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Análise 
 

Um dos principais destaques para o mês de junho será a Copa das Confederações, 

que tem início no dia 15 e encerramento no dia 30 de junho. Esse será o principal teste para 

a Copa do Mundo de 2014 e as atenções estarão voltadas para toda a logística relacionada à 

realização do evento: transporte público, organização do trânsito e acesso aos estádios, 

infraestrutura em tecnologia e transmissão de rádio e TV, segurança pública dentro e fora 

dos estádios, entre outros assuntos. 

A questão da mobilidade urbana vive um quadro de intensificação de seus problemas 

de mobilidade urbana, de forma mais concentrada nas grandes cidades. No entanto,  

problemas como os de trânsito já não são mais exclusivos de grandes cidades1.  

Além da disseminação pelas cidades, os problemas de mobilidade também atingem 

praticamente todas as classe sociais, em uma “democratização” às avessas.  Com os 

engarrafamentos, ricos e pobres se aproximaram em termos do tempo perdido em 

deslocamentos. Essa democratização às avessas elevou a relevância do problema e sua 

presença na agenda de políticas públicas. Ao se tornar um problema não exclusivo dos mais 

pobres, mas também dos de “classe média” e dos setores mais ricos da população,  tende a 

pontuar mais fortemente enquanto tema prioritário da questão urbana. 

Para se ter uma ideia, conforme estudo do IPEA, chegar ao trabalho custa mais 

tempo nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro do que em Londres, Nova 

York, Tóquio, Paris, Santiago e várias outras grandes cidades, exceto Xangai, em um 

conjunto de 20 estrangeiras e 10 brasileiras com dados comparáveis. De 1992 a 2009, o 

tempo de deslocamento nas áreas metropolitanas do Brasil aumentou 4% para os mais 

pobres e 15% para os mais ricos, reduzindo de 9 para 6 minutos (ou de 33% para 20%) a 

diferença de tempo que penaliza os de menor renda (Pereira e Schwanen, 2013)2. 

                                        
1 O crescimento do emprego, a elevação da renda e o programa habitacional “Minha Casa, Minha 
Vida” elevam o fluxo concentrado de passageiros e, portanto, os problemas de mobilidade. 

2 Tempo de deslocamento casa-trabalho no Brasil (1992-2009): diferenças entre regiões 
metropolitanas, níveis de renda e sexo”. Brasília: IPEA, 2013. Texto para Discussão 1813. Disponível 
em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1813.pdf  
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Embora disseminado, algumas cidades e regiões metropolitanas vivem o problema 

de modo mais grave (veja tabela 1). Os efeitos positivos dos investimentos em transporte 

urbano e obras viárias foram diminuindo com o passar do tempo. No Rio de Janeiro, as 

melhorias feitas ao final dos anos 1990 tiveram seus efeitos quase totalmente reduzidos nos 

anos 2000. As cidades passam a requerer nova expansão de capacidade, em volume e 

custos cada vez maiores.   
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Tabela 1 – tempo de deslocamento casa-trabalho 

 

Com a lei da mobilidade urbana, criou-se um novo instrumento de pressão, na 

medida em que o Código de Defesa do Consumidor passará a valer para os usuários do 

transporte público (art. 14). A lei estabelece o direito de o usuário ser informado nos pontos 

sobre itinerários, horários, tarifas, de forma gratuita e acessível. Os órgãos governamentais 

devem estabelecer e divulgar padrões de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, 

assim como o de facilitar os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta.  

A lei impõe obrigações aos governos na gestão do transporte urbano e 

metropolitano, e exige instrumentos de planejamento. Pelo Estatuto da Cidade, a elaboração 

de plano dessa natureza era obrigatória apenas para municípios com mais de 500 mil. A 

partir de agora, todos os municípios acima de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos 

de mobilidade urbana, instrumento de efetivação da política (arts. 22 e 24). Dessa forma, o 

número de municípios obrigados a ter em um plano de mobilidade passará de 38 para 
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1.663. A lei (12.587, sancionada em 3 de janeiro de 2012, deve ser implementada até 

janeiro de 20153. 

A agenda congressual tem como destaques a medida provisória n.º 600, que dispõe 

sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste e também permite a aquisição e móveis 

e eletrodomésticos pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” (MP 600). O texto da MP 

amplia os limites operacionais da Caixa Econômica Federal para financiamento de projetos 

de infraestrutura e reforça o banco com crédito de R$ 7 bilhões da União. 

 A Câmara deve incluir, em sua pauta de votações, o Projeto de Lei que regulamenta 

a criação de municípios. Projeto original é proveniente do Senado (senador Mozarildo 

Cavalcante, PTB-RR) e estava na Câmara desde 2008. Deveria passar por duas comissões 

permanentes da Câmara (Constituição e Justiça e a de Desenvolvimento Urbano), mas, de 

forma surpreendente, contou com a adesão de quase 400 deputados ao pedido de urgência, 

o que permitiu que pudesse ser levado a plenário, o que estava previsto para o dia 4 de 

junho. O detalhe é que, além de ser uma questão que sofre pressões do Legislativo, há 

também uma interface do Judiciário. Mais cedo ou mais tarde, o STF pode retomar o 

assunto, que já foi objeto de uma decisão por unanimidade (ADI 3682/MT, relatada pelo 

Ministro Gilmar Mendes, em 2007), que julgou procedente uma ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão requerida pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso. A ação reconheceu a mora do Congresso Nacional em elaborar a lei complementar 

federal referida pelo § 4º do art. 18 da Constituição, conforme a Emenda Constitucional n.º  

15/1996, que determinou que “a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 

Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar 

Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 

envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 

publicados na forma da lei”. O Supremo estabeleceu o prazo de 18 meses para que o 

Congresso oferecesse a provisão legal estipulada. 

 Previsão de envio ao Congresso, pelo Executivo, de proposta de novo Código de 

Mineração. 
                                        
3 A respeito: IPEA. Comunicado nº 128 - A nova Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. Brasília: IPEA, 2012. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120106_comunicadoipea128.pdf  
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Nos estados, segue a agenda de regulamentação do Código Florestal e 

implementação do cadastro de propriedades rurais. A grande maioria dos governos 

estaduais não cumpriu o prazo de um ano (vencido em 25 de maio de 2013) para a 

regulamentação do novo Código. 

Todavia, a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que instituiu o novo código, tem 

sido objeto de contestações. O Supremo Tribunal Federal pode promover audiência pública 

sobre o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). A Solicitação foi feita pela Procuradoria 

Geral da República, que responde pelas ações de inconstitucionalidade (Adins) 4.901, 4.902 

e 4.903, ajuizadas em janeiro deste ano. As ações do MPF contestam a redução das áreas 

protegidas e a anistia aos ocupantes de áreas degradadas.  
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Calendário político 
 

1.º de junho 

 Prazo final para as secretarias estaduais e municipais de Educação aderirem ao 

programa Atleta na Escola. O programa tem como meta atingir, neste ano, 5 

milhões de estudantes, entre 12 e 17 anos, de 20 mil escolas, públicas e privadas. 

 Prazo final para os municípios realizarem as etapas municipais da Conferência 

das Cidades. A partir de então iniciam-se as etapas estaduais, que serão finalizadas 

no dia 28 de setembro. A 5.ª Conferência Nacional das Cidades ocorrerá em Brasília 

(DF) entre os dias 20 a 24 de novembro. 

2 de junho 

 Entrada em vigor dos reajustes tarifários dos três principais meios de 

transporte público coletivo (ônibus, metrô e trem) na cidade de São Paulo.  

 Eleições suplementares nos municípios de Cananeia (SP), General Salgado (SP), 

Primavera (PE), Santa Maria da Boa Vista (PE) e Simões (PI). 

3 de junho 
 Perde a validade a Medida Provisória 599/2012, que previa a redução progressiva 

do ICMS e criava fundos de compensação e de desenvolvimento para os estados. 

 Encontro regional (Nordeste) preparatório para a III Conferência Global 

contra o Trabalho Infantil em Natal (RN, dias 3 e 4). A Conferência está marcada 

para outubro de 2013.  
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4 de junho 

 Data prevista para ser incluído na pauta de votações da Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei que regulamenta a criação de municípios (PLP 416/2008).  

 Data prevista para o anúncio oficial do Plano Agrícola e Pecuário do Brasil – 

Plano Safra 2013/14. O plano vai oferecer cerca de R$ 140 bilhões em créditos 

(um crescimento de 21,5 % em relação ao ano anterior) e visa dar apoio ao 

abastecimento interno de alimentos básicos, com ênfase na produção de arroz, feijão 

e hortaliças. A cerimônia de lançamento está prevista para ocorrer em Brasília, no 

Palácio do Planalto. 

 Ocorrerá em São Paulo (SP), de 4 a 6 de junho, o evento anual New Cities 

Summit, organizado pela New Cities Foudation. Este é considerado o principal 

evento anual internacional sobre o futuro do mundo urbano e este ano contará com 

um grupo de mil líderes relacionados a questões urbanas de todo o mundo. 

6 de junho 
 Nos dias 6 e 7 de junho acontecerá em Porto Alegre (RS) encontro preparatório 

regional (Sul) para a III Conferência Global contra o Trabalho Infantil, 

marcada para outubro. O encontro contará com a participação de representantes dos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 Seminário Nacional de Agricultura Irrigada e Desenvolvimento Sustentável, 

em Belo Horizonte (MG, dias 6 e 7). Promovido pelo Ministério da Integração 

Nacional, encontro pretender reunir representantes de governos estaduais e 

municipais, organizações privadas, produtores rurais e especialistas do setor agrícola. 

7 de junho 
 Encerramento das pré-matrículas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego, na modalidade Pronatec Copa, que abrange as 120 cidades 

contempladas pelo programa. 



Agenda federativa 

                                                                                            JJuunnhhoo  22001133                     

Brasília, 30 de junho de 2013. 

 

11 de junho 
 Primeiro encontro do Diálogo Municipalista de 2013, organizado pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Foz do Iguaçu (PR). 

 Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia (Canoas-RS, dias 11 a 13), 

organizado pela Prefeitura de Canoas em parceria com a Prefeitura de Nanterre 

(França). Evento reúne a Rede FALP (Fórum Mundial de Autoridades Locais de 

Periferia), envolvendo dirigentes governamentais, dos movimentos sociais e populares 

e especialistas para discutir o tema “Direitos e Democracia para Metrópoles Solidárias 

e Sustentáveis”.  

14 de junho 
  De 14 a 16 de junho, o 9º Feirão Caixa da Casa Própria estará nas cidades de 

Belém (PA), Campinas (SP) e Recife (PE). O banco está oferecendo pagamento da 

primeira prestação somente em janeiro de 2014 para as contratações de 

financiamento imobiliário realizadas durante o período do Feirão. 

15 de junho 
 Abertura da Copa das Confederações, em Brasília, com o jogo entre Brasil e Japão. 

O evento será realizado de 15 a 30 de junho. Além de Brasília, receberão jogos as 

cidades de Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. 
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18 de junho 

 Prazo final para a votação da MP 606, que autoriza a oferta de cursos do Pronatec 

por instituições privadas de ensino superior. A MP também garante subvenção 

econômica ao BNDES para obras de rodovias e ferrovias.  

23 de junho 
Vence o prazo final dado pelo STF (150 dias) para a votação do Projeto de Lei 

Complementar 266/2013, que define novas regras de divisão do Fundo de Participação dos 

Estados (FPE). Os líderes precisam aprovar requerimento de urgência para começar a 

discutir a proposta. 

24 de junho 
 Encerramento das inscrições para a 5ª edição do programa Pró-Equidade de 

Gênero e Raça 2013-2014, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República (SPM-PR). Podem se inscrever empresas e instituições 

públicas e privadas que tenham ações ou estejam interessadas em enfrentar 

discriminações no ambiente de trabalho. 

25 de junho 
 33º Congresso dos Municípios do Rio Grande do Sul. Tema: “Por um novo 

pacto federativo”. Local: Esteio (RS). 
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28 de junho 
 Prazo para os municípios de 11 estados brasileiros situados em regiões de fronteira se 

inscreverem na Estratégia Nacional de Segurança na região de Fronteira 

(Enafron). Iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp-MJ), a 

estratégia visa transferir recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para 

financiar projetos de videomonitoramento em vias públicas. A medida abrange 

municípios situados nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

30 de junho 
 Prazo final para gestores municipais e estaduais de assistência social encaminharem 

ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) o Plano de Ação 

2013, condição para que o governo federal continue repassando, de forma regular e 

automática, recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

 Encerramento das inscrições para o Mais Cultura nas Escolas, que visa promover o 

encontro de iniciativas culturais e projetos pedagógicos de escolas públicas de todo o 

Brasil. Poderão concorrer 34 mil unidades educacionais que já participam dos 

programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador. Cada escola que tiver projeto 

aprovado receberá entre R$ 20 mil e R$ 22 mil para o desenvolvimento das ações. 
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Eventos ao longo do mês 

 Previsão de envio ao Congresso, pelo Executivo, de proposta de novo Código de 

Mineração. 

 Hidrelétrica Jirau, do Rio Madeira (RO), deve iniciar suas operações até o fim de 

junho. A usina terá capacidade de 3,75 mil megawatts (MW), e contribuirá para a 

maior segurança energética em períodos de escassez de chuvas e tem potencial de 

gerar energia para aproximadamente 10 milhões de domicílios brasileiros. Sua 

capacidade de substituição da geração termelétrica permitirá reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa em cerca de seis milhões de toneladas ao ano. A Usina é a 

maior hidrelétrica já registrada no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) das 

Nações Unidas. 

 O Ministério da Integração Nacional promoverá, a partir de junho, simulados de 

preparação de desastres nos estados do Centro-Oeste. Os treinamentos serão 

promovidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) e visam preparar 

moradores de áreas de risco para agir em situações de emergência, como inundações 

e deslizamentos de encostas. A região Nordeste já passou pelo mesmo treinamento. 

Na região Norte, as atividades começam em agosto e se estendem até setembro. 

 O Senado discute, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), 

projeto do senador Acir Gurgacz (PDT-RO, PLS 119/2011) que cria diretriz geral da 

política de desenvolvimento urbano com a obrigação de que as redes 

subterrâneas de infraestrutura de serviços urbanos – como água, esgoto, energia 

elétrica e telefonia – sejam feitas antes da pavimentação das ruas. Do contrário, os 

municípios podem ser impedidos de receber financiamento federal. A proposta altera 

a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979) e o Estatuto da Cidade (Lei 

10.257/2001). Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. 

 Também no Senado, PLS 331/2006 (da então senadora Roseana Sarney) dispensa 

pequenos municípios (de até 25 mil habitantes), das regiões Norte, Nordeste ou 

Centro-Oeste ou na metade Sul ou Noroeste do Rio Grande do Sul, de 

contrapartida em programas habitacionais federais, bem como em outra área 

territorial legalmente equiparada a essas regiões. Se aprovado na CDR, segue para 

Câmara dos Deputados. 
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 Na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, PLS 688/2011 (senador Vital 

do Rêgo) autoriza o perdão de dívidas de crédito rural de até R$ 35 mil (no valor 

original), contratadas na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (Sudene) por agricultores familiares ou de mini, pequeno e médio portes, 

bem como por suas cooperativas ou associações. Sendo apreciado. Matéria segue 

depois para Câmara dos Deputados. 

 Também em análise na CAE do Senado o PLS 386/2012 (senador Romero Jucá), que 

altera a Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do 

Distrito Federal. Se aprovado, segue para Câmara dos deputados. O projeto inclui a 

publicidade mercadológica como atividade sobre a qual incide o ISS (municipal), 

excluindo a incidência do ICMS (estadual). 

 Plano Nacional de Educação, aprovado na CAE, vai às comissões de Constituição de 

Justiça (CCJ) e de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado antes de ir a plenário. 

Proposta prevê investimentos de 10% do PIB em educação e uso dos recursos do 

pré-sal. 

 UNE realiza campanha por mais verbas para a educação, ao longo do mês. Jornada 

vai até 28 de agosto e é orientada à pressão para a tramitação do projeto do PNE no 

Senado. 

 Supremo Tribunal Federal pode promover audiência pública sobre o novo Código 

Florestal (Lei 12.651/2012). Solicitação foi feita pela Procuradoria Geral da 

República. Ações de inconstitucionalidade (Adins) 4.901, 4.902 e 4.903, ajuizadas em 

janeiro deste ano pelo Ministério Público Federal. Ministro Luiz Fux é o relator dessas 

ações. Ações do MPF contestam redução das áreas protegidas e à anistia aos 

ocupantes de áreas degradadas. 

 Possível publicação de decreto que autoriza a contratação de médicos 

estrangeiros (ibero-americanos) para atuarem em regiões carentes. 

 Na Câmara, segue em discussão o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 

2014). 

 Prazo em que normalmente são reavaliadas (e eventualmente canceladas) as 

previsões de restos a pagar não executadas. Ministério do Planejamento avalia 

cancelar as previsões de custeio e manutenção das de investimento. Decisão final 

sobre o cancelamento deve ser tomada em julho. 
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 Questão indígena segue em pauta: demarcação, conflitos em Mato Grosso do Sul e 

no Pará. 

 

 

 


