
 

 

           Agenda federativa  -    Março 2015                                    

Brasília, 1º. de março de 2015. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Relatório produzido nos termos do Acordo de 
Cooperação Técnica firmado entre o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Secretaria 
de Relações Institucionais da Presidência da 
República (2011), firmado em 2011. 

Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia (Diest). 

Pesquisador responsável: Antonio Lassance. 

antonio.lassance@ipea.gov.br 

 

Colaboraram para este relatório (no levantamento 
das informações de calendário) Daniela Rabello 
Nogueira e Leonardo Meira Reis (pesquisadores do 
Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento 
Nacional, do IPEA), e Crislaine do Nascimento (da 
Sub-Chefia de Assuntos Federativos da SRI). 

As opiniões expressas neste documento não 
representam opiniões do IPEA ou da SRI. 

 

 

 

 



 

 

           Agenda federativa  -    Março 2015                                    

Brasília, 1º. de março de 2015. 

 

Análise da agenda 

 

O mês de março tem como destaque o lançamento da terceira fase do Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

A terceira fase do programa ampliaria as atuais 3,7 milhões de unidades, 

beneficiando 8 milhões de pessoas, para 6,7 milhões de moradias contratadas e mais de 25 

milhões de pessoas contempladas.  

Março encerra o primeiro trimestre do ano com um desaquecimento da economia, 

com impactos sobre a arrecadação que pode impactar o volume de transferências para os 

estados e municípios, embora mitigados pelo fim do regime de desonerações tributárias – 

que haviam afetado negativamente a arrecadação e as transferências. 

Por outro lado, a política de valorização do salário mínimo é considerada crítica por 

muitas das prefeituras em termos do peso nas contas públicas municipais. Neste mês, há a 

possibilidade de votação no plenário da Câmara do Projeto de Lei nº 3.771-A, de 2012, que 

dispõe sobre a política de valorização de longo prazo do salário mínimo.  

A proposta em discussão mantém a regra atual de reajuste conforme o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, o que preserva o poder de compra do salário, mas, ao 

mesmo tempo, pressiona as contas principalmente de prefeituras. A proposta valeria par o 

período de 2016 a 2019 e se estende como regra também para o pagamento dos benefícios 

previdenciários. 

Há ainda a possibilidade de votação no plenário do Senado do PLS 201/2013, sobre 

nova regra ao ICMS das pequenas empresas. O projeto prevê a restituição de ICMS quando 

a venda for realizada com base de cálculo inferior à estimada por secretaria da Fazenda 

estadual. 
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Há possibilidade de votação no plenário da Câmara do Projeto de Lei 7699/06, que 

institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A proposta, oriunda do Senado, define o que é 

deficiência e prevê atendimento prioritário em órgãos públicos a pessoas com deficiência, 

além de prever regras de acessibilidade a serem cumpridas por todas as cidades e seus 

serviços públicos. 

O Congresso pode votar até o final do mês o Orçamento Geral da União para 2015. 

Há também a previsão de instalação de comissão especial na Câmara dos Deputados para 

discutir o pacto federativo. 

Ao longo do mês, ocorrem encontros de entidades municipalistas, como o III 

Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, em várias cidades de 

diferentes estados do país; o XIII Congresso Catarinense de Municípios, de 18 a 20 de 

março; e o 2º Congresso Pernambucano de Municípios, de 23 a 25 de março. 

O Congresso tem uma agenda bastante ampla de projetos na área de segurança 

pública que podem ser levados a votação, em ambas as Casas. Entre as propostas, a do  

aumento do tempo máximo de internação de menores de 18 anos que cometerem crimes 

hediondos; o aumento da pena para crimes contra agentes do estado, como policiais e 

agentes penitenciários; o aumento das penas para roubos de caixas eletrônicos; e a 

delegação da fase pré-processual da investigação aos estados. Há também pressão para a 

votação, no plenário do Senado, da Proposta de Emenda Constitucional 33/2014 (a 

chamada PEC da Segurança Pública), que tornaria a segurança pública área da competência 

comum da União, estados, Distrito Federal e municípios.  

Entre as medidas provisórias relacionadas ao ajuste fiscal, a MP 664/2014, que cria 

novas regras para a concessão de pensão por morte, passa a permitir que a Previdência 

Social, através do INSS, promova convênios  com entes públicos (estados, municípios e DF) 

para realização de perícias médicas, especialmente onde não houver serviço de perícia do 

próprio INSS. (inciso II do § 5º do art. 60 da Lei Federal 8.213/91). 
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Calendário político 
 

2 de março 
� Prazo para envio de contribuições à consulta pública sobre diretores de escolas 

públicas, promovida pelo Ministério da Educação (MEC). O objetivo é coletar 

sugestões que ajudarão na criação de um programa de valorização de diretores de 

escolas públicas de ensino básico municipais, estaduais e federais de todo País; 

� Prazo para estados e municípios informarem os gastos com saúde realizados em 

2014. As informações devem ser incluídas no Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde (Siops). O prazo legal terminou no último dia 30 de 

janeiro, mas nenhum estado e menos da metade dos municípios transmitiu os dados 

até a data. A Lei Complementar 141/2012 determina que a ausência desses dados 

motive a suspensão dos repasses de recursos dos fundos de participação dos estados 

(FPE) e dos municípios (FPM); 

� Ação Municipalista em Paracatu (MG). O evento é organizado pela Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM) em parceria com a Associação dos Municípios do 

Noroeste de Minas (AMNOR). O tema deste espaço de debates e capacitação são as 

Perspectivas do Movimento Municipalista para este ano. O evento terá palestras sobre 

a Crise Financeira nos Municípios; a Pauta Política Nacional; os Desafios Técnicos; e a 

Articulação Política e Institucional; 

3 de março 

� Ação Municipalista da CNM nos municípios mineiros de: Teófilo Otoni, Uberaba, 

Três Marias, Pouso Alegre e Uberlândia; 

� Instalação da Comissão Parlamentar Mista Permanente de Acompanhamento 

da Violência contra a Mulher; 
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� Possibilidade de votação no plenário do Senado do PLS 201/2013, sobre nova regra 

ao ICMS das pequenas empresas; 

� Possibilidade de votação no plenário da Câmara do Projeto de Lei nº 3.771-A, de 

2012, que dispõe sobre a política de valorização de longo prazo do salário 

mínimo; 

� Possibilidade de votação no plenário da Câmara do Projeto de Lei 7699/06, que 

institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre as propostas do estatuto há 

uma que propõe que a reforma de todas as calçadas passa a ser obrigação do poder 

público, que deverá tornar todas as rotas acessíveis; 

 

4 de março 

� Prazo de envio de contribuições à chamada pública destinada a coletar sugestões 

para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 

2016. O texto final do PLDO 2016 será encaminhado pelo governo federal ao 

Congresso Nacional até o dia 15 de abril. A LDO orienta a elaboração do orçamento 

federal, sintonizando a Lei Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública; 

� Ação Municipalista da CNM em Lavras (MG); 

� Comissão Geral no Plenário da Câmara dos Deputados para discutir a crise 

hídrica e energética no País. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, será o 

principal convidado do debate, dando início à série de comissões gerais com os 39 

chefes das pastas do Poder Executivo; 

� Possibilidade de votação em sessão conjunta do Congresso Nacional do Projeto de Lei 

do Congresso Nacional 13/2014, que trata do Orçamento Geral da União para 

2015. 
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5 de março 

� III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). 

Reunião Regional Preparatória do Vale do Aço – Ipatinga (MG); 

� III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). 

Reunião preparatória das Regiões Central e Norte de São Paulo - Ribeirão Preto (SP). 

Organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em parceria com o Serviço 

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o EMDS reúne 

bienalmente autoridades municipais, estaduais e federal. Uma das metas é mobilizar 

gestores públicos dos três níveis de governo a incluir o tema da sustentabilidade em 

seus programas de governo e criar agendas propositivas de desenvolvimento local 

sustentável; 

6 de março 

� Prazo de envio de contribuições à chamada pública do Ministério do 

Planejamento sobre as licenças de softwares livres a serem aceitas pelo Portal 

do Software Público Brasileiro (SPB). Servidores públicos, desenvolvedores, 

programadores, professores, estudantes e a sociedade em geral têm até seis de 

março para opinar sobre o tema. O SPB é gerenciado pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI); 

� Prazo para envio de contribuições ao edital do Leilão de Fontes Alternativas nº 

02/2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O leilão, marcado 

para 27 de abril, prevê oferta de energia a partir de fontes eólica e de termelétrica a 

biomassa; 

� III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). 

Reunião Regional Preparatória do Rio de Janeiro – Petrópolis (RJ); 

� III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). 

Reunião Regional Preparatória da Bahia – Salvador (BA); 
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8 de março 

� Prazo para inscrição da seleção organizada pelo Ministério da Saúde que está 

selecionando 50 jovens, entre 18 e 26 anos, para acompanhar e fiscalizar as 

políticas públicas de saúde na área de HIV e Aids. O objetivo é formar uma 

turma para participar do Curso de Formação de Novas Lideranças das Populações-

Chave Visando o Controle Social do Sistema Único de Saúde no âmbito do HIV e Aids 

que será realizado em  Brasília, entre os dias 7 e 11 de maio deste ano; 

9 de março 
� Fim do período de desconto automático concedido pelo Programa de Garantia de 

Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) para agricultores familiares que 

acessaram o crédito rural do Governo Federal para produção de 21 produtos. A 

dedução está valendo desde 10 de fevereiro. O PGPAF garante às famílias que 

acessam o Pronaf, tanto para custeio quanto para investimento, um desconto no 

pagamento do financiamento (bônus). Os produtos com bônus neste período são: 

açaí, babaçu (amêndoa), banana, borracha natural cultivada, borracha natural 

extrativa, cacau (amêndoa), cana de açúcar, cebola, feijão, laranja, leite, manga, 

mangaba, maracujá, pequi, piaçava (fibra), raiz de mandioca, sorgo, trigo, triticale e 

umbu; 

� Prazo de envio de contribuições às consultas públicas do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) destinadas a debater com 

gestores, servidores, academia, fornecedores e sociedade em geral as minutas de 

novas Instruções Normativas (IN). As IN tratam de contratações sustentáveis, 

cotação de preços, contratação de eventos, seguros em terceirizações e serviços de 

comunicação de dados; 

� 1ª Semana Contábil Fiscal de Estados e Municípios. De 9 a 13 de março, na 

sede da Escola de Administração Fazendária (ESAF), em Brasília (DF). Destinado a 

servidores públicos, gestores estaduais e municipais, o objetivo é reciclar, aperfeiçoar 

e gerar conhecimentos em contabilidade aplicada ao setor público e em 
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demonstrativos fiscais no âmbito estadual e municipal, por meio de discussão e 

disseminação dos aspectos mais relevantes aos temas expostos. A realização é da 

ESAF, Secretaria do Tesouro Nacional e Conselho Federal de Contabilidade, e conta 

com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP); 

10 de março 
� Reunião do GT de transição da Comissão Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNCTP), dias 10 e 11 de março. A comissão, formada por 

representantes da sociedade civil e do governo, busca promover o desenvolvimento 

sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, 

fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, 

econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de 

organização e suas instituições. Os integrantes discutem, entre outros assuntos, o 

acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 

associado e a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade; 

� Reunião da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), de 10 a 12 de 

março, em Catalão/GO. A comissão é um órgão colegiado formado por 

representantes de secretarias do Ministério da Cultura e entidades vinculadas, da 

classe artística, empresarial e sociedade civil. O grupo se reúne mensalmente com 

finalidade de analisar e opinar sobre as propostas encaminhadas ao Ministério da 

Cultura; 

11 de março 
� Previsão de instalação de comissão especial na Câmara dos Deputados para 

discutir o pacto federativo; 

� III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). 

Reunião Regional Preparatória das Regiões Central e Norte de São Paulo – Ribeirão 

Preto (SP); 
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12 de março 

� III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). 

Reunião Regional Preparatória do Triângulo Mineiro – Uberlândia (MG); 

13 de março 
� III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). 

Reunião Regional Preparatória do Espírito Santo – Vitória (ES); 

15 de março 
� Prazo para gestores públicos e sociedade civil apresentarem propostas de revisão da 

Portaria 595/2013, que dispõe sobre os parâmetros de priorização e sobre o processo 

de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O 

Ministério das Cidades disponibilizou uma consulta pública aberta para que os entes 

públicos e entidades responsáveis pela seleção dos beneficiários possam apontar 

medidas mais eficazes que as atuais; 

17 de março 
� Terceira chamada para brasileiros do novo edital do Programa Mais Médicos, que 

ocorrerá entre os dias 17 e 18 de março. Durante a primeira chamada, finalizada em 

fevereiro, dos 1.294 municípios inscritos, 1.181 municípios (91%) preencheram todas 

as vagas disponíveis. Estarão disponíveis na terceira fase de seleção 85 vagas em 47 

municípios. O profissional que for alocado no município que escolheu e não se 

apresentar na data prevista não poderá participar das outras chamadas e terá a vaga 

disponibilizada para a terceira chamada; 

� III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). 

Reunião Regional Preparatória do Ceará – Fortaleza (CE); 
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18 de março 
� XIII Congresso Catarinense de Municípios, de 18 a 20 de março, em 

Florianópolis/SC. Organizado anualmente pela Federação Catarinense de Municípios – 

FECAM e pelas 21 Associações de Municípios do Estado 

20 de março 
� Prazo para 470 mil famílias que tiveram o benefício do Bolsa Família bloqueado no 

mês de fevereiro atualizarem os dados no Cadastro Único para Programas 

Sociais do governo federal. As famílias que fizerem a atualização poderão voltar a 

receber o Bolsa Família, desde que continuem com perfil para o programa; 

� Encerramento da segunda etapa do Censo Escolar de 2014, módulo 'Situação do 

Aluno'. A fase tem por objetivo coletar informações de rendimento (aprovação ou 

reprovação) e movimento (transferência ou desistência do educando no fim do ano 

letivo); 

 

 

23 de março 
� 2º Congresso Pernambucano de Municípios, de 23 a 25 de março, em 

Recife/PE. Organizado pela Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), o 

objetivo é identificar e disseminar práticas bem sucedidas de gestores 

pernambucanos que estejam contribuindo para melhorar a qualidade dos serviços 

públicos e a melhoria na vida das pessoas; 
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25 de março 
� Prazo para Organizações da Sociedade de Interesse Público (OSCIP) enviarem 

propostas à Agência Nacional de Águas (ANA) para realizarem atividades de apoio 

para as ações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu 

(CBH PPA). Instituição contratada deverá atuar como secretaria-executiva do Comitê 

para as atividades, dentre elas, planejamento das atividades do CBH PPA; 

 

27 de março 

� Prazo para universidades federais enviarem as informações referentes ao Censo da 

Educação Superior de 2014. A pesquisa reúne informações sobre cursos de 

graduação (presencial, a distância e sequenciais), como vagas ofertadas, matrículas, 

ingressantes e concluintes, sobre corpo docente e sobre organização acadêmica; 

 

31 de março 

� Prazo para conselheiros da alimentação escolar enviarem seus pareceres sobre as 

prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). O 

procedimento visa divulgar conclusão sobre atuação do programa nos estados e 

municípios; 

� Prazo de envio de contribuições às chamadas públicas a respeito da prestação de 

serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater)  junto a produtores 

indígenas de base familiar. Os editais são fruto das parcerias entre a Funai, 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS) e são dirigidos ao público indígena que se encontra 

atualmente em situação de vulnerabilidade social e alimentar. O objetivo principal é 
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promover a produção de alimentos básicos às comunidades, com vistas à sua 

segurança alimentar e nutricional; 

� Eleição da Associação Mineira de Municípios (AMM) - Belo Horizonte - Minas 

Gerais; 

� Encerramento das inscrições da 11ª Olimpíada de Matemática das Escolas 

Públicas (Obmep). A olimpíada é dirigida às escolas públicas municipais, estaduais 

e federais com matrícula de estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental 

e dos três anos do ensino médio. 
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Eventos ao longo do mês 

� Possibilidade de votação no mês de março do Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) de 2015. 

� Possibilidade de votação de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, o PL 

7.735/2014, aprovado no último dia 10 de fevereiro pela Câmara dos Deputados, na 

forma de um substitutivo. A proposta anunciada como o "Marco da 

Biodiversidade" é considerada um facilitador para o acesso aos conhecimentos 

científico, indígena e tradicionais já acumulados A matéria tramita em regime de 

urgência no Senado e pode ser apreciada em até 45 dias. Após esse prazo o projeto 

passa a trancar a pauta de votações. 

� Possibilidade de votação na Câmara do Deputados de medidas sobre segurança 

pública. Entre as propostas a serem discutidas estão: o aumento do tempo máximo 

de internação de menores de 18 anos que cometerem crimes hediondos, o aumento 

da pena para crimes contra agentes do estado, como policiais e agentes 

penitenciários, aumento das penas para roubos de caixas eletrônicos, e a delegação 

da fase pré-processual da investigação aos estados.  

� No Senado, a Proposta de Emenda Constitucional 33/2014 (a chamada PEC da 

Segurança Pública), que tornaria a segurança pública área da competência comum da 

União, estados, Distrito Federal e municípios, já foi aprovada pela CCJ e aguarda as 

votações em plenário. 


