
 

CÂMARA Encargo Vinculado 

ao Repasse 
PEC 122/2015 

 

Autoria da Senadora Ana Amélia - PP/RS, a PEC visa proibir a 

imposição e a transferência, por lei, de qualquer encargo 

financeiro decorrente da prestação de serviço público para os 

Entes Federados. 

Não definido 

Essa PEC foi proposta pela Senadora Ana Amélia do PP. do Rio Grande do Sul, a pedido da CNM – Confederação Nacional 
dos Municípios. Visa proibir a imposição e a transferência, por lei, de encargos (despesas) decorrente de prestação de 
serviços públicos para os Municípios pelo Governo Federal. Por Exemplo: Programa Saúde da Família, todos gestores 
sabem que os recursos transferidos não são suficientes, para pagamento dos profissionais, Técnicos de enfermagem, 
enfermeiros; médicos e etc.; O Programa NASF – Núcleo de Assistência à Família; Programa Segundo Tempo, só para citar 
como exemplos. Por Essa PEC, quando for criado um programa pelo Governo Federal, automaticamente fica vinculado a 
responsabilidade da Transferências de Recursos para os Municípios, em sua integralidade.  Como está hoje, o Governo 
Federal dá o Programa para os Municípios, mas não garante a totalidade dos recursos necessários para que a ação seja 
implementada. 
 

SENADO Lei das Associações 
PLS 486/2017 

Autoria do Senador Anastasia - PSD/MG. O projeto visa 

estabelecer um marco jurfdico para as atividades das 

Associações de Municipios. 

Senador Davi 

Alcolumbre - / 

DEM/AP 

PLS 486/2017Esse Projeto de Lei, visa legalizar a existência e o pagamento das mensalidades para as Associações de 
Municípios, quer as regionais, como as Estaduais e a Nacional. Hoje se depara com eterno questionamento do Ministério 
Público, ora questionando a finalidade das associações e ora questionando os pagamentos das mensalidades pagas. Com 
a aprovação desse Projeto de Lei as Entidades que congregam Municípios, terão sua finalidade, sua existência reconhecida. 
Terão legitimidade inclusive para representação em Juízo. 
 

CÂMARA  1% no FPM em 
Setembro 
PEC 391/20 17 
 

Autoria do Senador Raimundo Lira - MDB/PB, construída com a 

CNM, a PEC estabelece acréscimo de 1% da arrecada§ao de IR e 

lPl ao FPM, em parcela unica no més de setembro. 

Deputado Julio 

Cezar - PSD/PI 

PEC 391/2017 – Essa PEC prevê o repasse de mais 1% de FPM, a exemplo daqueles que os municípios já recebem hoje 
nos meses de julho e dezembro. Essa foi entregue ao Presidente da Câmara Arthur Lira em audiência especial concedida 
ao Conselho Político da CNM com o pedido de prioridade número um. O Presidente ficou sensível e se comprometeu a dar 
encaminhamento o mais urgente possível. 
 

CÂMARA  Divida e Reforma 
Previdenciaria dos 
Municipios 
PEC 15/202 

Autoria Deputado Silvio Costa Filho - Republicanos/PE, construída 

com a CNM, a PEC cria parcelamento especial dos débitos 

previdenciârios dos Municipios em 240 parcelas e regras para 

adesao do RPPS dos Municipios as regras de beneficios     da União 

Não definido 

PEC 015/2021 – Essa PEC foi construída junto com a CNM, para poder tirar os Municípios que estão sufocados com débitos 
previdenciários atrasados.  Ela cria um parcelamento especial de 240 meses e também regras para a adesão ao RPPS, com 
benefícios da União, na verdade essa PEC restabelece um novo REFIS para os Municípios. 
 

CÂMARA  Piso do Magistério 
PL 2075/2021 
 

Autoria do Deputado Hildo Rocha - MDB/MA, construída com a 
CNM, a proposta surge da necessidade de atuaIização da lei do 
piso em funçao do novo FUNDEB. Dentre outros pontos, a 
matéria altera o critério de atualização anual para o INPC. 

Deputado 

Rogério Correia 

PT/MG 
 

PL2075/2021 – A atualização da Lei do piso do magistério em função do novo FUNDEB. O que se busca por esse PL é 
alteração do critério de atualização anual pelo INPC. Caso permaneça os critérios atuais no próximo ano podemos ter um 
aumento de 30%. A remuneração do piso da magistratura que permaneça o valor mínimo e não a base remuneratória. 
 

SENADO Minimo Educação 
em 2020 
PEC 13/202 1 

Autoria do Senador Marcos Rogério - DEM/RO, construida com a 
CNM, a PEC retira as penalidades para os Municípios que nao 
atingiram os 25% da Educação em 2020. 

Não definido 
 

PEC 013/2021 – (Retirada das penalidades para Municípios que não atingiram a exigência de aplicação dos 25% na 
educação em 2020). Municípios que não atingiram a aplicação 25% na educação em 2020, evitando com isso punição por 
reprovações de suas contas devido a insuficiência dessa aplicação, essa PEC leva em consideração a situação crítica criada 
pela pandemia do COVID que assola nosso país. 
 



 

CÂMARA  ADI/ADC 
PEC 253/20 16 
 

Autoria do Senador Antonio Carlos Valadares PSB/SE, a PEC para 
permitir que entidade de representação de Municipios de ambito 
nacional possa propor ação direta de inconstitucionalidade. 

Deputado Hildo 

Rocha - MDB/MA 

 
PEC 253/2016 – (Outorga legitimidade de representação de municípios no âmbito nacional, para propor ação de 
inconstitucionalidade). Por exemplo: A CNM – Confederação Nacional dos Municípios, de acordo com a legislação vigente 
não pode patrocinar esse tipo de ação, o que tem prejudicado os municípios, porque na eventualidade de algum 
questionamento, cada município tem que patrocinar sua própria ação, o que poderia ser feito por uma entidade como a CNM 
que beneficiaria todos municípios prejudicados. 
 

SENADO Improbidade 
PL 10. 997 / 2018 

Autoria do Deputado Roberto de Lucena PODE/SP, o projeto visa 
eliminar ato culposo da lei, agravando o crime doloso. 

Não definido 

PL 10.997/2018 – Essa lei mesmo se verificando crime culposo, agrava as penas para os agentes públicos. O espírito dessa 
alteração é retirar o agravamento de punições à agentes públicos que se verem envolvidos em situação de crimes sem 
intenção de cometê-los. 
  

CÂMARA  APP em areas 

urbanas 
PL 2.5 10/2019 

Autoria do Deputado Peninha MDB/SC, o projeto trata das faixas 
edificáveis nas margens em cursos d'agua, autoriza que as 
delimitações sejam estabelecidas no Plano Diretor Municipal e 
em Lei Municipal de Uso do Solo. 

Dep. Rodrigo 

Agostinho 

PSB/SP 
 

PL 2.510/2019 – (Trata-se de Áreas de Proteção Permanente na delimitação urbana). Os municípios por esse Projeto de Lei 
terão autonomia para deliberaram sobre construções em faixas edificáveis nas margens em cursos d’água, desde que sejam 
estabelecidas em Plano Diretor Municipal e em Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo. 
 

SENADO Despesa de pessoal 

nos Programas 
PLS 15/2016 

Autoria do Senador Otto Alencar PSD/BA, o projeto altera a Lei 
de Responsabilidade Fiscal para excluir despesas de pessoal na 
execução dos Program as Federais. 

Senador 

Esperidião 

Amin PP/SC 

 

PLS 015/2016 – Esse Projeto de Lei retira a exigência de considerar as despesas de pessoal na execução dos Programas 
Federais. Portanto, altera a lei de Responsabilidade Fiscal, assim atenuando os limites de gasto com pessoal, hoje tão 
castigados pelos Tribunais de Contas. 
 

SENADO Piso da Enfermagen 
PL 2.564/2020 

Autoria do Senador Fabiano Contarato Rede/ES, o projeto impõe 
uma bomba fiscal para os Municipios ao estabelecer piso nacional 
unico com valor superior ao dobro do salârio médio dos 
profissionais de enfermagem e jornada de 30 horns semanais. 
 

Senadora 

Zenaide Maia 

PROS/RN 
 

PL 2.564/2020 – Esse projeto de lei se aprovado, se tornará uma bomba fiscal para os municípios. Estabelece Piso Nacional 
Único, com valor superior ao dobro do salário médio dos profissionais de enfermagem, inclusive, firmando jornada de 30 
horas semanais.  A Confederação Nacional dos Municípios – CNM, se posiciona contra tendo em vista a óbvia catástrofe 
que será para os Municípios. 
 

                        

                      INFORMAÇÕES UTEÍS: 

                 Os recursos do FUNDEB só podem ser movimentados no Bnaco do Brasil;                  

                 Os Municípios tem até dia 21 de julho de 2021, para efetuar cadastro no E-Social - Sistema de Escrituração Digital das  

                 Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, é um projeto do Governo Federal, instituído pelo  Decreto nº 8.373,  

                 de 11 de dezembro de 2014, em vigor desde 2018, tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações 

                 trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um Ambiente Nacional Virtual. 

 

                 RELATÓRIO DOS ASSUNTOS TRATADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA CNM 

                Particiapação do Prefeito Luiz Sorvos do Município de Nova Olímpia/Pr., 2º Vice Presidente e representante da Região Sul.  


