ou veto da 

presidenta da República. 

Neste mês, o programa “Mais Médicos” ganha ainda mais volume em sua 

implementação.  O Ministério da Saúde, em uma única semana, registrou para quase 1.300 

médicos, antes sem aprovação dos conselhos regionais de Medicina para atuarem no País. A 

lei de conversão da Medida Provisória que instituiu o programa permite agora ao próprio 

Ministério conceder registro. Os profissionais estão liberados para se apresentarem em 585 

municípios e 7 distritos indígenas. Só na primeira semana de novembro, devem ser 

expedidos mais 900 registros de médicos diplomados no exterior. A expectativa do 

Ministério é, a partir daí, levar atendimento a mais de 12,6 milhões de pessoas do interior e 

das periferias das grandes cidades. O programa ainda terá o reforço de mais três mil 

profissionais cubanos que chegam ao longo do mês para ocupar as vagas desta segunda 

etapa do programa. Até março de 2014, se espera prover o Sistema Único de Saúde (SUS) 

com quase 13 mil médicos, prestando assistência a quase 23 milhões de pessoas. 
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A agenda dos municípios, sempre bastante variada conforme o perfil de cada localidade, 

tem alguns pontos focais de referência. Por exemplo, os da pauta da 64ª Reunião Geral da 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP) (Porto Alegre – RS, 27 a 29 de novembro): a atualização 

da Lei do Imposto Sobre Serviços (ISS); a adequação à Lei de Resíduos Sólidos e o prazo 

para o fim dos lixões; a Lei de Mobilidade Urbana, entre outros. 

No que se refere sobretudo à mobilidade urbana, para a qual há recursos disponíveis do 

PAC 2, um dos pontos centrais é o projeto que define novos indexadores da dívida 

consolidada dos estados e municípios (PLC 99/2013 — Complementar). O projeto se 

encontra no Senado, em comissões, e muda o indexador de correção das dívidas de 

estados, do Distrito Federal e de municípios com a União, hoje corrigidas pelo IGP-DI mais 

6% ou 9%, passando a ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) mais 4% ou pela taxa Selic, o que for menor. 

O Senado pode votar as PECs do Voto Aberto e do orçamento impositivo, que estão 

prontas para ir a plenário. A proposta de voto aberto é extensiva a todos os legislativos 

brasileiros. O acordo para a votação do chamado orçamento impositivo inclui a destinação 

de 1,2%, da receita corrente líquida, em emendas parlamentares impositivas da Câmara e 

do Senado, sendo no mínimo 50% dessas emendas deverão ser destinadas para a saúde e 

15% da receita corrente líquida para essa mesma área. 
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Calendário federativo 

 

3 de novembro 
 Eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito nos municípios de Santa Inês 

(PR), Inácio Martins (PR), Água Preta (PE), Palestina do Pará (PA), Maximiliano de 

Almeida (RS) e Dom Feliciano (RS). 

4 de novembro 

 Início de atuação de 2.165 médicos estrangeiros (diplomados fora do país) 

selecionados na segunda etapa do Programa Mais Médicos. Este grupo se junta aos 

1.499 médicos que já estão atuando em regiões carentes do País, da primeira etapa 

do programa, sendo 819 brasileiros (625 da primeira etapa + 194 brasileiros da 

segunda etapa) e 680 estrangeiros, elevando a cobertura do programa de 5 milhões 

para 13 milhões de brasileiros. Ao longo da semana, está prevista a chegada de mais 

um contingente de 3.000 médicos cubanos; 

 Último dia de inscrições para o Concurso Cultura 2014. O público-alvo são os 

municípios que quiserem divulgar a cultura local durante os jogos da Copa do Mundo 

de 2014; 

 Prazo limite para a inscrição de propostas no Programa “Papel Passado”, do Ministério 

das Cidades. O programa apoia a implementação de atividades de regularização 

fundiária de assentamentos urbanos ocupados por população de baixa renda; 

5 de novembro 

 3ª Conferência Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, coordenada 

pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
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República (Seppir), como o tema “Democracia e Desenvolvimento sem racismo: por 

um Brasil Afirmativo”. Em Brasília – DF, de 5 a 7 de novembro; 

 Indicativo de votação conjunta do projeto que define novos indexadores da dívida 

consolidada dos estados e municípios (PLC 99/2013) pelas Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ) e de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. 

 O Senado pode votar as PECs do voto aberto e do orçamento impositivo, que estão 

prontas para ir a plenário.  

 O Senado volta a debater, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), propostas de 

mudança no ICMS. Não há consenso sobre as formas de a União compensar a perda 

de arrecadação caso os estados aceitem reduzir as alíquotas desse imposto. Também 

em pauta está o uso da Cide (contribuição sobre os combustíveis) em projetos de 

infraestrutura de transporte coletivo não motorizado.  

6 de novembro 
 A Câmara pode votar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 328/13, enviado pelo 

Executivo, que vincula 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

arrecadados nas demissões sem justa causa, ao programa “Minha Casa, Minha Vida” 

de construção de moradias. 

 4º Encontro da Cooperação Descentralizada Brasil-França, São Paulo – SP, 6 a 8 de 

novembro. O evento faz parte dos Diálogos Federativos. Está prevista a presença da 

ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, 

Ideli Salvatti, do embaixador da França no Brasil, Denis Pietton, do presidente da 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e prefeito de Porto Alegre (RS), José Fortunati, da 

presidente do grupo Brasil do Cités Unies France, Majdouline Sbaï, e também de 

governadores e outros prefeitos; 

 Fórum da Mobilidade Urbana: “Reforma Urbana, Infraestrutura, Mobilidade e 

Financiamento”, São Paulo – SP, 6 e 7 de novembro. Organização: Frente Nacional de 

Prefeitos (FNP), Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e Universidade 

Nove de Julho (Uninove); 
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7 de novembro 
 Reunião da Direção Executiva do Fórum Nacional de Gestores Municipais de Políticas 

Públicas de Juventude (Forjovem), Brasília – DF; 

 Prazo para os municípios interessados em fortalecer seus programas de turismo se 

inscreverem no edital do Ministério do Turismo; 

8 de novembro 

 Prazo para o preenchimento das informações da Gestão Municipal e dos Centros de 

Referência Especializados da Assistência Social (Creas) relativas ao Censo Suas 2013. 

Os Municípios que não efetuarem o preenchimento do Censo podem sofrer sanções 

administrativas, levando, inclusive, ao bloqueio de recursos; 

 

12 de novembro 

 Oficina de Negócios Brasil Trade, São Luís – MA (Ação referente à estratégia de 

internacionalização dos produtos brasileiros); 

 Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviços – SIMBRACS 2013, 

Brasília – DF, 12 e 13/11/13; 

 

20 de novembro 
 5ª Conferência Nacional das Cidades, Brasília – DF, 20 a 24 de novembro, com o 

tema “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”, promovida pelo 

Ministério das Cidades; 
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22 de novembro 

 Prazo final para encaminhamento de propostas e Plano de Trabalho (via Siconv) do 

processo seletivo de repasse de recursos orçamentários e financeiros do Programa de 

Resíduos Sólidos. O processo é coordenado pela Fundação Nacional da Saúde 

(Funasa); 

 

25 de novembro 
 Audiência Pública no Supremo Tribunal Federal (STF) nos dias 25 e 26 de novembro 

para debater o Programa “Mais Médicos”. A audiência foi definida pelo ministro Marco 

Aurélio Mello, relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que tratam do 

tema; 

27 de novembro 

 Leilão da BR-163 no Mato Grosso; 

 III Conferência Nacional de Cultura, com o tema: “Uma Política de Estado para a 

Cultura: Desafios do Sistema Nacional de Cultura”. Brasília – DF, 27 de Novembro a 

1º de Dezembro de 2013; 

 64ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Porto Alegre – RS, 27 a 29 

de novembro. Durante o encontro serão discutidos temas de interesse dos 

municípios, como a atualização da Lei do Imposto Sobre Serviços (ISS), a adequação 

à Lei de Resíduos Sólidos e o prazo para o fim dos lixões, além do debate de assuntos 

como os desafios da implantação da Lei de Mobilidade Urbana; 

 Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de 

Desenvolvimento Econômico, Porto Alegre – RS; 
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30 de novembro 
 Prazo para as prefeituras e governos estaduais prestarem contas da utilização dos 

recursos do ano passado repassados para apoiar a gestão do Programa Bolsa Família. 

Os governos devem apresentar a comprovação dos gastos no Sistema de Informação 

do Sistema Único da Assistência Social (SuasWeb). Prazo também para os conselhos 

de assistência social preencherem o Demonstrativo Sintético Anual da Execução 

Físico-Financeira. 

 Prazo para realizar o cadastro para receber recursos da educação infantil, destinados 

a crianças de 0 a 4 anos cujas famílias sejam beneficiárias do programa Bolsa Família. 
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Anexo: 

 

Projetos prontos para ir a plenário ou em fase terminativa 

Na Câmara: 

 

 Zona Franca - PEC 506/10, do Senado, prorroga até 2073 os benefícios fiscais da 
Zona Franca de Manaus (ZFM). O governo tem discordâncias quanto à matéria 
porque também são prorrogados os benefícios fiscais de áreas de livre comércio e da 
chamada Lei da Informática. 

 Medida Provisória 623/2013, que altera a Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013, 
para dispor sobre operações de crédito rural relativas a empreendimentos localizados 
na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - 
SUDENE.  15/11/2013 – prazo final de prorrogação do Congresso Nacional. Está 
sobrestando a pauta desde 02/09/2013. 

 Na pauta da CCJC – se aprovado segue para Plenário, PEC 92/2011 – Cláudio Puty - 
Estabelece a incidência de ICMS para exportação de bens minerais primários ou 
semi-elaborados. 

  
No Senado Federal: 
 PEC 22/2000, do Senador Antonio Carlos Magalhães, que tornando obrigatória a 

execução da programação orçamentária que especifica (orçamento impositivo). 

 PEC 38/1999 - Senador Mozarildo Cavalcanti e outros, altera os arts. 52, 225 e 231 
da Constituição Federal sobre regras para demarcação de terras indígenas. 

 PEC 58/2005 - Senador Flexa Ribeiro e outros, altera o art. 159 da Constituição 
Federal, para determinar a transferência, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, de parte do produto da arrecadação do imposto de importação e do 
imposto sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao saldo de suas 
balanças comerciais com o exterior. 
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 PEC 64/2005 - Senador Tião Viana e outros, disciplina nova hipótese de 
intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal para assegurar o 
funcionamento dos Poderes Legislativo e Executivo em unidades da 
Federação. 

 PEC 65/2005, do Senador Pedro Simon e outros, altera o Art. 159 e o art. 34 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ambos da Constituição 
Federal (altera os percentuais dos tributos arrecadados destinados ao Fundo 
de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e aos 
programas de financiamento do setor produtivo das regiões. 

 PEC 17/2007, do Senador Francisco Dornelles e outros, dá nova redação ao 
inciso I do art. 159 da Constituição Federal, para incluir o produto da 
arrecadação das contribuições sociais que especifica no compartilhamento 
com Estados e Municípios. 

 PEC 47/2007 - Senador Cristovam Buarque e outros 

 Altera o art. 18 da Constituição Federal, para exigir a realização de plebiscito 
nacional nos casos de incorporação, subdivisão ou desmembramento de 
Estados, para anexação a outros Estados ou constituição de novos Estados ou 
Territórios Federais. 

 PEC 6/2009, da Senadora Marisa Serrano e outros, altera o art. 159 da 
Constituição Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo de Desenvolvimento dos 
Municípios de Fronteira. 

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

 PEC 23/2009 - Senador Alvaro Dias e outros, altera o art. 159 da Constituição 
Federal, para destinar ao Fundo de Participação dos Municípios parte da 
arrecadação da União relativa às contribuições sociais previstas nas alíneas 
"b" e "c" do inciso I do art. 195. 

 PEC 31/2011 - Senador Aécio Neves e outros, acrescenta o art. 159-A à 
Constituição Federal, para determinar a compensação financeira pela União 
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aos demais entes federados, e pelos Estados aos respectivos municípios, nas 
hipóteses que especifica. 

 PEC 125/2011 - Senador Acir Gurgacz e outros, altera a Constituição Federal 
para destinar dez por cento do produto da arrecadação das contribuições 
sociais e de intervenção do domínio econômico, divididos igualmente, aos 
Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e dos 
Municípios - FPM. 

 PEC 33/2011 - Senador Clésio Andrade e outros, altera o art. 159 da 
Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União ao 
Fundo de Participação dos Municípios. 

 PEC 19/2013 - Senador Vital do Rêgo e outros, altera o art. 42 da 
Constituição Federal para dispor sobre a criação de brigadas de incêndio pelos 
Municípios que não têm contingente do Corpo de Bombeiros Militar. 

 PLS 736/2011 - Senador Francisco Dornelles - Altera os arts. 11 e 12 da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).  

 PLS 577/2011 - Senador Vicentinho Alves - Dispõe sobre a concessão da 
aposentadoria especial ao segurado do regime geral de previdência social que 
exerça as atividades de coleta de lixo, de qualquer natureza, de selecionador 
de lixo para fins de reciclagem, e de variação de vias públicas e logradouros. 

 PLS 183/2009 - Comissão de Assuntos Econômicos (SF) - Altera a Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano e dá outras providências, para regulamentar a implantação de 
equipamentos urbanos. 

 PLS 182/2005 - Senador Cristovam Buarque - Altera o Decreto-Lei nº 201, de 
27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e 
vereadores, para definir como crime de responsabilidade a aplicação indevida 
de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que 
impliquem na suspensão do oferecimento da merenda escolar. 

 PLC 132/2008 - Deputado José Carlos Aleluia - Altera a legislação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
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Serviços de Transportes Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS, acrescentando § 6º ao art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996. 

 PLC 88/2008 - Deputado Luiz Bittencourt - Altera a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o inciso XXI do caput do art. 37 da 
Constituição Federal; institui normas para licitações e contratos da 
administração pública; e dá outras providências. 

 CAE - PLS 106/2013 - Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996, que dispõe sobre o ICMS, para disciplinar a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o 
objetivo de compensar perdas resultantes de redução da alíquota 
interestadual incidente nas operações interestaduais com bens, mercadorias e 
serviços, conforme decisão do Senado Federal no exercício da atribuição 
prevista no art. 155, § 2º, IV, da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

 CAE – 386/2012 - Senador Romero Jucá - Altera a Lei Complementar nº 116, 
de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

 CCJ – PEC 46/2013 - Senador Vital do Rêgo - Altera a Constituição Federal 
para diciplinar a instituição de consórcio público destinado à atuação exclusiva 
no âmbito do sistema único de saúde e na atenção básica à saúde. 

 PLC 81/2013 – Presidente da República - Autoriza o Poder Executivo federal a 
instituir serviço social autônomo denominado Agência Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural - ANATER e dá outras providências. Prazos: Leitura 
– 4/10/2013 CCJ – 7/10 a 11/10  Pareceres das Comissões: 29/10/2013 
Ordem do Dia: 9/11/2013 Prazo Final: 18/11/2013 

 

 


