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• O FUNDEB, criado pela EC 53/2006, termina em 31/12/2020

e, em razão de sua importância, a CNM defende a

necessidade de tornar o Fundo um mecanismo permanente

de financiamento da educação brasileira.

• A Confederação também defende maior participação da

União, com aumento da complementação federal ao Fundeb,

que, atualmente, é de R$15 bilhões, beneficiando apenas

nove estados (AL, AM, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI).

• Para assegurar as conquistas municipalistas, é importante

que se garanta a manutenção da cesta de impostos

atualmente praticada na composição do Fundeb.

CNM e o novo Fundeb



CNM e o novo Fundeb

• PEC Nº 15/2015: encontra-se em discussão, na Comissão Especial da

Câmara dos Deputados, sendo relatora a deputada Profª Dorinha

Seabra.

• A CNM entende ser necessário e possível aperfeiçoar o novo Fundo

para promover ainda mais equidade e qualidade da educação básica

pública, de forma a assegurar:

– Maior função redistributiva da União por meio do Fundeb.

– Diminuir as significativas diferenças do valor aluno ano entre os

Municípios em cada Estado.

– Promover maior equidade no financiamento da educação básica

pública com redistribuição intraestadual dos recursos do Fundeb.



Royalties – Lei 12.734/2012 STF

Após manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal durante a XXII

Marcha, ocorrida no dia 09 de abril de 2019, o presidente do STF, Ministro

Dias Toffoli, garantiu a inclusão na pauta do Supremo.

*** Julgamento adiado para abril de 2020 ***

São seis anos de espera e mais de R$ 22 bilhões de 

prejuízos aos Municípios. 

CNM entregou estudo técnico aos Ministros do STF as

perdas com a liminar e como ficaria a distribuição com a lei

12.734/2012.



1% FPM de SETEMBRO

PEC 391/2017 – Foi aprovada na Comissão Especial,

em 18 de junho, presidida pelo deputado Pedro

Westphalen (PP/RS) e relatoria do deputado Júlio

Cesar (PSD/PI).

Iniciativa CNM: Trabalhar junto ao presidente da Câmara e aos

líderes de partidos para incluir a matéria na Ordem do Dia.

Em anúncio durante a mobilização da CNM, o Presidente da

Câmara dos Deputados, Dep. Rodrigo Maia, afirmou que

pautará a PEC em breve.



1% FPM de SETEMBRO



PEC 48/2019 – Porque defendemos?

Desburocratização e redução de custos

A PEC 48/2019 permitirá que as emendas individuais ao

Orçamento Geral da União sejam repassadas diretamente

aos Municípios, sem passar pelo Sistema de Convênios

(Siconv), pelos procedimentos burocráticos dos ministérios

e pela Caixa Econômica Federal.

Os recursos serão transferidos a título de:

 Doação - independentemente da celebração de

convênio ou instrumento congênere; ou

 Com finalidade de despesa definida – passa por contrato

de repasse ou celebração de convênio.



• MANTIDOS o controle e a fiscalização

Está expressa a garantia de fiscalização pelos órgãos de

controle, federal, estaduais e municipais. O uso do dinheiro

será fiscalizado na esfera federal no caso dos repasses com

finalidade de despesa definida e na esfera de cada ente

beneficiado no caso das doações.

O objetivo dessa proposta é que os recursos previstos no

Orçamento cheguem efetivamente aos Municípios e

Estados.

Os recursos serão fiscalizados de forma mais transparente e

estarão à disposição da sociedade para seu

acompanhamento, além de garantir maior efetividade e

qualidade nos gastos. 8
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• Fundo a Fundo

– Conta específica para o Município gerir;

– Liberação com maior rapidez dos recursos;

– Livre de entraves;

– Rastreabilidade.
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• Aprovada em dois turnos na Câmara dos 

Deputados.

• A matéria segue para o Senado para a 

conclusão da tramitação.
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Cessão Onerosa do Pré-Sal

A CNM comemora uma das grandes conquistas do

movimento municipalista neste ano.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou no dia

17 de outubro, a Lei 13.885/2019, que define o rateio entre

Estados e Municípios de parte dos recursos do leilão de

petróleo dos excedentes de barris de petróleo do pré-sal.

A ação confirma a promessa feita pelo governo durante

a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=17/10/2019&totalArquivos=1


Cessão Onerosa do Pré-Sal

Importantes conquistas:

Definição da distribuição dos recursos seguindo

os mesmos critérios dos Fundos de Participação

dos Municípios (FPM) e dos Estados (FPE+ Lei

Kandir).



Cessão Onerosa do Pré-Sal

Importantes conquistas:

 LEI 13.885/2019 – estabelece a destinação dos recursos

para:

I - Criação de reserva financeira específica para pagamento das

despesas previdenciárias com os fundos previdenciários de servidores

públicos ou com as contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,

inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e

os de contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário, do

respectivo ente e de todas as pessoas jurídicas de direito público e

privado integrantes de sua administração direta e indireta, ressalvadas

as empresas estatais independentes, vincendas até o exercício financeiro

do ano subsequente ao ano da transferência de recursos pela União; ou

II – investimento.



Cessão Onerosa do Pré-Sal

14



A PEC 188/2019

Aspectos positivos e negativos
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ASPECTOS NEGATIVOS DA PROPOSTA:

 Extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes;

 Revogação da compensação da Lei Kandir;

 Revogação da previsão de linha de crédito especial para

pagamento dos precatórios;

 Estados e Municípios somente receberão recursos dos

royalties se abrirem mão de quaisquer alegações de direito

sobre as quais se fundem ações judiciais, inclusive coletiva ou

recursos de compensação da Lei Kandir;

PEC 188/2019
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ASPECTOS NEGATIVOS DA PROPOSTA:

 Inserção de inativos na despesa de saúde e educação que

serão computados no limite de aplicação mínima;

 Revogação da possibilidade de intervenção da União nos

Estados e Distrito Federal quando deixarem de entregar aos

Municípios as receitas tributárias fixadas na Constituição.

PEC 188/2019



PEC 188/2019

PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS DA PROPOSTA:

 A transferência de recursos (royalties), da União, para TODOS
os Estados e Municípios;

 Padronização de normas entre os Tribunais de Contas,
mediante diretrizes do TCU;

 Condiciona o cumprimento de Decisões judiciais a existência
de dotação orçamentária;

 Previsão de representação dos Municípios no Conselho Fiscal
da República;

 Distribuição integral do Salário Educação para Estados e
Municípios;

 Gasto legislativo municipal incorporará as despesas com
pessoal inativo e pensionista;
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ASPECTOS POSITIVOS DA PROPOSTA – PEC 188/19

PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS DA PROPOSTA:

 Retira a revisão geral anual da remuneração e subsídios dos agentes
públicos e prevê que somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica;

 Possibilita a redução temporária, em no máximo 25%, da jornada de
trabalho com adequação proporcional dos subsídios e vencimentos;

 Veda pagamento retroativo de despesas com pessoal, abonos,
diárias, auxílios de qualquer natureza, sem lei específica, salvo
decisão judicial transitada em julgado;

 Os incentivos ou benefícios de natureza tributária serão reavaliados
a cada 4 anos, no máximo, sendo observadas diretrizes de análise de
efetividade, combate a desigualdades regionais e publicidade das
análises.



ASPECTOS POSITIVOS DA PROPOSTA – PEC 188/19

• Mecanismos de estabilização e ajuste fiscal:

– Quando as Operações de crédito superarem a despesa de

capital, quando a relação das despesas correntes superarem as

receitas correntes em 95% e quando a despesa obrigatória

primária superar a despesa total primária em 95%:

• Concessão de benefícios, vantagens para carreiras;

• Criação de cargos;

• Alteração de carreira;

• Admissão, contração, concurso;

• Criação, majoração de auxílios e vantagens;

• Criação de despesas obrigatórias e medidas que reajustem tais 

despesas;

• Criação ou expansão de linhas de financiamento;

• Concessão ou criação de benefícios tributários 20



PEC 188/2019 – Pacto Federativo
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SUGESTÕES DE EMENDAS DE APERFEIÇOAMENTO QUE:

 Retira a incidência do PASEP sobre os recursos administrados pelas
entidades gestoras dos RPPS;

 Proíbe a previsão de novos pisos salariais de servidores públicos;
 Limita a retenção do FPM em razão da inadimplência no pagamento

de obrigações tributárias;
 Prevê retenção dos recursos do FPE nos casos em que os Estados

deixarem de entregar aos Municípios as receitas tributárias fixadas
na Constituição;

 Estabelece que novos encargos somente serão fixados com a devida
transferência de recursos para aquele fim;



SUGESTÕES DE EMENDAS DE APERFEIÇOAMENTO QUE:
 Passe à competência municipal o ITR incorporado ao IPTU;
 Obrigue os Municípios a atualizarem a PGV, pelo menos uma vez no

mandato;
 Suprime:

 Extinção de Municípios prevista no Art. 115 inserido pela PEC.
 Redação que prevê a inclusão dos gastos com inativos e pensionistas no percentual

mínimo a ser aplicado em saúde e educação;
 Redação que estabelece que Estados e Municípios somente receberão recursos

dos royalties se abrirem mão de quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundem ações judiciais, inclusive coletiva ou recursos de compensação da Lei
Kandir;

 Suprime revogação:
 Da compensação da Lei Kandir;
 Da linha de crédito especial para pagamento de precatórios;
 Do Fundo Social, previsto na Lei 12.351/2010
 Da destinação do Fundo Social para Saúde e Educação de que dispõe a Lei

12.858/2013
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PEC 188/2019 – Pacto Federativo



MOBILIZAÇÃO



Obrigado!


