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Agenda federativa do mês de julho 

 

O mês de julho marca o início oficial da campanha eleitoral (a partir do dia 

5). Dessa data em diante, a legislação eleitoral impõe restrições mais amplas à 

conduta dos gestores públicos e à atuação governamental no que se refere à 

publicidade e comunicação em redes sociais, inauguração de obras públicas, 

patrocínios e distribuição de brindes, dentre outras. 

 

O Governo Federal tem até o dia 4 de julho para realizar o empenho das 

emendas parlamentares. A legislação eleitoral impede que as emendas sejam 

executadas até três meses antes do primeiro turno (impondo, portanto, sua 

liberação até esta data). 

 

No Congresso, a Copa do Mundo (que só termina dia 13), a própria 

campanha eleitoral e o recesso parlamentar (a rigor, a partir do dia 18 de julho) 

tornam o calendário legislativo bastante apertado. 

 

A expectativa de duas semanas de recesso concentrado, logo no início do 

mês, pode ser frustrada pela intenção da oposição em obstruir a pauta de 

votações, em função da tentativa de derrubar o Decreto presidencial que 

instituiu a política e o Sistema Nacional de Participação Popular.  

 

Com isso, além das diversas matérias pendentes (PECs, Projetos de Lei 

Ordinária e Medidas Provisórias), corre-se o risco de não se proceder à votação 
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da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que impediria o recesso parlamentar. 

Embora, na prática, os parlamentares possam de fato gozar o recesso, há um 

prejuízo para o Governo, na medida em que a contagem do prazo das medidas 

provisórias só é suspenso com o recesso parlamentar propriamente dito. 

 

É importante lembrar que, fora as condutas vedadas, que são bem 

especificadas pela legislação eleitoral, nada impede o andamento regular da 

atividade governamental. Licitações, contratos, concessão regular de benefícios, 

nada disso é suspenso em função do período eleitoral. Pelo contrário, a regra é 

manter plenamente a atividade regular dos governos. 
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Calendário federativo (Julho/2014) 

1º 
 Início da implementação do Plano Safra da Agricultura Familiar para 

o período 2014/2015. São, ao todo, R$ 24,1 bilhões para financiar a 

produção, a modernização das propriedades rurais e a compra de 

máquinas e equipamentos. 

 A Câmara dos Deputados pode votar o projeto que torna lei o 

Programa Cultura Viva. A proposta em discussão é um substitutivo 

do Senado ao Projeto de Lei 757/11 (deputada Jandira Feghali-

PCdoB-RJ).  

2 
 

 Previsão para a análise do relatório da proposta de emenda à 

Constituição que aumenta a parcela do Imposto de Renda e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que seria destinada 

ao Fundo de Participação dos Municípios (PEC 406/09 e outras 

apensadas). Há uma comissão especial que analisa o assunto na 

Câmara dos Deputados. 

 2° Oficina "Urbanização Sustentável: Diálogos sobre a Agenda Pós-

2015”, organizada pela Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República (Subchefia de Assuntos Federativos (SAF). 

Em Brasília/DF, no Auditório da Associação Brasileira de Municípios 

– Brasília-DF; 

 Prazo para municípios do Plano Brasil Sem Miséria, com até cem mil 

habitantes, apresentarem propostas ao Programa Nacional de 

Qualificação da Assistência Farmacêutica – QualifarSUS. As cidades 

selecionadas recebem até R$ 33,6 mil (o valor varia de acordo com 
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a população) para contratação de equipe, aquisição de mobiliários e 

equipamentos necessários para estruturação dos serviços de 

assistência farmacêutica da Atenção Básica. As inscrições estão 

abertas apenas para municípios que ainda não integram o 

programa; 

 Prazo de envio de propostas à chamada pública do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) 

em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e 

o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), que tem o objetivo 

de estimular projetos de implementação e manutenção de Núcleos 

de Extensão em Desenvolvimento Territorial. Serão financiados até 

183 projetos, com liberação de R$ 86,5 milhões em duas parcelas 

anuais (2014 e 2015); 

 Data de nova etapa da "mobilização permanente" realizada pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), relacionada à pauta da 

XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, sendo o item 

principal o aumento em 2% do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM). A atividade tem início às 9 horas, no Plenário 6 

do Senado Federal (Brasília-DF); 
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 Comissão Mista de Orçamento (CMO) se reúne para tentar aprovar 

o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 

2015 (PLN 3/14). 

4 
 

 Prazo final para empenho de emendas parlamentares. A legislação 

eleitoral impede que as emendas sejam executadas até três meses 

antes do primeiro turno (impondo, portanto, sua liberação até esta 

data). 

 Prazo para entidades privadas sem fins lucrativos se habilitarem em 

programas de habitação de interesse social junto ao Ministério das 

Cidades; 

 Prazo final para prefeituras e prestadores de serviços de todo o país 

para enviarem os dados sobre os serviços de Resíduos Sólidos e 

Água e Esgotos, ano base 2013, vinculado ao Ministério das 

Cidades. 

 Prazo para entidades e instituições que representam povos e 

comunidades tradicionais participarem da chamada pública que 

disponibiliza vagas para os Encontros Regionais dos Povos e 

Comunidades Tradicionais nas regiões Centro-Oeste e Sul. Os 

eventos serão realizados de 12 a 15 de agosto, em Cuiabá/MT, e 

entre 25 e 29 do mesmo mês, em Curitiba/PR; 
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 Início do calendário eleitoral oficial. A partir desta data, a legislação 

eleitoral impõe restrições mais amplas à conduta dos gestores 

públicos e à atuação governamental no que se refere à publicidade, 

inauguração de obras públicas, patrocínios e distribuição de 

brindes, dentre outras. 

15 
 

 No Senado, sessão temática debate a segurança pública e pode ser 

convertida em sessão deliberativa para votar projetos da área. 

17 
 

 Data limite para a votação final do projeto de LDO e início do 

recesso parlamentar. 

18 
 

 Início do recesso parlamentar (caso ocorra a votação da LDO). 

21 
 

 Encontro de gestores, analistas ambientais, consultores, 

pesquisadores, comunitários e representantes da sociedade civil 

para desenvolver o Plano de Ação para a Conservação das Espécies 

Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema 

Manguezal no Brasil (PAN) da região do Manguezal, que abrange 

municípios do Nordeste e do Espírito Santo. O evento será 

promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). Em Ilhéus (BA),  de 21 e 25 de julho. 
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22 
 

 Reunião da Cooperação Técnica entre Brasil, Peru e União Europeia. 

Local: Manaus/AM. 

29 
 

 Seminário de formação de multiplicadores sobre desenvolvimento 

rural e adequação ambiental nas propriedades rurais da agricultura 

familiar. Dias 29 e 30, em Belo Horizonte-MG 

 
 
 
 
 


