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Análise 

 

Permanecem pendentes questões de grande impacto federativo como a divisão dos 

royalties do petróleo, os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e a 

harmonização do ICMS dos estados, necessária para por fim à chamada guerra fiscal. 

O projeto de novos critérios para o FPE está em debate na Comissão de Integração 

Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e na Comissão de Finanças e 

Tributação. O Congresso está a um mês do encerramento do prazo estabelecido pelo STF 

(23 de junho) para concluir as votações sobre o tema, o qual, se não alcançar solução 

legislativa, deverá ser objeto de uma disposição legal a ser emanada do Supremo. 

Sobre a questão da guerra fiscal, estão relacionados a MP 599/2012, o projeto de lei 

238/2013 e o Projeto de Resolução do Senado n.º 1/2013. A discussão tem forte caráter 

federativo e, para além da clivagem entre governo e oposição, tem colocado em campos 

opostos estados do Sul e Sudeste aos do Norte, Nordeste e Centro Oeste. Há também uma 

reação contrária de setores da indústria, principalmente em reação à situação excepcional 

que tem sido proposta pela Zona Franca de Manaus, que manteria a alíquota de 12%. A 

CNI, Fiesp, Abinee e outras entidades consideram que o projeto que tramita no Senado 

Federal tende a provocar uma fuga de empresas para a Zona Franca de Manaus e até 

mesmo para fora do Brasil. A excepcionalização até agora proposta para a Zona Franca de 

Manaus manteria privilégios fiscais, sendo um fator de desequilíbrio da proposta. Uma 

proposta alterativa discute a redução da alíquota da Zona Franca de 12% para 7%, 

conforme proposta defendida por senadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

A MP 595 (MP dos portos) e a Resolução n.º 13 do Senado (já em fase de 

implementação, mas com regulamentação aguardando definições do Confaz) completam o 

quadro de questões federativas com grande impacto sobre os setores produtivos nacionais. 

Trancam a pauta e podem perder a validade, durante este mês, as medida provisória 

590, que amplia a cobertura de beneficiários (crianças) pelo Programa Bolsa Família; a MP 

593, do Pronatec; e a MP 595 (chamada MP dos Portos). 
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 Aos poucos tem voltado a crescer a pressão em torno das reivindicações de policiais 

e bombeiros, objeto da PEC 300. Além de haver movimentações de parlamentares na 

Câmara buscando retomar as discussões da proposta, , em alguns estados os governadores 

foram surpreendidos por propostas que elevaram o valor dos salários pagos a policiais e 

bombeiros. É o caso do Estado do Espírito Santo, que entrou com ação no STF para sustar 

projeto aprovado no legislativo estadual.  

A SEPPIR, que em 2013 completa 10 anos de existência, realiza mais uma rodada 

dos seminários temáticos, desta vez em S. Paulo-SP, Belém-PA e Porto Alegre-RS. As 

rodadas anteriores ocorreram em Brasília, Salvador e Recife. A Secretaria quer incentivar a 

criação de órgãos com estrutura administrativa e dotação orçamentária próprias de 

igualdade racial nos estados e municípios. A expectativa é garantir a futura efetivação de 

um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) para garantir o avanço das 

políticas de combate às desigualdades no país. 

A agenda das micro e pequenas empresas tem um impulso no mês por conta da 

efetivação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e das rodadas de discussão da 

Agenda Nacional de Desenvolvimento e Competitividade das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte em Curitiba e Brasília, promovidas pelo MDIC.  
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Calendário político 

 

3 de maio 

 Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas no Estado do Rio Grande do Norte, 

promovido pela Secretaria de Relações Institucionais em parceira com o Governo do 

Estado do RN e a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Local: Natal 

 Portos de Suape, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí e Fortaleza passaram a funcionar 

ininterruptamente (24h) e também aos sábados, domingos e feriados. A continuidade 

do funcionamento depende porém da aprovação da Medida Provisória 595, a 

chamada MP dos Portos. 

6 de maio 

 1ª Mobilização Nacional em Defesa do Mandato do Vereador, organizada pela 

Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Local: Auditório Nereu Ramos - Câmara 

do Deputados - Brasília/DF (dias 6 e 7). 

7 de maio 

 Indicativo de votação dos destaques ao Projeto de Resolução n.º 1  do Senado que 

unifica gradualmente as alíquotas de ICMS nos estados.  

 30º Congresso Mineiro de Municípios / 29ª Feira para o Desenvolvimento dos 

Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM). Local: 

Expominas - Centro de Feiras de Minas Gerais George Norman Kutova (dias 7 a 9).  
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 Seminário "Desenvolvimento e Mulher Negra", promovido pela SEPPIR. Local: S. 

Paulo-SP. 

 Agenda Nacional de Desenvolvimento e Competitividade das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - 1ª Oficina Regional, Curitiba – PR. 

8 de maio 

 Prazo final para envio de propostas ao Ministério da Saúde os municípios que 

desejam construir ou ampliar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h). A lista 

de municípios aptos para a seleção já está disponível no site do Ministério da Saúde. 

A análise e habilitação das propostas serão feitas pela Secretaria de Atenção à 

Saúde. Serão R$ 500 milhões para investimentos nas UPAs, através do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC2. 

 Seminário Inclusão Produtiva Urbana, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) em parceria com a Unicamp e o Banco Mundial, o 

evento vai reunir gestores públicos e especialistas de várias instituições para avaliar 

as potencialidades e desafios da inclusão produtiva – um dos três eixos do Plano 

Brasil Sem Miséria (os outros dois são garantia de renda e acesso a serviços 

públicos).  Local: Centro de Convenções da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) (dias 8 e 9).  

9 de maio 

 Medida Provisória 590 de 2012 que amplia a idade das crianças beneficiadas pelo 

Programa Bolsa Família perde o prazo do Congresso Nacional. A matéria se 

encontra na pauta da Câmara dos Deputados e pode ser votada entre os dias 7 a 

9 de maio. 

 I Congresso Ibero americano de Proteção, Gestão e Eficiência, da Água e do I 

Seminário de Universalização do Acesso a Água Apta para Consumo Humano. 

Local: Córdoba - Argentina. (Dias 9 a 11). 
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10 de maio 

 Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas no Estado do Pará, promovido 

pela Secretaria de Relações Institucionais em parceira com o Governo do Estado 

do PA e a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará. Local:  

Belém-PA. 

14 de maio 

 14º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela União 

Nacional dos Dirigentes em Educação - Undime. Tema: “Novos tempos, novas 

jornadas – O dirigente municipal de educação como sujeito da gestão municipal”. 

Costa do Sauípe (BA). 

 XXXVI Reunião de Coordenadores Nacionais e Alternos do Foro Consultivo de 

Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul (FCCR)  

Local: Montevidéu. 

 Agenda Nacional de Desenvolvimento e Competitividade das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - Oficina Sebrae e Frente Parlamentar, Brasília-DF. 

15 de maio 

 Data em que a Medida Provisória do Pronatec, MP 593, perde o prazo do Congresso. 

A matéria encontra-se na pauta da Câmara dos Deputados e a segunda MP a ser 

apreciada na primeira semana do mês. 

16 de maio 

 Prazo máximo para votação da Medida Provisória 595 (MP dos Portos). A MP já 

recebeu mais 600 emendas. 
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 I Seminário de Modernização da Gestão Pública Municipal, organizado pela União 

de Municípios da Bahia. Local: Salvador.  

 Agenda Nacional de Desenvolvimento e Competitividade das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – Oficina Internacional, Brasília – DF, dias 15 e 16. 

17 de maio 

 Prazo final para prefeituras enviarem ao Ministério do Turismo, através do Siconv, 

projetos de turismo de seu município em segmentos religiosos. O Ministério está 

disponibilizando R$ 750mil para esse segmento e atende todas as regiões do país. 

Serão cinco projetos ao todo, um em cada região (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste). O objetivo é consolidar produtos turísticos religiosos brasileiros e 

serão contemplados os municípios que já fazem parte das regiões turísticas do 

Mapa de Regionalização do Turismo, estabelecido pelo Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil.  

 Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas no Estado do Paraná, 

promovido pela Secretaria de Relações Institucionais em parceira com a  AMP - 

Associação dos Municípios do Paraná. Local: Pinhais-PR. 

 Seminário "Territórios Tradicionais Negros: desenvolvimento e enfrentamento ao 

racismo", promovido pela SEPPIR. Local: Belém-PA. 

22 de maio 

 Prazo que governos estaduais e municipais, consórcios públicos e instituições 

privadas sem fins lucrativos podem enviar projetos de enfrentamento à 

violência para a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), da Presidência 

da República. O edital propõe como áreas a serem financiadas as delegacias 

de atendimento às mulheres, os centros especializados, os serviços de 

abrigamento, os juizados, as promotorias, as defensorias públicas, os centros 

integrados e de atenção a migrantes e demais serviços de atendimentos às 

vítimas da violência doméstica, tráfico e exploração sexual. 

 Oficina de Negócios “Brasil Trade” (MDIC, Apex) em Belém-PA. 
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23 de maio 

 Prazo final da chamada de projetos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia 

e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) para apoio a projetos 

para o desenvolvimento cientifico e tecnológico do país, em qualquer área do 

conhecimento. A chamada conta com o maior volume de recurso da historia, no 

valor global de R$ 170 milhões. 

 Oficina de Negócios “Brasil Trade” (MDIC, Apex) em Maceió-AL. 

24 de maio 

 Seminário "Oportunidades para a Juventude Negra", promovido pela SEPPIR. Local: 

Porto Alegre-RS. 

31 de maio 

 Prazo para governos estaduais e municipais da Paraíba, Ceará e Sergipe enviarem 

projetos, à Caixa Econômica Federal, para execução de obras de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário. A portaria publicada pelo Ministério das Cidades 

libera R$ 464 milhões e fazem parte da segunda fase do Programa de Aceleração do 

crescimento – PAC 2. 

 Prazo para que diretores ou responsáveis por escolas de educação básica, tanto 

públicas quanto particulares, tem para enviarem os dados da unidade de ensino no 

Sistema Educacenso, sistema pelo qual são coletadas informações do Censo Escolar 

da Educação Básica, realizado anualmente pelo Ministério da Educação.  

 Inscrição de municípios para participarem de seleções dentro do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC2. Será para construção de creches, pré-escolas e 

quadras poliesportivas. 

 Prazo final para escolas públicas aderirem ao Programa Mais Educação, 

conhecido como “escola tempo integral”, promove oferta educativa por meio 

de atividades optativas. As escolas que participam do Mais Educação recebem 

mais recursos para oferecer atividades em tempo integral. 



 

Agenda federativa 

                                                                                                MMaaiioo  22001133                           

Brasília, maio de 2013. 

 Prazo para municípios enviarem o cronograma de ações da nova contabilidade 

municipal para os Tribunais de Contas e para Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN). 

 Data em que os municípios contemplados no Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública 

(Proinfância) devem acessar o Simec para adesão. O Programa destina 

recursos para construção de creches e quadras poliesportivas. 
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Eventos ao longo do mês 

 Populações dos municípios próximos à Usina Hidrelétrica de Belo Monte 

passarão a ser beneficiadas pelo Programa Luz para Todos. São cerca de 15 

mil ligações elétricas, alcançando 75 mil habitantes.  

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA) declarou Estado de Emergência 

Ambiental em áreas de diversos estados brasileiros. Através da portaria 

113/2013, o governo vai destinar recursos para atender as regiões que o 

ministério elenca como sendo prioritários na redução de emissões gases 

carbônico para a atmosfera. A meta é do Plano Nacional de Mudanças 

Climáticas e as regiões que receberão recursos extras poderão contratar 

brigadistas por um período de até seis meses para conter focos de incêndio, 

como o caso do Centro-Oeste que sempre sofre nessa época do ano. 


