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Agenda federativa de maio de 2014 

 

Durante o mês de maio, espera-se a aprovação do projeto que estende 

o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC, conforme o PLC 

1/2014, antes MP 630/2013) a todos os tipos de licitações públicas - 

inicialmente, o RDC se restringia às obras da Copa. O RDC representa a 

principal alteração à Lei 8.666/1993 e torna-se uma nova modalidade 

licitatória à disposição não apenas do Governo Federal, mas de todos os entes 

da Federação.  

O projeto está previsto na pauta de votações do Senado Federal, assim 

como o que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e 

entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução das 

ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre e sobre o 

Fundo Especial para calamidades públicas (PLC 3/2014, antes MP 631/2013).  

Também no Senado está o projeto que estabelece cotas (20%) para 

negros em concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e 

empregos públicos no âmbito da administração pública federal (PLC 29/2014). 

Embora não seja extensivo a estados e municípios, a possível aprovação da 

regra deve estimular muitos entes a seguir o mesmo caminho.  

Na Câmara dos Deputados, a comissão especial que analisa a proposta 

do Plano Nacional de Educação (PNE, PL 8035/10, do Executivo) chega à sua 

fase conclusiva. A proposta original da Câmara sofreu alterações no Senado e 

motivou discordância de entidades da sociedade civil que integram a coalizão 
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de defesa da educação pública representada pelo Fórum Nacional de 

Educação (FNE).1  

Há ainda um indicativo de votação da chamada PEC do Orçamento 

Impostivo (Proposta de Emenda à Constituição 358/13) pelo plenário da 

Câmara dos Deputados. As emendas parlamentares são em geral voltadas ao 

repasse de recursos para estados e, principalmente, municípios.  

Mais uma vez, está na pauta da Câmara o projeto do piso dos agentes 

comunitários de saúde e de endemias. Também o projeto que inclui novos 

setores no Supersimples. Ambos impactam estados e municípios, sendo que o 

primeiro é objeto de forte oposição da maioria dos governadores e prefeitos. 

No Senado, está pronto para o plenário (ainda não na pauta) o projeto 

que prevê a criação de novos municípios. 

Em fase também avançada de tramitação está a proposta (PEC 

69/2012) que altera o art. 159 da Constituição Federal para elevar os 

repasses de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios - na 

CCJ do Senado, em fase terminativa. Caso aprovada, segue para Plenário.  

 O mês presencia a ocorrência de uma série de eventos de entidades 

municipalistas. O principal deles é a XVII “Marcha dos Prefeitos”, promovida 

pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o tema “A Crise nos 

Municípios e a Conjuntura Eleitoral”. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 

promove sua 65ª Reunião Geral e ocorrem encontros das associações 

municipalistas de Minas, de Mato Grosso e do Consórcio da Alta Mogiana (São 

Paulo). 

                                                 
1 Cf. FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 21ª Nota Pública do Fórum Nacional de Educação: FNE à 
Câmara dos Deputados em defesa dos conteúdos do Documento Final da CONAE 2010 no Projeto 
de Lei do novo Plano Nacional de Educação em etapa terminativa de tramitação no congresso. 
Brasília, 24 de janeiro de 2014. Disponível em 
<http://fne.mec.gov.br/images/notas/21%20NOTA%20PBLICA.pdf>. Acesso em 7 de maio de 2014. 
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Maio é o último mês antes da Copa do Mundo de futebol. Além dos 

preparativos finais, com a inauguração de obras e a entrega definitiva dos 

estádios para a Fifa, há o início da chegada das delegações. No dia 28 de 

maio, chega ao Brasil a delegação da Austrália, a primeira a desembarcar no 

País. A Austrália está no Grupo B, fará o seu na Arena Pantanal, no Mato 

Grosso, e o segundo jogo no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, mas 

desembarcará e ficará concentrada em Vitória-ES. 

O Supremo Tribunal Federal (ministro Dias Toffoli), relator do Recurso 

Extraordinário (RE) 581488, promove audiência pública sobre a chamada 

“diferença de classe” no internamento hospitalar pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). O RE propõe tornar constitucional a possibilidade de atendimento 

diferenciado no SUS por quem se disponha a pagar pela diferença de 

tratamento. 

O assunto é objeto de repercussão geral, já reconhecida pelo STF. A 

audiência pública costuma ser o último passo antes de o relator formular seu 

voto e levá-lo à deliberação do plenário.  

A decisão tem impacto federativo, como exemplifica o fato de ter tido 

como origem uma ação civil pública interposta pelo Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS) contra o Município de 

Canela-RS, em que a entidade pedia que o município permitisse a “diferença 

de classe”. Uma eventual admissão da diferença traria consequências amplas 

à gestão do SUS por estados e municípios. 

No final do mês, o Governo Federal lança a Política Nacional de 

Participação Social e o Compromisso Nacional de Participação Social. O 

objetivo é reforçar a participação da sociedade como requisito indispensável à 
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gestão pública, na medida em que seja incorporada enquanto método de 

governo, nos aspectos de formulação, execução e acompanhamento. A 

política visa à construção de um Sistema Nacional de Participação Social, 

conjunto de medidas institucionais de articulação e de fortalecimento dos 

instrumentos e mecanismos de participação. 
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Calendário federativo 

 

4 de maio 

▪ Eleições suplementares para prefeito em Carnaubais/RN, Mossoró/RN e 

Palestina/RN; 

▪ Assembleia Nacional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de 

Saneamento (Assemae). De 4 a 9 de maio, em Uberlândia/MG; 

 

5 de maio 

▪ Curso do Ministério da Justiça para os gestores de segurança pública dos 

estados incumbidos dos preparativos para a Copa do Mundo (5 a 9 de maio, 

Brasília). 

▪ Seminário Regional de Boas Práticas – uma ação do projeto “Integração de 

Competências no Desempenho da Atividade Judiciária com Usuários e 

Dependentes de Drogas”. Organizado pela Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas (Senad/MJ), nos dias 5 e 6 de maio, em São Paulo/SP; 

▪ VI Congresso de Municípios ligados ao Consórcio de Municípios da Alta 

Mogiana - COMAM. Tema: “Da chegada da Mogiana ao Fortalecimento do PIB 

Estadual”. Franca - SP (5 a 7). 

6 de maio 

▪ A comissão especial da Câmara dos Deputados analisa, em fase conclusiva, a 

proposta do Plano Nacional de Educação (PNE, PL 8035/10, do Executivo). 
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▪ Indicativo de votação da chamada PEC do Orçamento Impostivo (Proposta de 

Emenda à Constituição 358/13) pelo plenário da Câmara dos Deputados. 

▪ Seminário público de apresentação da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da 

Bacia do rio Tapajós, em Itaituba/PA. 

▪ 31º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de 

Municípios (AMM). De 6 a 8 de maio, em Belo Horizonte/MG. 

7 de maio 

▪ Indicativo da votação do projeto que institui Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas (PLC 1/2014, antes MP 630/2013) e do que dispõe 

sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução das ações de resposta e 

recuperação nas áreas atingidas por desastre e sobre o Fundo Especial para 

calamidades públicas (PLC 3/2014, antes MP 631/2013). Embora com os 

prazos prorrogados até 2 de junho, constam na Ordem do dia primeira 

semana de maio. 

▪ Indicativo de votação , pela CCJ do Senado, do projeto (PLC 29/2014) que 

estabelece cotas (20%) para negros em concursos públicos para provimento 

de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública 

federal.  

▪ 2º Seminário Internacional Marco Legal da Primeira Infância, promovido pela 

Câmara dos Deputados.  O evento visa consolidar a proposta de 

aperfeiçoamento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei 8.069/90) 

com a inclusão do tema da Primeira Infância no texto legal. Em Brasília-DF. 

▪ Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Nacional de 

Auditoria do SUS. A frente está sendo criada para acompanhar a gestão 

descentralizada do Sistema Único de Saúde nos níveis federal, estadual e 

municipal, instituída por meio da Lei 8.689/93. Em Brasília - DF 
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▪ Oficina Regional de Inclusão Produtiva Urbana – Região Norte, promovida pela 

Secretaria Extraordinária de Superação da Extrema Pobreza (SESEP/MDS). 

Dias 7 e 8 de maio, em Belém/PA. 

▪ Prazo de incrições à Chamada Pública do Sistema Nacional de Cultura, que vai 

possibilitar o repasse de recursos via Fundo Nacional de Cultura para estados 

que completaram todo o processo de adesão ao sistema. 

▪ Seminário Internacional de Navegação Interior e Transporte Multimodal, 

organizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As 

discussões estarão focadas na gestão e tecnologia da navegação interior e 

suas relações com outros modais e com o desenvolvimento regional.   Em 

Brasília – DF (7 a 9). 

 

11 de maio 

▪ Encontro das Redes de Colegiados Territoriais, Enrede Nacional, com vistas a 

construir propostas para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário (SNDRSS). A atividade dá continuidade à ação de 

reorganização do Programa Territórios da Cidadania e contam com apoio do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT). Data: de 11 a 15 de maio, em Salvador/BA. 

 

 

 

 

12 de maio 

▪ XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM). De 12 a 15 de maio, em Brasília-

DF. 
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▪ Reunião sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)/ Urbanização 

Sustentável - Organizada pela Subchefia de Assuntos Federativos em parceria 

com a Secretaria Geral e o Itamaraty. Com o tema “Urbanização Sustentável”, 

no âmbito da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, que refletirá novos 

desafios de desenvolvimento e está ligada ao resultado da Rio +20 o evento 

reunirá representantes do Comitê Econômico e Social da ONU com as 

associações municipalistas, os Ministérios das Cidades, Meio Ambiente, 

Relações Exteriores, Fazenda e Desenvolvimento Social.  Brasília - DF. 

▪ Seminário Comunidades Quilombolas no Processo de Licenciamento Ambiental, 

organizado pela Fundação Cultural Palmares - Ministério da Cultura (FCP – 

MinC). Local: Brasília/DF; 

▪ Início da 12ª Semana de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram/MinC). De 12 a 18 de maio, em todo o Brasil; 

▪ 1º Seminário Nacional sobre Desapropriação e Reassentamento, organizado 

pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O 

evento reúne os maiores especialistas no assunto para discutir aspectos 

socioeconômicos, jurídicos e ambientais do processo de realocação de famílias. 

Data: de 12 a 16 de maio, em Brasília-DF. 

13 de maio 

▪ Indicativo de votação, em plenário do Senado, do projeto que institui cotas 

para negros no serviço público, em todas as esferas da federação. 

 

17 de maio 

▪ Data limite para o Senado analisar o projeto de cotas para negros no serviço 

público, que tem pedido de urgência é 17/5/2014.  
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19 de maio 

▪ 65ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), dias 19 e 20 de 

maio, em São Paulo-SP. 

▪ Reunião Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações 

Internacionais (FONARI) - São Paulo - SP. 

▪ Encontro de Povos e Comunidades Tradicionais da Região Norte, em 

Manaus/AM de 19 a 22 de maio. O evento tem o objetivo de avaliar e 

aprimorar a implantação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), criada pelo Decreto 

6.040/2007. 

▪ Teia Nacional da Diversidade – 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura e 

das redes da diversidade que integram o Programa Cultura Viva, promovida 

pela Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura 

(SCDC/MinC) e pela Comissão Nacional de Pontos de Cultura (CNPdC). De 19 a 

24 de maio, em Natal/RN. 

 

20 de maio 

▪ Curso presencial promovido pelo Ministério das Cidades sobre o tema Gestão 

de Projetos Urbanos na região Nordeste. O público-alvo são técnicos 

municipais e o curso será sediado na Universidade Federal da Paraíba, em 

João Pessoa/PB, entre os dias 20 e 23 de maio; 

 

21 de maio 

▪ II Seminário Internacional do Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil - Promovido pela Secretária-Geral da Presidência da República.  
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O II Seminário irá estimular o debate sobre o ambiente jurídico e institucional 

relacionado às organizações e suas relações de parceria com o Estado, 

articular redes nacionais e internacionais, realizar um balanço da agenda do 

Marco Regulatório e dialogar sobre perspectivas para os próximos anos. Em 

Brasília-DF (21 a 23). 

▪ Oficina Regional de Inclusão Produtiva Urbana – Região Sudeste, promovida 

pela Secretaria Extraordinária de Superação da Extrema Pobreza 

(SESEP/MDS). Dias 21 e 22 de maio, em Belo Horizonte/MG. 

▪ A partir desta data, as operações do Maracanã, no Rio de Janeiro, da Arena 

Pernambuco, no Recife, e da Arena Fonte Nova, em Salvador, serão 

administrados pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), com vistas à 

Copa do Mundo de futebol. 

▪ Lançamento da Política Nacional de Participação Social e do Compromisso 

Nacional pela Participação Social (Brasília, Palácio do Planalto). 

22 de maio 

▪ 31º Encontro de Prefeitos Mato-grossenses, promovido pela Associação Mato-

Grossense dos Municípios (AMM). De 22 a 24 de maio, em Cuiabá/MT; 

23 de maio 

▪ Leilão do trecho de 624 quilômetros da BR-153, entre o Tocantins e Goiás, na 

sede da BM&F Bovespa, em São Paulo; 

▪ 5ª edição do Prêmio Objetivos do Milênio (ODM Brasil). O Prêmio é uma 

iniciativa pioneira no mundo e foi criado em 2004 com a finalidade de 

incentivar ações, programas e projetos que contribuem efetivamente para o 

cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Local: 

Brasília/DF. 

25 de maio 
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▪ Prazo para apresentação de propostas à chamada pública da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e do Conselho 

Nacional do Idoso (CNDI) para seleção de projetos destinados à execução de 

programas e ações voltados à promoção e defesa dos direitos da pessoa 

idosa. 

27 de maio 

▪ Conferência Nacional de Defesa Civil, com o tema "Proteção e Defesa Civil: 

novos paradigmas para o Sistema Nacional".  Coordenada pela Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). Em  Brasília-DF (27 a 30). 

▪ Oficina Regional de Inclusão Produtiva Urbana – Região Centro-Oeste, 

promovida pela Secretaria Extraordinária de Superação da Extrema Pobreza 

(SESEP/MDS). Dias 27 e 28 de maio, em Brasília/DF. 

28 de maio 

▪ 45ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

- CNPIR. Em Brasília (dias 27 e 28). 

 

29 de maio 

▪ Seminário Internacional de Regiões de Fronteiras, promovido pela Secretaria 

de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR). Dias 29 e 30 

de maio, em Foz do Iguaçu/PR. 

▪ 1º Encontro Nacional de Arte e Cultura LGBT, organizado pela Prefeitura 

Municipal de Niterói, por meio da Fundação de Arte e com apoio do Ministério 

da Cultura (MinC). De 29 de maio a 1º de junho em Niterói/RJ; 

▪ Seminário de Adequação à Agenda do Trabalho Decente da Organização 

Internacional do Trabalho, promovido pela Superintendência Regional do 
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Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro (SRTE/RJ). Dias 29 e 30 de maio, em 

Duque de Caxias/RJ. 

 

30 de maio 

▪ 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio (1ª Comigrar), promovida 

pelo Ministério da Justiça (MJ) entre os dias 30 de maio e 1º de junho, em São 

Paulo/SP. 

▪ Prazo para municípios e escolas aderirem ao programa Atleta na Escola; 

▪ Prazo para estudantes dos cursos técnicos em agropecuária (integrados e 

subsequentes) e demais cursos do eixo tecnológico recursos naturais, se 

inscreverem na quarta edição da Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap); 

▪ Prazo para os gestores municipais realizarem o envio de dados ao Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops). A alimentação do 

Siops tem a finalidade de informar quanto e como o Município tem investido 

em Saúde para demonstrar o cumprimento da responsabilidade constitucional 

da aplicação de no minímo 15% do orçamento municipal em ações e serviços 

de saúde. 

31 de maio 

▪ Prazo de cadastramento de novas escolas públicas que pretendam integrar o 

Programa Mais Educação, da Secretaria de Educação Básica (SEB) do 

Ministério da Educação (MEC); 

▪ Prazo para Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) interessadas em 

fazer parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

na área de alimentação escolar enviarem propostas à autarquia. O intuito é 

buscar parceiros que possam contribuir para a boa execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
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Ao longo do mês 

 
 

No Senado, estão prontos para a análise do plenário e constam da ordem do 
dia:  
 

❏ PLS 104/2014, que dispõe sobre o procedimento para a criação, 
incorporação, fusão e o desmembramento de Municípios, nos termo do 
§4° do art. 18 da CF. 

 

São matérias prontas para a pauta do plenário do Senado, mas ainda não 
constam da Ordem do Dia (podendo ser incluídas ao longo do mês): 
 

❏ PEC 44/2005, que disponibiliza as contas públicas da União, Estados, 
dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios a qualquer cidadão, 
para exame e apreciação, ressalvados os casos de atos sigilosos 
previstos. 

❏ PEC 58/2005 – determina 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. 

❏ PEC 64/2005 – 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 47/2007 – exige a realização de plebiscito nacional dos casos de 
incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados, para 
anexação a outros Estados ou constituição de novos Estados ou 
Territórios Federais. 

❏ PEC 72/2007 – Especifica a abrangência da população a ser consultada 
nos plebiscitos relativos à alteração da divisão territorial do País. 

❏ PEC 6/2009 – Cria o Fundo de Desenvolvimento dos Municípios de 
Fronteira. 
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❏ PEC 39/2009 – Estende a obrigatoriedade da elaboração de planos 
diretores aos Municípios com população igual ou inferior a vinte mil 
habitantes. 

❏ PEC 33/2011 – aumenta a entrega de recursos pela União ao Fundo de 
Participação dos Municípios 

❏ PLS 316/2004 - Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a 
inelegibilidade, em quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos 
que tenham sido reeleitos Prefeitos na eleição imediatamente anterior. 

 

São projetos da pauta da CCJ : 

❏ PDS 334/2007 - Susta a aplicação do artigo 2º do Decreto nº 6.170, de 
25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de 
repasse, e dá outras providências. Sendo aprovado, segue para 
Plenário. 

❏ PDS 152/2013 - Convoca plebiscito sobre a implantação do voto 
facultativo no Brasil. Sendo aprovado, segue para Plenário. 

❏ PEC 14/2003- Altera a redação do § 1º do artigo 14 da Constituição 
Federal, permitindo que a lei disponha sobre a adoção do voto 
facultativo. Sendo aprovada, segue para Plenário. 

❏ PEC 12/2008 - Altera o art. 52 da Constituição Federal, a fim de 
outorgar competência ao Senado Federal para estabelecer limites à 
carga tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Sendo aprovada, segue para Plenário. 

❏ PEC 69/2012 - Altera o art. 159 da Constituição Federal para elevar os 
repasses de recursos pela União ao Fundo de Participação dos 
Municípios. Sendo aprovada, segue para Plenário. 

❏ PLS n.º 508/2013, que "tipifica como crime de vandalismo a promoção 
de atos coletivos de destruição, dano ou incêndio em imóveis públicos 
ou particulares, equipamentos urbanos, instalações de meios de 
transporte de passageiros, veículos e monumentos." De autoria do 
Senado Armando Monteiro (PTB-PE), recebeu pedido de vistas do 
Senador Pedro Taques (PDT-MT), devendo retornar à apreciação da 
CCJ ao longo do mês. 
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São projetos terminativos na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do 
Senado: 

❏ PLS 221/2009 - Cria Áreas de Livre Comércio nos Municípios de 
Corumbá e Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências. Sendo aprovada, segue para a casa Revisora. 

❏ PLS 309/2012 - Altera a Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, para 
autorizar a pessoa física a realizar doações aos Fundos controlados 
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente 
em sua Declaração de Ajuste Anual do imposto de renda. Sendo 
aprovada, segue para a casa Revisora. 

 
 

São projetos Terminativos na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado: 

❏ PLS 190/2009 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
definir procedimentos a serem adotados na apuração de 
responsabilidades e estabelecer sanções a serem aplicadas aos agentes 
públicos responsáveis pelo descumprimento injustificado de obrigações 
assumidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sendo aprovada, 
segue para Casa Revisora. 

❏ PLS174/2011 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
modificar o art. 36, que institui regras sobre a elaboração dos planos de 
saúde, e para inserir dispositivos que regulam a responsabilidade 
sanitária dos gestores no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sendo 
aprovada, segue para Casa Revisora. 

 

São projetos Terminativos na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado: 
 

❏ PLS 368/2012, que "altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 
para dispor sobre as Áreas de Preservação Permanentes em áreas 
urbanas." O projeto dá autonomia aos municípios para definir as 
dimensões das Áreas de Preservação Permanente (APPs) no entorno de 
cursos d’água em regiões urbanas. O projeto introduz no Código 



 

 

Agenda Federativa 

 
 

Florestal (Lei 12.651/2012), deixando aa cada município a tarefa de 
determinar o tamanho mínimo da área de vegetação ao longo de rios e 
no entorno de lagoas. Essas definições ficariam a cargo dos planos 
diretores dos municípios e nas leis sobre o uso e a ocupação do solo, 
com a anuência da Defesa Civil e dos Conselhos Estaduais e Municipais 
de Meio Ambiente. Atualmente, as regras do Código Florestal para a 
manutenção de vegetação nativa em APPs são as mesmas tanto para 
áreas rurais como urbanas. Encaminhado à CMA para apreciação em 
decisão terminativa, aguarda o parecer do relator. 
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Na Câmara dos Deputados, estão prontos para a análise do plenário e constam 
da ordem do dia: 
   

❏ Consta também da pauta o projeto do piso dos agentes comunitários de 
saúde (PL 7.495/2006) e o projeto que inclui novos setores no 
Supersimples. 

 
 
 

Pronto para plenário, mas não consta da ordem do dia: 

❏ A votação da PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus, aprovada em 
primeiro turno e pendente de votação em segundo turno, ainda 
depende de acordo sobre outras questões, como as áreas de livre 
comércio de outras regiões do País. 

 

Constam da pauta da CCJ da Câmara: 
 

❏ PLP 176/12, quie "acrescenta dispositivos à Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal".  O projeto prevê a 
transferência financeira obrigatória apenas para os casos em que haja 
insuficiência de receita. Sendo aprovada, segue para Plenário. 

 
 
 
 
 
 
 


