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Análise 
 

 Além do orçamento 2014, a grande questão da agenda política com interface 

federativa no mês de dezembro é o Plano Nacional de Educação, que pode ser apreciado 

pelo plenário do Senado no dia 11. O projeto foi modificado no Senado, o que implicará, no 

caso de sua aprovação, no retorno à Casa de origem (Câmara dos Deputados), 

possivelmente sem tempo hábil para sua conclusão ainda em 2013.  

 Durante o mês ocorrem a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (dias 2 a 6,  

em Brasília-DF), a 6.ª Conferência Nacional de Arranjos Produtivos Locais (dias 4 a 5, 

Brasília-DF ) e a IX Conferência Nacional de Assistência Social (dias 16 a 19, em Brasília-DF). 

São as três últimas conferências nacionais deste ano. Está previsto (dia 10) o lançamento do 

sistema nacional de participação social do governo federal, a ser coordenado pela 

Secretaria-Geral da Presidência da República, estabelecendo diretrizes para os gestores 

federais nas políticas que envolvem participação popular. 

 No Congresso, está pendente a análise de vetos presidenciais, entre eles, ao projeto 

de criação, desmembramento, fusão e incorporação de municípios. Há sessão do Congresso 

prevista para o dia 10 de dezembro para a apreciação de vetos, mas pode ocorrer de tal 

veto ficar para a próxima sessão legislativa, a partir de fevereiro de 2014.  

 Também para o ano que vem deve ficar a conclusão da proposta de orçamento 

impositivo, cujos princípios foram incluídos na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias já 

aprovada pelo Congresso. As propostas em análise (PECs 358/2013 e 359/2013) 

estabelecem que as transferências obrigatórias da União oriundas de emendas 

parlamentares destinadas a Estados, Distrito Federal e Municípios ocorrerão 

independentemente de o ente estar ou não adimplente, além do que os recursos não 

integrarão a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de 

despesa de pessoal. 
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 Na Câmara, a pauta trancada por projetos como o Marco Civil da Internet deixa 

sobrestado vários projetos (vide a sessão “ao longo do mês”, ao final deste relatório). 

Alguns projetos não são afetados pelo trancamento da pauta, como a PEC que cria a 

carreira de médico de Estado (de autoria do deputado Ronaldo Caiado, do DEM-GO) e o 

PDC que autoriza exploração de recursos minerais em terras indígenas em região do Estado 

do Paraná. 

 O mês tem uma intensa movimentação das associações municipalistas, em Brasília e 

nos estados. Entre elas, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) realiza mobilização 

em Brasília, no dia 10, no Congresso Nacional, com uma pauta que inclui a elevação de 2% 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a definição sobre a distribuição dos royalties 

do petróleo – que aguarda decisão no Supremo Tribunal Federal (STF), e a rediscussão do 

piso do magistério e a não aprovação do piso dos agentes comunitários de saúde. 

O período de chuvas é tradicionalmente propício à ocorrência de calamidades 

decorrentes de deslizamentos, enchentes e alagamentos. 
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Calendário federativo 

 

1º de dezembro 

 Eleições suplementares em: Palestina (AL), Tarrafas (CE), Pires do Rio (GO), Água 

Boa (MG), Montezuma (MG), Mathias Lobato (MG), Santa Helena de Minas (MG), 

Água Azul do Norte (PA), Lajes Pintadas (RN), Colinas (RS), Descalvado (SP) e 

Santana de Parnaíba (SP). 

2 de dezembro 

 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (dias 2 a 6), em Brasília-DF.  

 Mobilização da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o lema “Alerta 

Municípios do Brasil! – Sem recursos, os Municípios irão parar”, convoca prefeitos, 

vereadores e servidores, sendo que, 2 a 6 de dezembro, a mobilização está 

convocada para ocorrer nos próprios Municípios. No dia 10 de dezembro, no 

Congresso Nacional (auditório Petrônio Portela do Senado Federal, Brasília-DF). A 

pauta da mobilização é o aumento de 2% do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM); a distribuição dos royalties de petróleo – que aguarda decisão no Supremo 

Tribunal Federal (STF); o Encontro de Contas Previdenciário e os pisos do magistério 

e dos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Seminário Cenários Estratégicos de Mato Grosso, promovido pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, a Associação Mato-grossense dos Municípios 

(AMM) e a União de Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT). Cuiabá (MT); 

 Diálogo Municipalista em Goiânia (GO). Organização: Confederação Nacional de 

Municípios (CNM). 
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3 de dezembro 
 Assembleia da Associação Tocantinense de Municípios (ATM); 

 Assembleia da Associação dos Municípios do Paraná (AMP); 

 Seminário de Capacitação para Elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e 

Saneamento, promovido pela promovido pela Associação Tocantinense de Municípios 

(ATM). Dias 3 e 4, Palmas (TO); 

 Seminário sobre Alternativas Tecnológicas para Implementação e Formas de Cumprir 

a Lei 12.305/2010, promovido pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM) em 

parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM). Palmas (TO); 

 Diálogo Municipalista em Campo Grande (MS), promovido pela Confederação Nacional 

de Municípios (CNM). 

4 de dezembro 

 6.ª Conferência Nacional de Arranjos Produtivos Locais (dias 4 a 5, Brasília-DF )  

 Diálogo Municipalista em Montes Claros (MG). Promovido pela Confederação Nacional 

de Municípios (CNM); 

 I Seminário sobre Gestão Ambiental Municipal, organizado pela Federação Goiana de 

Municípios (FGM). Goiânia (GO). 

5 de dezembro 

 Previsão de assinatura de decreto de posse de terra para quilombolas. 

 O Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento promove o 

Seminário “Consórcios Públicos: governança, gestão e financiamento”. Durante o 

evento será lançado o livro “Território, Estado e Políticas Públicas”. No Rio de Janeiro 

– RJ. 

 Seminário Regional de Defesa Civil, promovido pela Associação dos Municípios do 

Vale Do Itapocú (SC). Barra Velha (SC); 
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 I Seminário Goiano sobre Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) - Teoria 

e Prática, organizado pela Federação Goiana de Municípios (FGM). 5 e 6 de 

dezembro, em Goiânia (GO).  

10 de dezembro 

 Lançamento do sistema nacional de participação social do governo federal, a ser 

coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. 

 Data prevista para a mobilização municipalista nacional em Brasília, promovida pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), no âmbito do “Alerta Municípios do 

Brasil – Sem recursos, os Municípios irão parar”. no Congresso Nacional (auditório 

Petrônio Portela do Senado Federal, Brasília-DF); 

 Prevista sessão do Congresso para a apreciação de vetos presidenciais. Está 

pendente, entre os vetos a serem analisados, o que obstou o projeto que 

regulamentava a criação, desmembramento, fusão e incorporação de municípios. 

Porém, é possível que a análise dos vetos fique para a próxima sessão legislativa, a 

partir de fevereiro de 2014. 

 Seminário “Incrementos de Receitas Municipais”, promovido pela Associação Mato-

grossense dos Municípios (AMM). Dias 10 e 11, Cuiabá (MT). 

11 de dezembro 
 Plano Nacional de Educação deve ser apreciado pelo Plenário do Senado. O projeto, 

que tem origem na Câmara, foi modificado no Senado, o que implicará no retorno à 

Casa de origem. 

13 de dezembro 
 Data limite para gestores municipais informarem sobre Centros de Referência de 

Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados para População em 
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Situação de Rua (Centros POP), unidades de acolhimento, Conselhos de Assistência 

Social e gestão estadual do Suas. 

15 de dezembro 

 Prazo para que 283 prefeituras e o Distrito Federal formalizem a aceitação para 

ampliar os serviços da assistência social. 

16 de dezembro 

 IX Conferência Nacional de Assistência Social (dias 16 a 19) em Brasília-DF. 

 

20 de dezembro 

 Indicativo de votação da Lei Orçamentária Anual até 20 de dezembro de 2014. 
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Ao longo do mês 

 

Em discussão na Câmara dos Deputados: 

 Segue trancando a pauta, na Câmara, o projeto que destina ao Programa Minha Casa 

Minha Vida o valor arrecado com a multa extra de 10% em caso de demissão sem justa 

causa, PLP 238/13; 

 Pode ir a plenário o Projeto de Decreto Legislativo que autoriza a exploração de recursos 

minerais em terras indígenas em São Jerônimo da Serra, região do Estado do Paraná 

 Pronto para ir a plenário, mas sem o apoio do Governo Federal e Governos Estaduais, o 

Piso Nacional de agentes comunitários de saúde e combates a endemias – PL 7495/06; 

 Seguem em discussão as seguintes Propostas de Emenda à Constituição: PEC 57/99, 

que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Semiárido; PEC 534/02, que 

amplia as competências das guardas municipais; PEC 134/07, que amplia a jornada 

escolar da rede pública para, no mínimo, sete horas; PEC 368/09, que prorroga por 15 

anos a aplicação de percentuais mínimos dos recursos para irrigação nas regiões Centro-

Oeste e Nordeste (20% e 50%, respectivamente); PEC 446/09, que institui piso para 

policiais; PEC 506/10, que prorroga benefícios para a Zona Franca de Manaus; PLP 

271/05, que define novas regras para a tributação do ato cooperativo; PL 2020/07, que 

estabelece normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares; PL 

4247/08, que consolida a legislação do SUS e da área de saúde complementar; PL 

4471/12, que que especifica procedimentos para apurar casos de morte violenta 

envolvendo ações policiais; PEC 55/11, que prevê a criação de órgãos específicos para 

cuidar da segurança viária nos municípios; PEC 454/09, que cria carreira de médico de 

Estado. 
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No Senado Federal 

 Pronto para ir a plenário, em discussão em turno único, o PLS 222/13, que estabelece 

normas gerais sobre o processo administrativo fiscal, no âmbito das administrações 

tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 Na Comissão de Assuntos Econômicos, em fase de decisão terminativa (se aprovados, 

seguem para a Câmara dos Deputados), o PLS 274/2003, que institui o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Profissional e Qualificação do Trabalhador; o PLS 110/2008, 

que institui o Fundo Comunidade Esportiva (FCE) para a construção de quadras 

poliesportivas nos municípios e no Distrito Federal; o PLS 13/2009, que altera a Lei nº 

9.496, de 1997, que "Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o 

refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de 

responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal", a fim de socorrer emergencialmente 

os Estados e o Distrito Federal em face da crise econômica mundial; o PLS 31/2009, que 

altera a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo 

dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências, para 

excepcionalizar as transferências de recursos federais para a área de educação, saúde e 

assistência social das restrições decorrentes do registro de inadimplementos no Cadin e 

no Siafi; o PLS 85/2009, que estabelece direitos para os municípios que tenham estado 

de calamidade pública decretada e dá outras providências; o PLS 193/2009, que cria o 

Fundo de Atendimento às Situações de Emergência Decorrentes de Calamidades 

Públicas e dá outras providências. 

 Na Comissão de Assuntos Sociais, em fase terminativa, o PLS 233/2012, que altera a Lei 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para assegurar a 

disponibilidade de leitos em unidades de terapia intensiva na rede hospitalar do Sistema 

Único de Saúde; e o PLS 332/2013, que torna obrigatória a aferição, a comunicação aos 

órgãos de vigilância sanitária e a divulgação de indicadores de avaliação das unidades de 

terapia intensiva públicas e privadas. 

 Na Comissão de Constituição e Justiça, também em fase terminativa, o PLC 112/2011, 

que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro; e o PLC 118/2011, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o 
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exame de aptidão física e mental. Também na CCJ, o PLC 168/2008, que acresce 

parágrafos ao art. 120 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, definindo a supervisão da autoridade judiciária 

nas atividades de escolarização e profissionalização desenvolvidas pelas unidades 

sócioeducativas com adolescente em regime de semi-liberdade. 

 Em análise na Comissão Constituição e Justiça (CCJ), podendo ir a plenário assim que 

aprovadas na CCJ: o PL 6565/13 - que "altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 

2003, para conceder porte de arma funcional aos integrantes do quadro efetivo de 

agentes e guardas prisionais"; PEC 92/11, que estabelece a incidência de ICMS para 

exportação de bens minerais primários ou semi-elaborados. 

 Na Comissão de Educação do Senado, em fase terminativa, PLC 20/2012, que altera o 

art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; o PLS 229/2007, que dispõe sobre o financiamento das 

Universidades Estaduais e Privadas pela União, e dá outras providências; o PLS 

103/2009, que altera a redação do inciso IV do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, para inserir a disciplina Ética Social e Política nos currículos do 

ensino médio; e o PLS 217/2011, que assegura aos alunos egressos de escolas públicas, 

gratuidade das taxas de inscrição em processos seletivos para admissão nas instituições 

estatais de ensino superior.   

 Na mesma comissão, em fase conclusiva (se aprovados, podem ir a plenário) o PLC 

15/2009, que acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 

com o objetivo de instituir a semana de educação ambiental nas escolas de ensino 

fundamental e médio; o PLS 184/2012, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir, entre os 

princípios orientadores do dever do Estado com a educação, a garantia de alocação de 

recursos orçamentários suficientes à consecução de padrão de qualidade do ensino; o 

PLS 185/2012, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar a presença de professores 

devidamente qualificados nas redes públicas de ensino qualidade do ensino. 

 Na Comissão de Infra Estrutura, em fase terminativa, o PLS 379/2008, que dispõe sobre 

incentivo à exploração e implantação de centrais de geração a partir de fonte eólica e dá 

outras providências. 
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Para decisão do Congresso Nacional 

 

 Há previsão de votação da Lei Orçamentária Anual até 20 de dezembro de 2014. 

 Está pendente a análise de vetos presidenciais, entre eles, ao projeto de criação, 

desmembramento, fusão e incorporação de municípios. É provável, porém, que a análise 

desses vetos fique para a nova sessão legislativa, a partir de fevereiro de 2014. 


