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NOTA TÉCNICA LEGISLATIVA 

PLP 257/2016 – REFORMA FISCAL 

II) Proposição 

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, enviado ao Congresso Nacional no dia 22/03/2016, pelo Poder Executivo, para autorizar 

o refinanciamento da dívida dos estados e do Distrito Federal, terá um efeito devastador sobre os servidores públicos das três esferas de governo.  

O projeto prevê alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal que aprofundam as restrições em relação aos servidores da União, dos 

Estados, do DF e Municípios, e impõe uma série de exigências fiscais como condição para adesão ao plano de auxílio aos Estados e ao Distrito 

Federal. 

Para ter direito ao refinanciamento da dívida com o acréscimo de até 240 meses ao prazo total, que poderá chegar a 360 meses, e redução 

de 40% no valor das prestações por 24 meses, o projeto exige, como contrapartida, que os entes federativos, no prazo de 180 dias da assinatura 

dos termos aditivos contratuais, sancionem e publiquem leis determinando a adoção, durante os 24 meses subsequentes, das seguintes medidas:  

1) corte de 10% das despesas mensais com cargos de livre provimento; 

2) não concessão de aumento de remuneração dos servidores a qualquer título; 

3) suspensão de contratação de pessoal, exceto reposição de pessoal nas áreas de educação, saúde e segurança, bem como reposições 

de cargos de chefia e direção que não acarretem aumento de despesa; e  

4) vedação de edição de novas leis ou criação de programas que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária 

ou financeira. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2080237
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Em nome da responsabilidade da gestão fiscal, determina, ainda, que os entes aprovem normas contendo, no mínimo, os seguintes 

dispositivos:  

1) instituição do regime de previdência complementar, caso ainda não tenha publicado outra lei com o mesmo efeito;  

2) elevação das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal ao regime próprio de previdência social (sendo a elevação para 

pelo menos 14%, no caso dos servidores);  

3)  reforma do regime jurídico dos servidores ativos, inativos, civis e militares para limitar os benefícios, progressões e vantagens ao que 

é estabelecido para os servidores da União;  

4) definição de um limite máximo para acréscimo da despesa orçamentária não financeira a 80% do crescimento nominal da receita 

corrente líquida do exercício anterior;  

5) instituição de monitoramento fiscal contínuo das contas do ente, de modo a propor medidas necessárias para a manutenção do 

equilíbrio fiscal; e  

6) instituição de critérios para avaliação periódica dos programas e projetos do ente. 

Ainda em relação às exigências aos Estados e ao Distrito Federal como condição para a renegociação, o projeto impõe, como contrapartida 

à amortização, em caráter provisório, dos contratos de refinanciamento celebrados, que sejam entregues à União bens, direitos e participações 

acionárias em sociedades empresariais, controladas por Estados e pelo Distrito Federal, os quais deverão ser alienados (privatizados/vendidos) 

pela União em até 24 meses, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 12 meses. Ou seja, a União se tornará um novo motor de privatizações 

de empresas estatais dos Estados nas áreas de saneamento, transportes, gás, tecnologia da informação, portuárias, de energia, de 

abastecimento, etc. 
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O projeto também vincula o crescimento das despesas das três esferas de governo a um percentual do PIB e define limite do gasto, com 

mecanismo automático de ajuste da despesa para fins de cumprimento da meta de superávit, em até três estágios sequenciais, sucessivamente, 

de acordo com a magnitude do excesso de gastos dos entes envolvidos em verificações trimestrais ou quando da elaboração do Projeto de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias.  

Os estados deverão adotar leis que fixem como limite máximo para o acréscimo da despesa orçamentária não financeira a 80% do 

crescimento nominal da receita corrente líquida do exercício anterior. O Plano Plurianual deverá passar a prever regras para a despesa com 

pessoal de todos os Poderes e do Ministério Público, estabelecendo, inclusive, limites em percentual do crescimento da receita corrente líquida 

para o crescimento da despesa total com pessoal. 

Estágios da Reforma Fiscal 

No primeiro estágio, as ações consistiriam:  

1) na vedação da criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras, que impliquem aumento de despesa;  

2) na suspensão da admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas a reposição decorrente de aposentadoria ou 

falecimento, aquelas que não impliquem em aumento de gastos e as temporárias para atender ao interesse público; 

3) na vedação de concessão de aumentos de remuneração de servidores acima do índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA;  

4) na não concessão de aumento real para as despesas de custeio, exceto despesa obrigatória, e discricionárias em geral; e   

5) na redução em pelo menos 10% (dez) por cento das despesas com cargos de livre provimento. 

No segundo estágio, caso as restrições do primeiro estágio não sejam suficientes para manter o gasto público primário abaixo do limite 

estipulado, seriam necessárias ainda as seguintes medidas:  



     
 
 
 
 

 

Endereço: SBS, Quadra 1, Bloco K, Ed. Seguradoras, Sala 403, Brasília-DF - CEP 70093-900 
Tel.: + 55 (61) 4063-9333 | + 55 (61) 3225-4268 E-mail: assessoria@contatosassessoria.net.br 

Página: www.contatosassessoria.net.br 

1) a vedação de aumentos nominais de remuneração dos servidores públicos, ressalvado o disposto no inciso X do art. 37 da Constituição 

Federal (revisão geral anual);  

2) a vedação da ampliação de despesa com subsídio ou subvenção em relação ao valor empenhado no ano anterior, exceto se a ampliação 

for decorrente de operações já contratadas;  

3) a não concessão de aumento nominal para as despesas de custeio, exceto despesas obrigatórias, e discricionárias em geral; e  

4)  uma nova redução de pelo menos 10% (dez) por cento das despesas com cargos de livre provimento. 

E, por fim, no terceiro estágio, se os dois estágios anteriores não tiverem sido suficientes para adequar o gasto público, seriam ativadas 

as seguintes medidas:  

a) suspensão da política de aumento real do salário mínimo, cujo reajuste ficaria limitado à reposição da inflação;  

b) redução em até 30% dos gastos com servidores públicos decorrentes de parcelas indenizatórias e vantagens de natureza transitória; e  

c) implementação de programas de desligamento voluntário e licença incentivada de servidores e empregados, que representem redução 

de despesa. 

Entre as muitas medidas de ajuste e transparência das contas públicas, passam a ser computados como despesa de pessoal os valores de 

contratação de terceirização de mão-de-obra e também os repassados para organizações da sociedade civil para contratação de pessoal para 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, ou seja, por meio de convênios, termos de parceria e outras formas. Passam a ser 

considerados nulos de pleno direito os atos que resultem aumento da despesa de pessoal com parcelas a serem implementada em períodos 

posteriores ao final ao mandato do titular do Poder. É reduzido de 95% para 90% do limite de despesa com pessoal fixado para o ente estatal 

ou Poder, o “limite prudencial” a partir do qual é suspensa a concessão de vantagens, aumentos ou reajustes derivados de determinação legal. 
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Até mesmo a política de aumentos reais para o salário será suspensa, caso as medidas para redução de despesas não sejam suficientes para o 

atingimento dos limites de gasto em proporção do PIB. 

Estas, em síntese, são as medidas propostas no PLP 257/2016, de iniciativa do Poder Executivo Federal. Como se pode ver, o projeto adota 

uma política de ajuste fiscal e controle de gasto, de redução do papel do Estado e estímulo à privatização e, principalmente, de corte de direitos 

dos servidores públicos. 

Tramitação 

A proposta tramita em urgência constitucional previsto no artigo 45 da Constituição Federal. Nesse regime o prazo de votação é de 45 

dias para a Câmara e mais 45 para o Senado. Se a votação não for concluída nesse período, o projeto passará a trancar a pauta da Casa em que 

estiver tramitando. Enquanto a pauta estiver trancada, nenhuma proposta legislativa pode ser votada. 

Durante a tramitação em ambas as Casas Legislativas – Câmara dos Deputados e Senado Federal – poderão ser apresentadas emendas 

para altera o PLP 257/2016. Sendo que na Câmara é necessário a assinatura de 1/5 dos 513 deputados Federais, ou seja, 103 para apresentação 

de emendas ou a assinatura de líderes partidários que represente esse número. 

O prazo para apresentação de emendas na Câmara dos Deputados expirou no dia 31/03/2016. 

O Projeto de Lei Complementar necessita de quórum qualificado para sua aprovação nos plenários da Câmara e Senado, sendo 257 e 54 

votos, respectivamente. Após aprovação em cada Casa, deve ainda ser sancionado pela Presidência da República. 

  



     
 
 
 
 

 

Endereço: SBS, Quadra 1, Bloco K, Ed. Seguradoras, Sala 403, Brasília-DF - CEP 70093-900 
Tel.: + 55 (61) 4063-9333 | + 55 (61) 3225-4268 E-mail: assessoria@contatosassessoria.net.br 

Página: www.contatosassessoria.net.br 

 

II) Pontos críticos e alternativas 

Para atuação no tema consideramos a necessidade de preservar os dispositivos que autorizam o refinanciamento da dívida dos Estados e Distrito 

Federal e SUPRIMIR aqueles que apontam restrições de direitos e vantagens aos servidores públicos. 

Portanto, foi sugerido um substitutivo e emendas que tratam individualmente dos dispositivos considerados problemas. 

1) Substitutivo 

Alternativa: manter o refinanciamento e suprimir tudo o que restringe direitos e vantagens para os servidores públicos. 

 

2) Supressão 

Emendas de supressão para cada dispositivo: Art. 3-A; Art. 3-B; inciso II do art. 18; inciso III do art. 21; parágrafo 1º, 2º, 3º, do art. 22; o 

inciso I, inciso I do parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 6, todos constantes do caput do art. 24-A; e parágrafo único do art. 69; todos 

constantes do artigo 14 do PLP 257/2016. 

 

Obs. todas as emendas são referentes à supressão de dispositivos do Capítulo II, que trata das medidas de reforço à responsabilidade 

fiscal. 

 

Emendas de supressão para cada dispositivo: Art. 3 e incisos; e Art. 4 e incisos. 

São estas:  

 Art. 3º e incisos: Emendas nºs 1, 14, 18, 25, 31, 37, 38, 42, 74, 84, 86, 103 e 104. 

 Art. 4º e incisos: Emendas nºs 17, 27, 37, 46, 47, 68, 73, 76, 83, 101, 132, 134, 167, 176 e 186. 

Obs.: constante nas condicionantes para celebração dos contratos.  
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III) Emendas apresentadas 

Foram apresentadas 209 emendas. Destas, 123 ou 58% tratam de limite de despesa com pessoal, reajuste de servidores, situação de 

aplicação do plano de auxílio aos Estados, despesas com inativos, contribuição previdenciária e suspensão do contrato de pessoal. Foram 

apresentados três substitutivos, com destaque para o que é assinado pelo líder do PT, deputado Afonso Florence (BA), que retirou todos os 

dispositivos que fazem restrições de direitos e vantagens aos servidores públicos. 
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33

27
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Limite de despesa com pessoal Reajuste de servidores

Situações de aplicação do plano de auxílio aos estados Despesa com inativos

Contribuição previdenciária Suspensão de contratação de pessoal

Gestão fiscal Benefício de natureza tributária ou financeira

LRF Participação acionária da União

Reforma do regime jurídico Altera todo o projeto

Plano de auxílio aos Municipios Regime jurídico dos servidores

Sistema Financeiro Nacional Ações judiciais

Inclusão no orçamento recursos para o pagamentos de sentenças e precatórios Limite máximo de despesa orçamentária não financeira

Outras despesas com pessoal Previsão de receitas

Suprime as alterações à LRF Terceirizados
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Quadro de emendas apresentadas 

Tema Quant. 

Limite de despesa com pessoal 33 

Reajuste de servidores 27 

Situações de aplicação do plano de 
auxílio aos Estados 

26 

Despesa com inativos 14 

Contribuição previdenciária 12 

Suspensão de contratação de pessoal 11 

Gestão fiscal 5 

Benefício de natureza tributária ou 
financeira 

4 

LRF 4 

Participação acionária da União 4 

Reforma do regime jurídico 4 

Altera todo o projeto 3 

Plano de auxílio aos Municípios 3 

Regime jurídico dos servidores 3 

Sistema Financeiro Nacional 3 

Ações judiciais 2 

Inclusão no orçamento de recursos 
para o pagamento de sentenças e 
precatórios 

2 

Limite máximo de despesa 
orçamentária não financeira 

2 
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Outras despesas com pessoal 2 

Previsão de receitas 2 

Suprime as alterações à LRF 2 

Terceirizados 2 

Adicional por tempo de serviço 1 

Administração tributária 1 

Alienação de créditos / contrapartidas 1 

Alienação de empresas / 
contrapartidas 

1 

Aprovados em concursos já 
homologados 

1 

Caixa único do Tesouro estadual 1 

Cargos de livre provimento 1 

Comprometimento anual com 
amortizações 

1 

Condições para celebração dos termos 
aditivos (negociação prévia) 

1 

Constituição de reserva ou reversão de 
reservas 

1 

Contratação de pessoal 1 

Contratos de refinanciamento 1 

Contribuição previdenciária e Plano 
Plurianual 

1 

Contribuição previdenciária e regime 
jurídico dos servidores 

1 
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Cria conceito sobre o aumento de 
despesa com pessoal, torna nulo de 
pleno direito ato que resulte aumento 
de despesa com pessoal com efeito 
retroativo e adiciona deduções à 
somatória da receita corrente líquida 

1 

Despesas com indenizações e auxílios 1 

Despesas com pessoal e benefício de 
natureza tributária ou financeira 

1 

Despesas de pessoal 1 

Dívida pública 1 

Dívida pública contratual 1 

Interrupção do prazo de validade dos 
concursos 

1 

Investimentos dos entes federados 1 

Limite total do gasto público 1 

Militares dos Estados e do Distrito 
Federal 

1 

Operações de crédito 1 

Prazo de contingenciamento de 
despesas 

1 

Prazo para sanção das contrapartidas 1 

Previdência complementar 1 

Reajuste do salário mínimo 1 

Receitas públicas 1 

Regime de Previdência Social 1 
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Regime Especial de Contenção de 
Despesa 

1 

Regulamentação de artigos da LRF 1 

Reservas cambiais 1 

Salário mínimo e demissão de 
servidores 

1 

Servidores da segurança, saúde e 
educação 

1 

Servidores da segurança, saúde e 
educação; previdência complementar 
e contribuição previdenciária 

1 

Servidores da segurança, saúde e 
educação; previdência complementar 
e contribuição previdenciária 

1 

Taxa de juros sobre os empréstimos 
aos Estados 

1 
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Relação completa das emendas apresentadas 

N.º Parlamentar Partido UF Tipo de 
Emenda 

Tema Legislação Disposi
tivo do 
Projeto 

Conteúdo 

1 Marco Maia PT RS Supressiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I, 
do art. 

3º 

Suprime o inciso I, do art. 3º, que 
condiciona a assinatura do termo aditivo 
à implementação, pelos Estados, de 
medidas de contingenciamento fiscal, 
neste caso, para não conceder 
vantagem, aumento, reajustes ou 
adequação de remunerações a qualquer 
título para servidores públicos por um 
período de 24 meses. 

2 Marco Maia PT RS Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I, 
do art. 

3º 

Altera o inciso I, do art. 3º, para ressalvar 
que os reajustes parcelados e já 
negociados pelas categorias de 
servidores dos estados, até a data de 
publicação da lei, não sejam impactados 
pelo contingenciamento fiscal imposto 
como pré-requisito para assinatura do 
termo aditivo de adesão ao plano de 
auxílio de que trata o projeto. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446266&filename=EMP+1/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446267&filename=EMP+2/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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3 Pauderney 
Avelino 

DEM AM Aditiva Constituição de 
reserva ou 

reversão de 
reservas 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 7º 
da LRF) 

Insere dispositivo para alterar o art. 7º 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
passaria a vigorar com a seguinte 
redação: Art. 7º O resultado do Banco 
Central do Brasil (BCB), apurado 
semestralmente: 
I – se positivo, será destinado a uma 
reserva especial do BCB para cobertura 
de resultados negativos futuros, até o 
limite estabelecido nos termos do § 1º; 
II – se negativo, será coberto, na 
seguinte ordem de prioridade, por: 
a) recursos da reserva especial referida 
no inciso I; 
b) recursos do Fundo de Transferência ao 
Tesouro Nacional a que se refere o § 2º 
deste artigo; 
c) aportes de recursos do Tesouro 
Nacional. 
§ 1º O valor máximo da reserva especial 
a que se refere o inciso I do caput será 
fixado como proporção da diferença 
entre os ativos e passivos do BCB 
referenciados em moeda estrangeira. 
§ 2º Sempre que a reserva especial 
atingir o valor máximo fixado no § 1º, o 
resultado positivo do BCB excedente será 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446313&filename=EMP+3/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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destinado a um fundo de transferência 
ao Tesouro Nacional, mantido no BCB, 
cujos recursos serão transferidos 
anualmente ao Tesouro Nacional, na 
forma e prazos definidos pelo Conselho 
Monetário Nacional, observada a 
correção por índice idêntico ao aplicado 
à remuneração das disponibilidades de 
caixa da União depositadas no BCB. 
§ 3º Os valores recebidos pelo Tesouro 
Nacional na forma do § 2º serão 
alocados exclusivamente para: 
I – Pagamento de amortização e juros da 
Dívida Pública Mobiliária Federal na 
carteira do BCB; 
II – Cobertura de resultados negativos do 
BCB em decorrência do disposto no 
inciso II, alínea c, do caput. 
§ 4º Os aportes do Tesouro Nacional a 
que se refere o inciso II, alínea c do 
caput, serão feitos obrigatoriamente em 
dinheiro. 
§ 5º O impacto e o custo fiscal das 
operações realizadas pelo BCB serão 
demonstrados trimestralmente, nos 
termos em que dispuser a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias da União. 
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§ 6º Os balanços trimestrais do BCB 
conterão notas explicativas sobre os 
custos da remuneração das 
disponibilidades do Tesouro Nacional e 
da manutenção das reservas cambiais e a 
rentabilidade de sua carteira de títulos, 
destacando os de emissão da União. 
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4 Hugo Leal PSB RJ Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
Estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 1º Altera a redação do art. 1º do projeto, 
para permitir que a União possa celebrar 
termo aditivo para aos contratos de 
assunção de dívidas firmados no âmbito 
do Programa de Reestruturação e de 
Ajuste Fiscal de Longo Prazo com a 
interveniência do Banco Central do Brasil 
(além dos contratos de refinanciamento 
de dívidas e de abertura de crédito)  

5 Mendonça 
Filho  

DEM PE Aditiva Reservas cambiais Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 Insere o art. 15-A à Lei Complementar nº 
101, para vedar a utilização do estoque 
das reservas cambiais depositadas no 
Banco Central do Brasil, bem como de 
seu resultado financeiro, para a 
realização de Despesas Correntes e de 
Capital, ressalvadas as despesas com a 
amortização da dívida pública. 

6 Mendonça 
Filho  

DEM PE Aditiva Cria conceito sobre 
o aumento de 
despesa com 

pessoal, torna nulo 
de pleno direito 
ato que resulte 

aumento de 
despesa com 

pessoal com efeito 
retroativo e 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 2º 
e 21 da 

LRF) 

Altera a alínea 'c', do inciso iv, do art. 2º 
da Lei Complementar nº 101, para incluir 
nas deduções do somatório da receita 
corrente líquida as transferências 
voluntárias e doações recebidas com o 
fim de atender despesas correntes. 
Altera, ainda, o art. 21 da Lei 
Complementar nº 101 para inserir o 
inciso IV, que torna nulo de pleno direito 
o ato que resulte aumento da despesa 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446331&filename=EMP+4/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446456&filename=EMP+5/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446457&filename=EMP+6/2016+%3D%3E+PLP+257/2016


     
 
 
 
 

 

Endereço: SBS, Quadra 1, Bloco K, Ed. Seguradoras, Sala 403, Brasília-DF - CEP 70093-900 
Tel.: + 55 (61) 4063-9333 | + 55 (61) 3225-4268 E-mail: assessoria@contatosassessoria.net.br 

Página: www.contatosassessoria.net.br 

adiciona deduções 
à somatória da 

receita corrente 
líquida 

com pessoal com efeitos retroativos, 
bem como parágrafo único para definir o 
conceito de aumento de despesa com 
pessoal, para efeito da lei complementar, 
nos seguintes termos: entende-se como 
aumento de despesa com pessoal: a 
concessão de aumento remuneratório 
aos ativos, inativos e pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e 
de membros de Poder, em todas as suas 
espécies, tais como vencimentos e 
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e 
pensões, inclusive adicionais, 
gratificações, horas extras, auxílio 
moradia e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, aí incluída a 
progressão remuneratória por meio de 
reenquadramento ou assemelhado em 
que não seja observado o interstício 
previsto pela lei que rege a carreira. 
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7 Mendonça 
Filho  

DEM PE Aditiva Operações de 
crédito 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 37 
da LRF) 

Insere parágrafo único ao art. 37 da Lei 
Complementar nº 101, para vedar o 
recebimento antecipado de lucros e 
dividendos (de assunção direta de 
compromisso, confissão de dívida ou 
operação assemelhada, com fornecedor 
de bens, mercadorias ou serviços, 
mediante emissão, aceite ou aval de 
título de crédito, não se aplicando esta 
vedação a empresas estatais 
dependentes) no caso de ocorrência, no 
mesmo exercício ou no exercício 
imediatamente anterior, de operação de 
crédito ou qualquer outra forma de 
aporte de capital do controlador em 
favor da empresa controlada. 

8 Laerte Bessa PR DF Aditiva Servidores da 
segurança, saúde e 

educação; 
previdência 

complementar e 
contribuição 

previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Artigos 
3º e 4º 
(Incisos 
I e IV) 

Insere parágrafo único ao art. 3º do PLP, 
para estabelecer que as Leis sancionadas 
e publicadas pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, condicionantes para assinatura 
dos termos aditivos ao plano de 
refinanciamento das dívidas, não se 
apliquem as áreas de saúde, segurança 
pública e educação. 
Altera o art. 4º do projeto com objetivo 
de alterar o inciso I e suprimir os incisos 
IV e V. Neste sentido, a emenda ressalva 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446458&filename=EMP+7/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446482&filename=EMP+8/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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a obrigatoriedade de instituição do 
regime de previdência complementar 
para os estados que já publicaram lei 
com o mesmo efeito, bem como exclui 
os servidores da segurança pública. Os 
incisos que seriam suprimidos, versam 
sobre a elevação da alíquota de 
contribuição previdenciária dos 
servidores e patronal ao regime próprio 
de previdência social para 14% e 28%, 
respectivamente, e sobre a necessidade 
de reforma do regime jurídico dos 
servidores ativos e inativos, civis e 
militares, para limitar os benefícios, as 
progressões e as vantagens ao que é 
estabelecido para os servidores da 
União. 

9 Laerte Bessa PR DF Supressiva Servidores da 
segurança, saúde e 

educação; 
previdência 

complementar e 
contribuição 

previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Artigos 
4º e 14 

Suprime os incisos IV e V do art. 4º do 
projeto, que versam sobre a elevação da 
alíquota de contribuição previdenciária 
dos servidores e patronal ao regime 
próprio de previdência social para 14% e 
28%, respectivamente, e sobre a 
necessidade de reforma do regime 
jurídico dos servidores ativos e inativos, 
civis e militares, para limitar os 
benefícios, as progressões e as vantagens 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446486&filename=EMP+9/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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ao que é estabelecido para os servidores 
da União. Além disso, suprime o art. 3-B, 
inserido pelo projeto à Lei 
Complementar nº 101, que estabelece 
que o Plano Plurianual deverá conter 
seção específica sobre a despesa com 
pessoal. 

10  Ronaldo 
Fonseca 

PROS DF Aditiva Interrupção do 
prazo de validade 

dos concursos 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Insere parágrafo único ao art. 3º do 
projeto, para estabelecer que, durante o 
prazo de 24 meses previsto na 
condicionante para assinatura dos 
termos aditivos, ficam suspensos os 
prazos de validade dos concursos 
públicos já homologados e em que haja 
candidatos ainda não nomeados. 

11  Ronaldo 
Fonseca 

PROS DF Modificativa Aprovados em 
concursos já 

homologados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
Art. 3º 

Altera a redação do inciso IV do art. 3º 
do projeto, para ressalvar as nomeações 
de candidatos aprovados em concursos 
públicos já homologados e dentro das 
vagas previstas nos respectivos editais 
das vedações de novas admissões e 
contratações de que trata o artigo. 

12  Nelson 
Marchezan Jr. 

PSDB RS Supressiva Sistema Financeiro 
Nacional 

Lei nº 4.595 Art. 16 Suprime o artigo 16 do projeto que visa a 
alterar a Lei que dispõe sobre o Sistema 
Financeiro Nacional (Lei nº 4.595/1964) 
para instituir como instrumento de 
política monetária, de competência do 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446501&filename=EMP+10/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446502&filename=EMP+11/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446511&filename=EMP+12/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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Banco Central, a realização de operações 
de compra e venda de títulos públicos 
federais e o recebimento de depósitos.  

13  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
Art. 4º 

Altera o inciso IV, do art. 4º para 
ressalvar os servidores remunerados por 
subsídio do aumento da alíquota de 
contribuição previdenciária de que trata 
o artigo. 
"IV - elevação das alíquotas de 
contribuição previdenciária dos 
servidores e patronal, ressalvado os que 
recebem por subsídio, ao regime próprio 
de previdência social para 14% (quatorze 
por cento) e 28% (vinte e oito por cento) 
respectivamente, podendo ser 
implementada gradualmente em até 3 
(três) anos, até atingir o montante 
necessário para saldar o déficit atuarial e 
equiparar as receitas das contribuições e 
dos recursos vinculados ao regime 
próprio à totalidade de suas despesas, 
incluindo as pagas com recursos do 
Tesouro." 

14  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I, 
do art. 

3º 

Suprime o inciso I, do art. 3º, que 
condiciona a assinatura do termo aditivo 
à implementação, pelos estados, de 
medidas de contingenciamento fiscal, 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446513&filename=EMP+13/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446514&filename=EMP+14/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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neste caso, para não conceder 
vantagem, aumento, reajustes ou 
adequação de remunerações a qualquer 
título para servidores públicos por um 
período de 24 meses. 

15  Pedro 
Fernandes 

PTB MA Aditiva Plano de auxílio 
aos Municípios 

Lei nº 8.212 Insere 
novo 

Capítul
o II 

Acrescenta novo Capítulo II, para tratar 
do Plano de Auxílio aos Municípios, ao 
projeto para tratar da renegociação da 
dívida de natureza previdenciária dos 
Municípios com a União, renumerando o 
Capítulo II original, os demais capítulos e 
artigos da proposição original.  

16  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 4º Altera o art. 4º, substituindo o termo 
"podendo ser implementada 
gradualmente em até 3 anos" para "em 
até 6 anos". 

17  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
Art. 4º 

Suprime o inciso IV, do art. 4º, que eleva 
a contribuição previdenciária dos 
servidores para 14% e patronal para 
28%. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446526&filename=EMP+15/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446613&filename=EMP+16/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446614&filename=EMP+17/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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18  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Servidores da 
segurança, saúde e 

educação 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
Art. 3º 

Suprime o inciso IV, do art. 3º, que 
suspende admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, inclusive por 
empresas estatais dependentes, por 
autarquias e por fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, ressalvadas 
as reposições decorrentes de vacância, 
aposentadoria ou falecimento de 
servidores nas áreas de educação, saúde 
e segurança, bem como as reposições  de 
cargos de chefia e de direção que não 
acarretem aumento de despesa, em 
qualquer caso sendo consideradas 
apenas as vacâncias ocorridas a partir da 
data de assinatura do termo aditivo. 

19  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Despesas de 
pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
V, do 

Art. 3º 

Altera o inciso V, do art. 3º, substituindo 
a expressão "reduzir em 10%" para 
"reduzir em 90%" a despesa mensal com 
cargos de livre provimento. 

20  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Salário mínimo e 
demissão de 
servidores 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime o parágrafo 2º do inciso V do 
art. 24-A inserido à LRF, que dispõe 
sobre medidas de contingenciamento de 
despesa com vedação do reajuste do 
salário mínimo acima da variação do 
INPC, redução de até 30% dos gastos 
com servidores públicos e o 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446615&filename=EMP+18/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446616&filename=EMP+19/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446618&filename=EMP+20/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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desligamento voluntário e de licença de 
incentivo dos servidores. 

21  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Despesas com 
indenizações e 

auxílios 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 18 
da LRF) 

Altera o parágrafo 5º do inciso II do Art. 
18, estabelecendo que as despesas com 
indenizações de auxílio, serão 
computadas nas despesas com pessoal 
para fim de aplicação dos limites de que 
tratam os arts. 19 e 20. 

22  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Inclusão no 
orçamento 

recursos para o 
pagamento de 

sentenças e 
precatórios 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 6-

A da 
LRF) 

Altera o inciso I do art. 6-A para tornar 
obrigatória a inclusão de dotação 
suficiente ao pagamento: de débitos 
oriundos de sentenças transitados em 
julgado constantes de requisições de 
pequeno valor ou de precatórios 
expedidos em processos judiciais que 
tenham por objeto ação ou omissão 
estatal que lhes tenha sido atribuído. 

23  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Suprime as 
alterações à LRF 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 Suprima o Capítulo II, do projeto que 
versa sobre alterações à Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446620&filename=EMP+21/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446621&filename=EMP+22/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446623&filename=EMP+23/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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24  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
Art. 4º 

Altera o inciso IV, do art. 4º, 
estabelecendo elevação das alíquotas de 
contribuição previdenciária dos 
servidores, exceto aposentados e 
pensionistas e patronal para 14% 
(quatorze por cento) e 28% (vinte e oito 
por cento) respectivamente, podendo 
ser implementada gradualmente em até 
3 (três) anos, até atingir o montante 
necessário para saudar o déficit atuarial 
e equiparar as receitas das contribuições 
e dos recursos vinculados ao regime 
próprio à totalidade de suas despesas, 
incluindo as pagas com recursos do 
Tesouro. 

25  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I, 
do art. 

3º 

Suprime o inciso I, do art. 3º, que 
condiciona a assinatura do termo aditivo 
à implementação, pelos estados, de 
medidas de contingenciamento fiscal, 
neste caso, para não conceder 
vantagem, aumento, reajustes ou 
adequação de remunerações a qualquer 
título para servidores públicos por um 
período de 24 meses. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446624&filename=EMP+24/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446626&filename=EMP+25/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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26  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Aditiva Reajuste dos 
servidores com 
base em índices 

inflacionários 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Insere parágrafo único ao art. 3º do PLP, 
para estabelecer que o Chefe do Poder 
Executivo Estadual apresentará, 
obrigatoriamente e anualmente, projeto 
de lei que vise corrigir, com base em 
índice que efetivamente reflita a inflação 
apurada no exercício financeiro em vigor, 
os vencimentos dos servidores públicos 
estaduais, garantindo a estes a revisão 
geral anual de sua remuneração para o 
exercício financeiro seguinte. 
I – O prazo máximo para sancionar e 
aprovar o referido projeto é até o último 
dia do exercício financeiro em vigor. 
II – O 1º projeto, a ser apresentado 180 
dias após a publicação desta lei, deverá 
observar os índices inflacionários dos 
últimos 5 (cinco) anos.  

27  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Regime jurídico 
dos servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
V, do 

Art. 4º 

Suprime o inciso V do art. 4º, que dispõe 
sobre a reforma do Regime Jurídico dos 
servidores ativos e inativos, civis e 
militares, para limitar os benefícios, as 
progressões e as vantagens ao que é 
estabelecido para os servidores da 
União. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446627&filename=EMP+26/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446628&filename=EMP+27/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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28  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Caixa único do 
Tesouro estadual 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar 

101) 

Art. 14 
(art. 6º-

B da 
LRF) 

Suprime o caput do art. 6º-B, que 
estabelece que o saldo financeiro 
decorrente dos duodécimos repassados 
aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao 
Tribunal de Contas, ao Ministério Público 
e à Defensoria Pública, apurado ao final 
do exercício, deve ser devolvido ao caixa 
único do Tesouro do ente federativo, ou 
seu valor será deduzido das primeiras 
parcelas duodecimais do exercício 
seguinte. 

29  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Inclusão no 
orçamento 

recursos para o 
pagamento de 

sentenças e 
precatórios 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 6º-

A da 
LRF) 

Suprime o inciso I do art. 6º-A, que torna 
obrigatória a inclusão de dotação 
suficiente para pagamento de débitos 
oriundos de sentenças transitadas em 
julgado constantes de requisições de 
pequeno valor ou de precatórios 
expedidos em processos judiciais que 
tenham por objeto ação ou omissão 
estatal que lhes tenha sido atribuída. 

30  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Terceirizados Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 18 
da LRF) 

Altera o § 1º do art. 18 que altera a LRF, 
estabelecendo que serão computados 
como "Outras Despesas de Pessoal" os 
valores pagos a pessoal terceirizado ou 
temporário contratado em caráter 
excepcional e transitório para substituir 
servidores ou empregados públicos. 
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31  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Contratos de 
refinanciamento 

Lei nº 9.496/1997 §§11 e 
12 do 
art. 3º 

Suprime os §§11 e 12 ao art. 3º da Lei nº 
9.496, que dispõem sobre contratos de 
refinanciamento feitos pela União.  

32  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Condições para 
celebração dos 
termos aditivos 

(negociação prévia) 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Altera a redação do art. 3º, para 
estabelecer que a celebração dos termos 
aditivos previstos no art. 1º será 
precedida de negociações mantidas 
entre a União e os demais entes 
signatários acerca da adoção de medidas 
aptas a viabilizar o cumprimento, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, das obrigações que 
assumirem. 

33  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Suprime as 
alterações à LRF 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 Suprime o art. 14, que dispõe sobre 
alterações da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

34  Rogério Rosso PSD DF Aditiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 20 
da LRF) 

Insere inciso IV ao art. 20 da LRF, para o 
percentual do limite de despesa com 
pessoal do Distrito Federal: Poder 
Executivo (49%); Legislativo, incluído o 
Tribunal de Contas (6%); e Defensoria 
Pública (2%). 

35  Major Olímpio SD SP Substitutivo 
Global 

Altera todo o 
projeto 

Todo o projeto Todo o 
projeto 

A emenda modifica todo o PLP 
257/2016. 
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36  Subtenente 
Gonzaga 

PDT MG Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
art. 3º 

Modifica a redação do IV, do art. 3º, para 
ressalvar da suspensão de admissão ou 
contratação de pessoal a composição de 
efeito ou do respectivo quadro de 
pessoal já definido em lei. 

37  Subtenente 
Gonzaga 

PDT MG Supressiva Contribuição 
previdenciária e 
Plano Plurianual 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Incisos 
IV e V 
do art. 
4º e art. 
14 (art. 
3-B da 
LRF) 

Suprime os incisos IV e V do art. 4º do 
projeto, que versam sobre a elevação da 
alíquota de contribuição previdenciária 
dos servidores e patronal ao regime 
próprio de previdência social para 14% e 
28%, respectivamente, e sobre a 
necessidade de reforma do regime 
jurídico dos servidores; e o art. 3-B 
introduzido à LRF, que versa sobre o 
Plano Plurianual, sobre terceirizados e 
despesa com pessoal. 

38  Subtenente 
Gonzaga 

PDT MG Supressiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Suprime o art. 3º do projeto, que trata 
das condicionantes necessárias 
(congelamento da despesa com pessoal) 
para assinatura do termo aditivo. 

39  Subtenente 
Gonzaga 

PDT MG Modificativa Reforma do regime 
jurídico 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
V, do 

Art. 4º 

Altera o inciso V do art. 4º, que versa 
sobre a reforma do regime jurídico dos 
servidores. 

40  Subtenente 
Gonzaga 

PDT MG Supressiva Despesa com 
inativos 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 

Art. 14 
(art. 18 
da LRF) 

Suprime o §3º do art. 18 introduzida à 
LRF, que inclui a despesa com inativos no 
orçamento da despesa com pessoal. 
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Complementar nº 
101) 

41  Valtenir 
Pereira 

PMDB MT Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 20 
da LRF) 

Altera as alíneas 'c' e 'e' do inciso I, do 
art. 20 introduzidas à LRF, para fixar o 
limite de despesa com pessoal em 40,6% 
para o Poder Executivo Federal e 0,3% 
para a Defensoria Pública da União. 

42  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I, 
do art. 

3º 

Suprime o inciso I, do art. 3º, que 
condiciona a assinatura do termo aditivo 
à implementação, pelos estados, de 
medidas de contingenciamento fiscal, 
neste caso, para não conceder 
vantagem, aumento, reajustes ou 
adequação de remunerações a qualquer 
título para servidores públicos por um 
período de 24 meses. 

43  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I, 
do art. 

3º 

Altera a redação do inciso I, do art. 3º, 
para estabelecer como condicionante 
para assinatura do termo aditivo a 
concessão de reajuste acima do IPCA, em 
substituição congelamento dos reajustes 
disposto no projeto original. 

44  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I, 
do art. 

3º 

Altera a redação do inciso I, do art. 3º, 
para estabelecer ressalva ao 
contingenciamento dos reajustes dos 
servidores públicos os valores devidos 
em razão de variação do teto 
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remuneratório e a revisão prevista pelo 
inciso x, do art. 37 da CF, em substituição 
congelamento dos reajustes disposto no 
projeto original. 

45  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
Art. 3º 

Altera o inciso iv, do art. 3º, para 
ressalvar ao no contingenciamento de 
novas contratações de servidores, a 
reposição dos servidores nas áreas de 
administração tributária, educação, 
saúde e segurança. 

46  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
Art. 4º 

Suprime o inciso IV, do art. 4º, que eleva 
a contribuição previdenciária dos 
servidores para 14% e patronal para 
28%. 

47  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Reforma do regime 
jurídico 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
V, do 

art. 4º 

Suprime o inciso V, do art. 4º, que impõe 
aos estados a reforma dos respectivos 
regimes jurídicos dos servidores com 
base nos parâmetros estabelecidos pela 
União. 

48  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Regime Especial de 
Contenção de 

Despesa 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 9º 
da LRF) 

Suprime o §7º do art. 9º inserido à LRF, 
que versa sobre o Regime Especial de 
Contenção de Despesa. 

49  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Terceirizados Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 

Art. 14 
(art. 18 
da LRF) 

Suprime as alterações promovidas pelo § 
1º do art. 18 da LRF, que inclui as 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446899&filename=EMP+45/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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Complementar nº 
101) 

despesas com contratos terceirizados de 
mão-de-obra à despesa com pessoal. 

50  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 20 
da LRF) 

Altera as alíneas 'c' e 'e' do inciso I, do 
art. 20 introduzidas à LRF, para fixar o 
limite de despesa com pessoal em 40,6% 
para o Poder Executivo Federal e 0,3% 
para a Defensoria Pública da União. 

51  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera §1º do art. 22 inserido à LRF, para 
estabelecer que o aumento 
remuneratório dos servidores e as novas 
contratações serão suspensas se a 
despesa com pessoal chegar acima de 
95% em substituição aos 90% 
estabelecidos pelo projeto. 

52  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera o inciso iv, do §1º do art. 22 
inserido à LRF, para ressalvar ao no 
contingenciamento de novas 
contratações de servidores, a reposição 
dos servidores nas áreas de 
administração tributária, educação, 
saúde e segurança. 

53  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera o inciso iv, do §1º do art. 22 
inserido à LRF, para ressalvar ao no 
contingenciamento de novas 
contratações de servidores, a reposição 
dos servidores nas áreas de 
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administração tributária, educação, 
saúde e segurança. 

54  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera o §2º do art. 22 inserido à LRF, 
para estabelecer que o aumento 
remuneratório dos servidores públicos 
ficará limitada ao IPCA enquanto a 
despesa com pessoal estiver acima de 
90%. 

55  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera o §2º do art. 22 inserido à LRF, 
para estabelecer que o aumento 
remuneratório dos servidores públicos 
ficará suspensa enquanto a despesa com 
pessoal estiver acima de 90%, 
ressalvados a conformação do valor ao 
do teto remuneratório vigente. 

56  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera o §2º do art. 22 inserido à LRF, 
para estabelecer que o aumento 
remuneratório dos servidores públicos 
ficará limitada ao IPCA enquanto a 
despesa com pessoal estiver acima de 
95%. 

57  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera o §2º do art. 22 inserido à LRF, 
para estabelecer que o aumento 
remuneratório dos servidores públicos 
ficará suspensa enquanto a despesa com 
pessoal estiver acima de 95%, 
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ressalvados a conformação do valor ao 
do teto remuneratório vigente. 

58  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Reajuste dos 
servidores 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 23 
da LRF) 

Suprime o inciso iv, do §3º do art. 23 
inserido à LRF, que suspende a 
concessão de adicionais por tempo de 
serviço, incorporação de cargo ou de 
função comissionada, progressões e 
promoções nas carreiras e converter em 
pecúnia quaisquer direitos e vantagens 
enquanto os limites prudenciais com 
despesa com pessoal tiverem sido 
extrapolados. 

59  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime os incisos I, II e II propostos ao 
caput do art. 24-A da LRF, que dispõe 
sobre a vedação de criação de cargos, a 
suspensão de contratação de pessoal e a 
vedação de concessão de aumento a 
servidores, como medidas para não 
exceder o limite de despesa com pessoal. 

60  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime o inciso I proposto ao parágrafo 
1º do art. 24-A da LRF, que dispõe sobre 
a vedação nominal de aumento dos 
servidores como medida para não 
exceder o limite de despesa com pessoal. 
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61  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime os incisos II e III propostos ao 
parágrafo 2º do art. 24-A da LRF, que 
dispõe sobre a redução em até 30% dos 
gastos com servidores públicos 
decorrentes de parcelas indenizatórias e 
de vantagens de natureza transitória; e a 
implementação de programas de 
desligamento voluntário e de licença 
incentivada de servidores e empregados, 
que representem redução de despesa, 
como medidas para não exceder o limite 
de despesa com pessoal. 

62  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime o texto proposto aos parágrafos 
5º e 6º do art. 24-A da LRF, que 
estabelece que o reajuste de salários e 
benefícios a servidores que forem 
concedidos estarão condicionados, 
integralmente ou em suas parcelas, aos 
limites referidos na alínea “g” do inciso I 
do art. 4º e que os aumentos de 
remuneração dos servidores suspensos 
ou cancelados na forma deste artigo não 
serão devidos em hipótese ou em tempo 
algum aos potenciais beneficiários. 

63  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 1º Altera a redação do parágrafo 4º do art. 
1º, estabelecendo que as prestações 
mensais e consecutivas não serão 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446919&filename=EMP+61/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446920&filename=EMP+62/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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de auxílio aos 
estados 

calculadas com base na Tabela Price, mas 
com base nas disposições dos artigos 5º 
e 6º da Lei 9.496/1997. 

64  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 1º Suprime o parágrafo 8º do art. 1º, que 
estabelece que a concessão do prazo 
adicional de 240 meses de que trata o 
caput deste artigo depende da 
desistência de eventuais ações judiciais 
que tenham por objeto a dívida ou o 
contrato ora renegociados, sendo causa 
de rescisão do termo aditivo a 
manutenção do litígio ou o ajuizamento 
de novas ações. 

65  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Altera a redação do caput do art. 3º, 
estabelecendo que a União poderá 
celebrar os termos aditivos de que trata 
o art. 1º, cabendo aos Estados e ao 
Distrito Federal sancionar e publicar leis 
que determinem a adoção, durante 12 
meses seguintes à assinatura do termo 
aditivo, das seguintes medidas e não 
durante os 24 meses conforme a redação 
proposta. 

66  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I 
do art. 

3º 

Altera o inciso I do art. 3º, estabelecendo 
que a medida de não conceder 
vantagem, aumento, reajustes ou 
adequação de remunerações a qualquer 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446922&filename=EMP+64/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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título, ressalvadas as decorrentes de atos 
derivados de sentença judicial e a 
previsão constitucional, obedeça ao 
previsto no inciso X e § 12 do art. 37 da 
Constituição Federal e não na revisão 
proposta pelo projeto. 

67  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 3º 

Altera o inciso IV do art. 3º, para incluir a 
administração tributária entre as áreas 
de servidores às quais não se aplicam as 
medidas de suspensão de admissão ou 
contratação de pessoal previstas no 
projeto. 

68  Chico Lopes PCdoB CE Supressiva Previdência 
complementar 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Inciso I 
do art. 

4º 

Suprime o inciso I do art. 4º, o qual 
dispõe sobre a instituição do regime de 
previdência complementar. 

69  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 4º 

Altera a o inciso IV do art. 4º, 
estabelecendo que a elevação das 
alíquotas de contribuição previdenciária 
dos servidores e patronal ao regime 
próprio de previdência social para 12% 
(doze por cento) e 28% (vinte e oito por 
cento) respectivamente, podendo ser 
implementada em até 3 (três) anos. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446935&filename=EMP+67/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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70  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Limite máximo de 
despesa 

orçamentária não 
financeira 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
VI do 

art. 4º 

Altera o inciso VI do art. 4º, 
estabelecendo que a definição de limite 
máximo para acréscimo da despesa 
orçamentária ao montante 
correspondente de 90% do crescimento 
nominal da receita corrente líquida do 
exercício anterior e não de 80% como 
prevê o projeto. 

71  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 5º Altera o caput do art. 5º, estabelecendo 
que os Estados e o Distrito Federal terão 
o prazo máximo de 24 meses, contados 
da data de assinatura do termo aditivo, 
para sancionar e publicar as leis de que 
tratam os arts. 3º e 4º e não de 180 dias, 
conforme o projeto original. 

72  Chico Lopes PCdoB CE Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 5º Altera o caput do art. 5º, estabelecendo 
que os Estados e o Distrito Federal terão 
o prazo máximo de 24 meses, contados 
da data de assinatura do termo aditivo, 
para sancionar e publicar as leis de que 
tratam os arts. 3º e 4º e não de 180 dias, 
conforme o projeto original. 

73  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 4º 

Suprime o inciso IV, do art. 4º, que eleva 
a contribuição previdenciária dos 
servidores para 14% e patronal para 
28%. 
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74  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I 
do art. 

3º 

Suprime o inciso I do art. 3º, que prevê a 
medida de não conceder vantagem, 
aumento, reajustes ou adequação de 
remunerações a qualquer título, 
ressalvadas as decorrentes de atos 
derivados de sentença judicial e a revisão 
prevista no inciso X e § 12 do art. 37 da 
Constituição Federal. 

75  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Aditiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Insere 
novo 
artigo 

Insere o artigo 17 no PLP, estabelecendo 
que, em atendimento ao disposto no 
inciso X do artigo 37 da Constituição 
Federal, a União, Estados, Distrito 
Federal e os Municípios, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data da 
publicação desta lei complementar, 
deverão efetuar revisão da remuneração 
e do subsídio de seus servidores, 
calculada, no mínimo, com o índice que 
reflita a real inflação dos últimos 5 
(cinco) anos. 

76  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Reforma do regime 
jurídico 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso V 
do art. 

4º 

Suprime o inciso V, do art. 4º, que impõe 
aos estados a reforma dos respectivos 
regimes jurídicos dos servidores com 
base nos parâmetros estabelecidos pela 
União. 
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77  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Aditiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Insere parágrafo único no art. 3º, 
estabelecendo que caberá 
adicionalmente aos Estados e Distrito 
Federal sancionar e publicar lei que 
assegure revisão geral anual da 
remuneração e do subsídio de que trata 
o inciso X do artigo 37 da Constituição 
Federal, calculada com índice que reflita 
a real inflação no período. 

78  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Aditiva Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º 
e Art. 

4º 

Insere parágrafo único no art. 3º, 
estabelecendo que para os fins do inciso 
I deste artigo, os Estados e o Distrito 
Federal poderão equalizar a 
remuneração de seus servidores 
referidos no inciso XXII do artigo 37 da 
Constituição Federal, bem como das 
demais  carreiras típicas de Estado, ao 
montante das carreiras federais 
equivalentes. 
E insere o parágrafo 2º no artigo 4º, 
estabelecendo que, relativamente aos 
Estados e ao Distrito Federal, a 
implementação do disposto nos incisos 
IV e V deverá ser acompanhada da 
equalização da remuneração de que 
trata o parágrafo único do artigo 3º. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446953&filename=EMP+77/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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79  Hiran 
Gonçalves 

PP RR Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso V 
do art. 

3º 

Altera o inciso V, do art. 3º, substituindo 
a expressão "reduzir em 10%" para 
"reduzir em até 90%" a despesa mensal 
com cargos de livre provimento. 

80  Hiran 
Gonçalves 

PP RR Modificativa Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 4º 

Altera o inciso IV do art. 4º, substituindo 
a expressão "para 14% (quatorze por 
cento) e 28% (vinte e oito por cento)" 
para "até 14%" e "até 28%", 
respectivamente. 

81  Hiran 
Gonçalves 

PP RR Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 2º Altera o caput do art. 2º, estabelecendo 
que s renegociação dos contratos de 
empréstimos e financiamento celebrados 
entre as instituições públicas federais e 
os Estados e o Distrito Federal, com 
recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES e Caixa Econômica Federal –
Saneamento para Todos, firmados até 31 
de dezembro de 2015, fica dispensada a 
verificação dos requisitos exigidos para a 
realização de operações de crédito e 
para a concessão de garantias pela 
União, quando houver, inclusive os 
dispostos no art. 32 e no § 2o do art. 40 
da Lei Complementar no 101, de 2000. 
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82  Laerte Bessa PR DF Aditiva Previdência 
complementar e 

reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 4º 
e 

inclusã
o de 
novo 
artigo 

Insere parágrafo 2º ao art. 4º, 
estabelecendo que as receitas das 
contribuições para o regime de 
previdência complementar de que trata 
o inciso I do caput deverão ser 
destinadas obrigatoriamente à 
seguridade social. 
E insere o artigo 17 ao PLP servidores, 
estabelecendo que, em atendimento ao 
disposto no inciso X do artigo 37 da 
Constituição Federal, a União, Estados, 
Distrito Federal e os Municípios, no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
data da publicação desta lei 
complementar, deverão efetuar revisão 
da remuneração e do subsídio de seus 
servidores, calculada, no mínimo, com o 
índice que reflita a real inflação dos 
últimos 5 (cinco) anos. 

83  Daniel Vilela PMDB GO Supressiva Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 4º 

Suprime o inciso IV, do art. 4º, que eleva 
a contribuição previdenciária dos 
servidores para 14% e patronal para 
28%. 
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84  Daniel Vilela PMDB GO Supressiva Reajuste de 
servidores e 

suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Incisos 
I, III e 
IV do 

art. 3º 

Suprime os incisos I, III e IV do art. 3º, 
que dispõem sobre (I) não conceder 
vantagem, aumento, reajustes ou 
adequação de remunerações a qualquer 
título, ressalvadas as decorrentes de atos 
derivados de sentença judicial e a revisão 
prevista no inciso X do art. 37 da 
Constituição Federal; (III) vedar a edição 
de novas leis  ou a criação de programas 
que concedam ou ampliem incentivo ou 
benefício de natureza tributária ou 
financeira; e (IV) suspender admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer  
título, inclusive por empresas estatais 
dependentes, por autarquias e por 
fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, ressalvadas as reposições  
decorrentes de vacância, aposentadoria 
ou falecimento de servidores  nas  áreas 
de educação, saúde e segurança, bem 
como as reposições de cargos de chefia e 
de direção que não acarretem aumento 
de despesa, em qualquer caso sendo 
consideradas apenas as vacâncias 
ocorridas a partir da data de assinatura 
do termo aditivo. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446967&filename=EMP+84/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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85  André Moura PSC SE Substitutivo ao 
art. 14 

LRF Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Artigos 
da LRF) 

Modifica substantivamente o artigo 14 
do projeto. 

86  Roberto Góes PDT AP Supressiva Benefício de 
natureza tributária 

ou financeira 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
III do 

art. 3º 

Suprime o inciso III do art. 3º, que dispõe 
sobre a vedação de edição de novas leis 
ou a criação de programas que 
concedam ou ampliem incentivo ou 
benefício de natureza tributária ou 
financeira. 

87  Jerônimo 
Goergen 

PP RS Modificativa Benefício de 
natureza tributária 

ou financeira 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
III do 

art. 3º 

Altera o inciso III do art. 3º, que passa a 
vigorar da seguinte forma: "III - vedar a 
edição de novas leis ou a criação de 
programas que concedam ou ampliem 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária ou financeira, salvo os 
programas e/ou incentivos em tratativas 
prévias com os Estados a edição desta 
Lei Complementar, que deverão ser 
formalizados no prazo de trinta dias". 

88  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Receitas públicas Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 
43-A) 

Suprime as alterações promovidas pelo 
art. 14 ao artigo 43-A e seus parágrafos 
1º e 2º, que dispõem sobre a 
arrecadação e recolhimento das receitas 
públicas. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446975&filename=EMP+85/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446986&filename=EMP+86/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1446989&filename=EMP+87/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447001&filename=EMP+88/2016+%3D%3E+PLP+257/2016


     
 
 
 
 

 

Endereço: SBS, Quadra 1, Bloco K, Ed. Seguradoras, Sala 403, Brasília-DF - CEP 70093-900 
Tel.: + 55 (61) 4063-9333 | + 55 (61) 3225-4268 E-mail: assessoria@contatosassessoria.net.br 

Página: www.contatosassessoria.net.br 

89  Ronaldo 
Fonseca 

PROS DF Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera o inciso IV do art. 22 da LRF 
proposto pelo projeto, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: "IV - 
provimento de cargo público, admissão 
ou contratação de pessoal a qualquer 
título, ressalvada a reposição decorrente 
de aposentadoria ou de falecimento de 
servidores das áreas de educação, saúde 
e segurança, as nomeações de 
candidatos aprovados em concursos 
públicos já homologados e dentro das 
vagas    previstas nos respectivos  editais 
e  as  reposições  de  cargos  de  chefia  e 
de direção que não acarretem aumento 
de despesa". 

90  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Modificativa Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 4º 

Altera o inciso IV do art. 4º, para inserir o 
disposto no art. 92 da CF como ressalva à 
elevação das alíquotas previstas no 
projeto. 

91  Rubens Bueno PPS PR Supressiva Sistema Financeiro 
Nacional 

Lei 4.595 Art. 16 
(Art. 10 
da Lei 
4.595) 

Suprime o artigo 16 do projeto que visa a 
alterar a Lei que dispõe sobre o Sistema 
Financeiro Nacional (Lei nº 4.595/1964) 
para instituir como instrumento de 
política monetária, de competência do 
Banco Central, a realização de operações 
de compra e venda de títulos públicos 
federais e o recebimento de depósitos.  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447012&filename=EMP+89/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447020&filename=EMP+90/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447035&filename=EMP+91/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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92  Rubens Bueno PPS PR Aditiva Reajuste de 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Incisos I 
e VI do 
art. 3º 

Altera o inciso I do art. 3º, que passam a 
vigorar com a seguinte redação:  
"I – Não conceder vantagem, aumento 
ou adequação de remunerações e 
subsídios a qualquer título, ressalvadas 
as decorrentes de atos derivados de 
sentença judicial e a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição 
Federal" e insere o inciso "VI - limitar o 
crescimento das despesas com reajuste 
de servidores à variação da inflação, 
aferida anualmente pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo –IPCA 
ou por outro que venha substituí-lo". 

93  Arnaldo Jordy PPS PA Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 3º 

Altera o inciso IV do art. 3º, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
suspender admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título,  inclusive por 
empresas estatais dependentes, por 
autarquias e por  fundações instituídas e 
mantidas  pelo Poder Público, 
ressalvadas as reposições  decorrentes 
de vacância, aposentadoria ou 
falecimento de servidores nas áreas de 
educação, saúde e segurança, as 
nomeações de candidatos aprovados em 
concursos públicos já homologados e 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447036&filename=EMP+92/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447037&filename=EMP+93/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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dentro das vagas previstas nos 
respectivos editais, bem como as 
reposições de cargos de chefia e de 
direção  que não  acarretem aumento de 
despesa, em qualquer desses últimos 
dois casos sendo consideradas apenas as 
vacâncias ocorridas a partir da data de 
assinatura do termo aditivo. 

94  Rubens Bueno PPS PR Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I 
do art. 

3º 

Altera o inciso I do art. 3º, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
"I – Não conceder vantagem, aumento 
ou adequação de remunerações e 
subsídios a qualquer título, ressalvadas 
as decorrentes de atos derivados de 
sentença judicial e a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição 
Federal". 

95  Arnaldo Jordy PPS PA Aditiva Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Insere parágrafo único no art. 3º, 
estabelecendo que "durante o prazo de 
24 meses previsto no ‘caput’ ficam 
suspensos os prazos de validade dos 
concursos públicos já homologados e em 
que haja candidatos ainda não 
nomeados". 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447038&filename=EMP+94/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447039&filename=EMP+95/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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96  Rubens Bueno PPS PR Modificativa Reajuste dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso I 
do art. 

3º 

Altera o inciso I, do art. 3º para retirar a 
expressão "reajustes" do dispositivo. 

97  Pedro 
Fernandes 

PTB MA Aditiva Plano de auxílio 
aos Municípios 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Insere 
artigos 

no 
Capítul

o II 

Insere artigos no Capítulo II para dispor 
sobre o refinanciamento de dívidas dos 
municípios com a União. 

98  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Aditiva Administração 
tributária 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(insere 
Art. 11-

A na 
LRF) 

Altera o art. 14, para inserir na LRF o 
artigo 11-A, que dispõe sobre a 
administração tributária. 

99  Alberto Fraga DEM DF Modificativa Reforma do regime 
jurídico 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso V 
do art. 

4º 

Altera o inciso V do art. 4º, que versa 
sobre a reforma do regime jurídico dos 
servidores. 

100  Alberto Fraga DEM DF Modificativa Militares dos 
Estados e do 

Distrito Federal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 18 Altera o art. 18 estabelecendo que o 
disposto nesta lei não se aplica aos 
militares dos Estados e do Distrito 
Federal. 

101  João Campos PRB GO Supressiva Contribuição 
previdenciária e 

regime jurídico dos 
servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Incisos 
IV e V 
do art. 

4º 

Suprime os incisos IV e V do art. 4º do 
projeto, que versam sobre a elevação da 
alíquota de contribuição previdenciária 
dos servidores e patronal ao regime 
próprio de previdência social para 14% e 
28%, respectivamente, e sobre a 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447040&filename=EMP+96/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447049&filename=EMP+97/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447051&filename=EMP+98/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447069&filename=EMP+99/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447070&filename=EMP+100/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447081&filename=EMP+101/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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necessidade de reforma do regime 
jurídico dos servidores. 

102  João Campos PRB GO Supressiva Despesa com 
pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Suprime os incisos de I a V do parágrafo 
1º e os parágrafos de 2 a 4, que dispõem 
sobre o a despesa com pessoal. 

103  João Campos PRB GO Supressiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Incisos 
I, IV e V 
do art. 

3º 

Suprime os incisos I, IV e V do art. 3º, 
que dispõem sobre as medidas a serem 
implementadas pelos Estados e pelo 
Distrito Federal em cumprimento de 
termos aditivos de financiamento de 
dívidas firmados com a União. 

104  Fernando 
Monteiro 

PP PE Supressiva Benefício de 
natureza tributária 

ou financeira 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
III do 

art. 3º 

Suprime o inciso III do art. 3º, que dispõe 
sobre a vedação de edição de novas leis 
ou a criação de programas que 
concedam ou ampliem incentivo ou 
benefício de natureza tributária ou 
financeira. 

105  Valtenir 
Pereira 

PMDB MT Modificativa LRF Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Artigos 
da LRF) 

Modifica substantivamente o artigo 14 
do projeto. 

106  Arnaldo Faria 
de Sá 

PTB SP Supressiva Despesa com 
inativos 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 

Art. 14 
(art. 18 
da LRF) 

Suprime o parágrafo 3º do art. 18, que 
dispõe sobre a despesa com inativos. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447083&filename=EMP+102/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447087&filename=EMP+103/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447110&filename=EMP+104/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447143&filename=EMP+105/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447205&filename=EMP+106/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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Complementar nº 
101) 

107  Rogério Rosso PSD DF Supressiva Despesa com 
pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 19 
da LRF) 

Suprime o inciso II do art. 19 da LRF, que 
estabelece que a despesa total com 
pessoal não poderá exceder 60% da 
receita líquida dos Estados.  

108  Rogério Rosso PSD DF Supressiva Despesa com 
inativos 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 18 
da LRF) 

Suprime o parágrafo 3º do art. 18, que 
dispõe sobre a despesa com inativos. 

109  Rogério Rosso PSD DF Modificativa Despesa com 
pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 18 
da LRF) 

Altera o parágrafo 5º do art. 18, 
estabelecendo que as despesas com 
sentenças judiciais e com requisições de 
pequeno valor serão computadas nas 
despesas com pessoal para fins de 
aplicação dos limites de que tratam os 
arts. 19 e 20. 

110  Rogério Rosso PSD DF Supressiva Gestão fiscal Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 50 
da LRF) 

Suprime as alterações propostas ao 
parágrafo 2º do inciso VI do artigo 50 da 
LRF, que dispõe sobre as normas e 
procedimentos de gestão fiscal. 

111  Rogério Rosso PSD DF Aditiva Despesa com 
pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 

Art. 14 
(Art. 19 
da LRF) 

Insere o parágrafo 3º no texto proposto 
para o art. 19 da LRF, dispondo sobre os 
limites da despesa com pessoal do Poder 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447219&filename=EMP+107/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447220&filename=EMP+108/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447222&filename=EMP+109/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447224&filename=EMP+110/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447225&filename=EMP+111/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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Complementar nº 
101) 

Legislativo e da Defensora Pública do 
Distrito Federal. 

112  Rogério Rosso PSD DF Supressiva Reajuste dos 
servidores e 
despesa com 

pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Suprime o texto dos parágrafos 1º e 2º 
do art. 22 da LRF proposto pelo projeto, 
que dispõem sobre a despesa com 
pessoal. 

113  Rogério Rosso PSD DF Supressiva Despesa com 
inativos 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(arts. 
6º-A e 
18 da 
LRF) 

Suprime o texto proposto ao inciso III do 
art. 6º-A da LRF, que dispõe sobre a 
dotação orçamentária para despesas 
com aposentadorias e pensões. E 
suprime o texto do parágrafo 3º do art. 
18, que dispõe sobre a despesa com 
inativos. 

114  Rogério Rosso PSD DF Supressiva Despesa com 
pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 23 
da LRF) 

Suprime o texto proposto ao inciso IV do 
parágrafo 3º do art. 23 da LRF, que 
dispõe sobre a contratação de operações 
de crédito. 

115  Weverton 
Rocha 

PDT MA Modificativa Participação 
acionária da União 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 9º Altera o art. 9º, que autoriza a União a 
receber bens, direitos e participações 
acionárias em empresas controladas por 
Estados e pelo Distrito Federal. 

116  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Despesas com 
pessoal e benefício 

de natureza 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Altera o art. 3º nos incisos que dispõem 
sobre medidas para reduzir a despesa 
com pessoal e sobre a concessão de 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447226&filename=EMP+112/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447227&filename=EMP+113/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447228&filename=EMP+114/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447231&filename=EMP+115/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447232&filename=EMP+116/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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tributária ou 
financeira 

benefício de natureza tributária e 
financeira. 

117  Sergio Vidigal PDT ES Modificativa Sistema Financeiro 
Nacional 

Lei nº 4.595 Art. 16 
(Art. 4º, 
10 e 11 
da Lei 
4.595) 

Altera o texto proposto para artigos da 
Lei 4.595, que dispõem sobre taxas de 
spread dos bancos. 

118  Rubens Bueno PPS PR Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 20 
da LRF) 

Altera as alíneas 'c' e 'e' do inciso I, do 
art. 20 introduzidas à LRF, para fixar o 
limite de despesa com pessoal em 
40,58% para o Poder Executivo Federal e 
0,32% para a Defensoria Pública da 
União. 

119  Afonso 
Florence 

PT BA Substitutivo 
Global 

Altera todo o 
projeto 

Todo o projeto Todo o 
projeto 

A emenda modifica todo o PLP 
257/2016. 

120  Afonso 
Florence 

PT BA Supressiva Participação 
acionária da União 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 9º Suprime o art. 9º e seus respectivos 
parágrafos, que autorizam a União a 
receber bens, direitos e participações 
acionárias em empresas controladas por 
Estados e pelo Distrito Federal. 

121  Afonso 
Florence 

PT BA Supressiva Reajuste do salário 
mínimo 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime o inciso I do parágrafo 2º 
proposto ao art. 24-A da LRF, que veda o 
reajuste do salário mínimo acima da 
previsão de variação do INPC para o ano 
de elaboração da LOA. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447240&filename=EMP+117/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447250&filename=EMP+118/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447285&filename=EMP+119/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447288&filename=EMP+120/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447294&filename=EMP+121/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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122  Fernando 
Coelho Filho 

PSB PE Substitutivo ao 
capítulo I 

Plano de auxílio 
aos Municípios 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Capítul
o I 

Modifica substantivamente o capítulo I 
do projeto. 

123  Afonso 
Florence 

PT BA Supressiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 7º Suprime o inciso II do art. 7º, que 
estabelece como condição a ser 
cumprida pelos Estados e pelo Distrito 
Federal a sanção de leis que vedem a 
contratação de operação de crédito por 
prazo equivalente ao dobro do prazo 
constante do requerimento de que trata 
o art. 6º. 

124  Giovani Cherini PDT RS Supressiva LRF LRF e Decreto-Lei 
nº 2.848 

Arts. 14 
e 15 

Suprime os artigos 14, que altera a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e 15, que altera 
o Decreto 2.848, o qual dispõe sobre as 
regas de responsabilização. 

125  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 6º Altera o art. 6º, que dispõe sobre as 
possibilidades de redução extraordinária 
de 40% da prestação mensal do 
refinanciamento. 

126  Giovani Cherini PDT RS Aditiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 8º Insere parágrafo único no art. 8º, 
suspendendo o pagamento das 
prestações dos contratos das dívidas de 
que trata o art. 1º desta Lei 
Complementar até 30 dias após a 
publicação da alteração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias do Governo 
Federal para 2016 e do envio ao 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447300&filename=EMP+122/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447304&filename=EMP+123/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447325&filename=EMP+124/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447328&filename=EMP+125/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447330&filename=EMP+126/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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Congresso Nacional de Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias do Governo 
Federal para 2017, mencionados no 
caput deste artigo. 

127  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Participação 
acionária da União 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 9º Altera o parágrafo 9º do art. 9º, que 
autoriza a União a receber bens, direitos 
e participações acionárias em empresas 
controladas por Estados e pelo Distrito 
Federal. 

128  Giovani Cherini PDT RS Supressiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Lei nº 9.496/1997 Art. 11 Suprime as alterações propostas ao art. 
3º da Lei 9.496, que dispõe sobre os 
contratos de refinanciamento. 

129  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 6º Altera o parágrafo 5º do art. 6º, 
estabelecendo que os efeitos financeiros 
do aditamento de que trata este artigo 
serão aplicados retroativamente a 1º de 
janeiro de 2016. 

130  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 4º Altera o caput do art. 4º, para dispor 
sobre o encaminhamento, por parte dos 
Estados e do Distrito Federal, de projetos 
de lei que estabeleça normas de finanças 
públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal do 
ente. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447331&filename=EMP+127/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447332&filename=EMP+128/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447333&filename=EMP+129/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447334&filename=EMP+130/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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131  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 5º Altera o caput do art. 5º, estabelecendo 
que os Estados e o Distrito Federal terão 
o prazo máximo de 180 dias, contados da 
data de assinatura do termo aditivo, para 
encaminhar às respectivas Assembleias 
Legislativas os projetos de lei de que 
tratam os arts. 3º e 4º. 

132  Giovani Cherini PDT RS Supressiva Regime jurídico 
dos servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso V 
do art. 

4º 

Suprime o inciso V do art. 4º, que versa 
sobre a reforma do regime jurídico dos 
servidores. 

133  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 3º 

Altera o inciso IV do art. 3º, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
suspender admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, inclusive por 
empresas estatais dependentes, por 
autarquias e por fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, ressalvadas 
as reposições decorrentes  de vacância, 
aposentadoria ou falecimento de 
servidores e as reposições de cargos de 
chefia e direção que não acarretem 
aumento de despesa, em qualquer caso 
sendo consideradas apenas as vacâncias 
ocorridas a partir de 1º de janeiro de 
2016, bem como as nomeações relativas 
a concursos já homologados na data de 
publicação desta Lei Complementar. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447335&filename=EMP+131/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447337&filename=EMP+132/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447338&filename=EMP+133/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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134  Giovani Cherini PDT RS Supressiva Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 4º 

Suprime o inciso IV, do art. 4º, que eleva 
a contribuição previdenciária dos 
servidores para 14% e patronal para 
28%. 

135  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 7º Altera o caput do art. 7º, condicionando 
a redução da prestação de que trata o 
art. 6º ao encaminhamento pelos 
Estados e pelo Distrito Federal, às 
respectivas Assembleias Legislativas e 
Câmara Distrital, de projetos de lei que 
versem sobre as medidas que especifica. 

136  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Benefício de 
natureza tributária 

ou financeira 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
III do 

art. 3º 

Altera o inciso III do art. 3º, que passa a 
vigorar da seguinte forma: "III - vedar a 
edição de novas leis ou a criação de 
programas que concedam ou ampliem 
incentivo ou benefício de natureza 
tributária ou financeira, excetuados a 
revisão e a renovação de benefícios 
concedidos até a publicação desta lei, 
bem como a realização de programas 
especiais de pagamento e/ou de 
parcelamento de créditos da Fazenda 
Pública". 

137  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Altera o caput do art. 3º, estabelecendo 
que o prazo de 24 meses não se refere à 
sanção ou à publicação de leis que 
versem sobre as medidas que especifica, 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447339&filename=EMP+134/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447340&filename=EMP+135/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447342&filename=EMP+136/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447343&filename=EMP+137/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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mas ao encaminhamento de projetos de 
lei, por parte dos Estados e do Distrito 
Federal, às as respectivas Assembleias 
Legislativas. 

138  Giovani Cherini PDT RS Supressiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 1º Suprime o parágrafo 8º do art. 1º, que 
estabelece que a concessão do prazo 
adicional de 240 meses de que trata o 
caput deste artigo depende da 
desistência de eventuais ações judiciais 
que tenham por objeto a dívida ou o 
contrato ora renegociados, sendo causa 
de rescisão do termo aditivo a 
manutenção do litígio ou o ajuizamento 
de novas ações. 

139  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 1º Altera o parágrafo 5º do art. 1º, 
estabelecendo que os efeitos financeiros 
do aditamento de que trata este artigo 
serão aplicados retroativamente a 1º de 
janeiro de 2016. 

140  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 1º Altera a redação do parágrafo 4º do art. 
1º, estabelecendo que as prestações 
mensais e consecutivas serão calculadas 
com base na Tabela Price, observando as 
disposições dos artigos 5º e 6º da Lei nº 
9.496/1997. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447344&filename=EMP+138/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447345&filename=EMP+139/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447347&filename=EMP+140/2016+%3D%3E+PLP+257/2016


     
 
 
 
 

 

Endereço: SBS, Quadra 1, Bloco K, Ed. Seguradoras, Sala 403, Brasília-DF - CEP 70093-900 
Tel.: + 55 (61) 4063-9333 | + 55 (61) 3225-4268 E-mail: assessoria@contatosassessoria.net.br 

Página: www.contatosassessoria.net.br 

141  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 1º Altera o parágrafo 2º do art. 1º, 
estabelecendo que o novo prazo para 
pagamento será de até 360 meses, 
conforme efetivamente definido em 
cada um dos contratos vigentes, 
acrescido do prazo previsto, estimado na 
data da publicação desta Lei 
Complementar, para a quitação do saldo 
devedor na forma do § 5º do artigo 6º da 
Lei nº 9.496/97, e acrescido, também, do 
prazo de que trata o caput, contado a 
partir da data de celebração do 
instrumento contratual original, tanto 
para os contratos celebrados com base 
na Lei nº 9.496, de 1997, quanto para 
aqueles relativos à Medida Provisória nº 
2.192-70, de 2001. 

142  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Participação 
acionária da União 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 9º Altera o parágrafo 2º do art. 9º, 
estabelecendo que o recebimento dos 
bens, direitos e participações acionárias 
terá como contrapartida a redução 
extraordinária das parcelas mensais, a 
contar da primeira após a concessão dos 
benefícios previstos nos arts. 1º e 6º 
desta Lei, em montante equivalente a 
80% da valoração de que trata o § 3º, 
que será ajustada por ocasião do 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447349&filename=EMP+141/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447351&filename=EMP+142/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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recebimento do valor de alienação 
desses ativos, líquido das despesas e 
custos de que trata o § 8º. 

143  Giovani Cherini PDT RS Supressiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 7º Suprime o inciso II do art. 7º, que 
estabelece como condição a ser 
cumprida pelos Estados e pelo Distrito 
Federal a sanção de leis que vedem a 
contratação de operação de crédito por 
prazo equivalente ao dobro do prazo 
constante do requerimento de que trata 
o art. 6º. 

144  Giovani Cherini PDT RS Substitutivo 
Global 

Altera todo o 
projeto 

Todo o projeto Todo o 
projeto 

A emenda modifica todo o PLP 
257/2016. 

145  Giovani Cherini PDT RS Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 20 
da LRF) 

Altera as alíneas 'c' e 'e' do inciso I, do 
art. 20 introduzidas à LRF, para fixar o 
limite de despesa com pessoal em 
40,87% para o Poder Executivo Federal e 
0,03% para a Defensoria Pública da 
União; as alíneas 'c' e 'e' do inciso II, para 
fixar o limite de despesa com pessoal em 
47,8% para o Executivo e 1,2% para a 
Defensoria Pública Estadual. Altera 
também os parágrafos de 5 a 7 do artigo. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447352&filename=EMP+143/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447353&filename=EMP+144/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447355&filename=EMP+145/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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146  Capitão 
Augusto 

PR SP Supressiva Limite total do 
gasto público 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

3º-A da 
LRF) 

Suprime o artigo 3º-A da LRF, proposto 
pelo projeto, que dispõe sobre o limite 
total anual do gasto público primário a 
constar no Plano Plurianual. 

147  Capitão 
Augusto 

PR SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

3º-B da 
LRF) 

Suprime o artigo 3º-B da LRF, proposto 
pelo projeto, que dispõe sobre a despesa 
com pessoal de todos os poderes e do 
Ministério Público, a constar no Plano 
Plurianual. 

148  Capitão 
Augusto 

PR SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 18 
da LRF) 

Suprime o inciso II do parágrafo 1º do 
art. 18 da LRF, proposto pelo projeto, 
que determina que os valores e passados 
para organizações da sociedade civil, 
relativos à contratação de mão-de-obra 
por tais entidades para a consecução de 
finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de 
atividades ou de projetos em mútua 
cooperação com o Poder Público serão 
computados como "Outras Despesas de 
Pessoal". 

149  Capitão 
Augusto 

PR SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 21 
da LRF) 

Suprime o inciso III do art. 21, proposto 
pelo projeto, que estabelece como nulo 
o ato de que resulte aumento da 
despesa com pessoal que preveja 
parcelas a serem implementadas em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447415&filename=EMP+146/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447419&filename=EMP+147/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447422&filename=EMP+148/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447429&filename=EMP+149/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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períodos posteriores ao final do mandato 
do titular do respectivo Poder ou órgão 
referido no art. 20. 

150  Capitão 
Augusto 

PR SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Suprime o parágrafo 1º do art. 22, 
proposto pelo projeto, que veda ao 
órgão ou Poder referido no art. 20 que 
exceder a despesa total com pessoal em 
90% do limite, entre outras coisas, a 
criação de cargos, o reajuste de 
servidores e o provimento de cargo 
público. 

151  Capitão 
Augusto 

PR  SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Suprime o parágrafo 2º do art. 22, 
proposto pelo projeto, que suspende a 
concessão de reajuste derivada de 
determinação legal ou contratual, no 
caso de a despesa total com pessoal tiver 
excedido 90% do limite. 

152  Capitão 
Augusto 

PR  SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Suprime o parágrafo 3º do art. 22, 
proposto pelo projeto, que obriga o 
Poder ou o órgão que ultrapassou o 
limite a implementar as medidas 
estabelecidas pela Constituição. 

153  Capitão 
Augusto 

PR  SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime o inciso I do caput do art. 24-A 
da LRF, proposto pelo projeto, que 
dispõe sobre a vedação da criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447434&filename=EMP+150/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447437&filename=EMP+151/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447445&filename=EMP+152/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447454&filename=EMP+153/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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da estrutura de carreiras, que impliquem 
aumento de despesa. 

154  Capitão 
Augusto 

PR  SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime o inciso I proposto ao parágrafo 
1º do art. 24-A da LRF, que dispõe sobre 
a vedação nominal de aumento dos 
servidores como medida para não 
exceder o limite de despesa com pessoal. 

155  Capitão 
Augusto 

PR  SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime o § 2° do art. 24-A da LRF, 
proposto pelo projeto, que dispõe sobre 
medidas suplementares para não 
exceder o limite de despesa com pessoal. 

156  Capitão 
Augusto 

PR  SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime o § 6° do art. 24-A da LRF, 
proposto pelo projeto, que estabelece 
que os aumentos de remuneração dos 
servidores suspensos ou cancelados na 
forma deste artigo não serão devidos em 
hipótese ou em tempo algum aos 
potenciais beneficiários. 

157  Capitão 
Augusto 

PR  SP Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 69 
da LRF) 

Suprime o parágrafo único do art. 69 da 
LRF, proposto pelo projeto, que 
estabelece que é nulo e pleno direito 
qualquer ato legal ou administrativo de 
aumento da despesa com pessoal que 
ocasione impacto negativo no equilíbrio 
atuarial ou incremento real da 
insuficiência financeira do regime 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447456&filename=EMP+154/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447459&filename=EMP+155/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447462&filename=EMP+156/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447463&filename=EMP+157/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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próprio de previdência social, salvo se 
recomposto por aumento de alíquota de 
contribuição ou revisão de regras de 
concessão de benefícios. 

158  Antonio 
Imbassahy  

PSDB BA Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

73-F da 
LRF) 

Altera o art. 73-F, proposto pelo projeto, 
estabelecendo que na hipótese de haver, 
na data da publicação desta Lei 
Complementar, candidatos aprovados 
dentro das vagas previstas em Editais de 
concursos públicos já homologados, a 
nomeação desses novos servidores 
poderá ser realizada se a despesa total 
com pessoal dos respectivos Poderes ou 
Órgãos não exceder a 95% dos limites 
estabelecidos nos artigos 19 e 20, 
ficando ressalvada, para esse caso 
específico, a aplicação da regra geral de 
vedação prevista no artigo 22, § 1º, IV”. 
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159  Antonio 
Imbassahy  

PSDB BA Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Inciso 
IV do 

art. 3º 

Altera o inciso IV do art. 3º, 
estabelecendo como media a suspensão 
de admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, inclusive por empresas 
estatais dependentes, por autarquias e 
por fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, ressalvadas as 
reposições decorrentes de vacância, 
aposentadoria ou falecimento de 
servidores nas áreas de educação, saúde 
e segurança, as nomeações de 
candidatos aprovados em concursos 
públicos já homologados e dentro das 
vagas previstas nos respectivos editais, 
bem como as reposições de cargos de 
chefia e de direção que não acarretem 
aumento de despesa, em qualquer 
desses últimos dois casos sendo 
consideradas apenas as vacâncias 
ocorridas a partir da data de assinatura 
do termo aditivo. E insere o seguinte 
parágrafo único: durante o prazo de 24 
meses previsto no caput ficam suspensos 
os prazos de validade dos concursos 
públicos já homologados e em que haja 
candidatos aprovados e ainda não 
nomeados. 
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160  Daniel Almeida PCdoB BA Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Suprime os incisos I, II, e III do caput do 
24-A, propostos pelo projeto, que 
dispõem sobre medidas a serem 
adotadas para a adequação ao limite de 
despesa com pessoal. Altera a redação 
do inciso I do parágrafo primeiro do 
mesmo artigo, estabelecendo como 
medida adicional a vedação de 
concessão de aumento de remuneração 
de servidores acima da previsão de 
variação do IPCA para o ano de 
elaboração da LOA ou outro índice que 
venha substituí-lo. 

161  Daniel Almeida PCdoB BA Modificativa Gestão fiscal Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 4º Altera os incisos I e II do art. 4º, 
estabelecendo como dispositivos de 
gestão fiscal: (I) instituição de 
monitoramento fiscal contínuo das 
contas do ente, de modo a propor 
medidas necessárias para a manutenção 
do equilíbrio fiscal; e (II) - instituição de 
critérios para avaliação periódica dos 
programas e dos projetos do ente, com 
vistas a aferir a qualidade, a eficiência e a 
pertinência da sua manutenção, bem 
como a relação entre custos e benefícios 
de suas políticas públicas, devendo o 
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resultado da avaliação ser tornado 
público. Suprime o art. 7º. 

162  Simone 
Morgado 

PMDB PA Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 3º 

Altera o inciso IV do art. 3º, para incluir a 
administração tributária entre as áreas 
de servidores às quais não se aplicam as 
medidas de suspensão de admissão ou 
contratação de pessoal previstas no 
projeto. 

163  Felipe Bornier PROS RJ Aditiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 6º Inclui o parágrafo 7º no art. 6º, 
estabelecendo que o prazo fixado no 
caput poderá, em caráter excepcional, 
ser estendido por igual período para o 
Estado do Rio de Janeiro. 

164  Felipe Bornier PROS RJ Aditiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 6º Inclui o parágrafo 7º no art. 6º, 
estabelecendo que prazo fixado no caput 
poderá ser estendido por igual período 
para os empréstimos contratados para o 
financiamento de obras de infraestrutura 
associadas aos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016. 
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165  Felipe Bornier PROS RJ Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

73-F da 
LRF) 

Altera o art. 73-F, proposto pelo projeto, 
estabelecendo que na hipótese de haver, 
na data da publicação desta Lei 
Complementar, candidatos aprovados 
dentro das vagas previstas em Editais de 
concursos públicos já homologados, a 
nomeação desses novos servidores 
poderá ser realizada se a despesa total 
com pessoal dos respectivos Poderes ou 
Órgãos não exceder a 95% dos limites 
estabelecidos nos artigos 19 e 20, 
ficando ressalvada, para esse caso 
específico, a aplicação da regra geral de 
vedação prevista no artigo 22, § 1º, IV”. 

166  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Altera o parágrafo 1º do art. 3º, 
estabelecendo que o crescimento de que 
trata o inciso II deste artigo será apurado 
a cada doze meses, contados da 
assinatura do termo aditivo, 
comparativamente aos doze meses 
imediatamente anteriores. E o parágrafo 
2º, estabelecendo que a medida de que 
trata o inciso V deste artigo será 
dispensada caso o ente federado 
mantenha a proporção de comissionados 
em relação ao quadro total de servidores 
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em exercício inferior a 5% durante todo 
o período de que trata o caput. 

167  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Supressiva Contribuição 
previdenciária 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV do 

art. 4º 

Suprime o inciso IV, do art. 4º, que eleva 
a contribuição previdenciária dos 
servidores para 14% e patronal para 
28%. 

168  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Supressiva Regulamentação 
de artigos da LRF 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 17 Suprime o art. 17, que estabelece que, 
para o ano de 2016, cada Poder ou órgão 
regulamentará os incisos II e III do 
parágrafo 7º do art. 9º da LRF. 

169  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Supressiva Gestão fiscal Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 50 
da LRF) 

Suprime as alterações propostas ao 
parágrafo 2º do inciso VI do artigo 50 da 
LRF, que dispõe sobre as normas e 
procedimentos de gestão fiscal. 
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170  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Gestão fiscal Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 48 
da LRF) 

Altera o inciso III, do § 1° do art. 48 da 
LRF, proposto pelo projeto, 
estabelecendo que a transparência será 
assegurada também mediante: a adoção 
de sistema integrado de administração 
financeira e controle, que atenda a 
padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo conselho de gestão 
fiscal de que trata o art. 67 e ao disposto 
no art. 48-A. Altera o parágrafo 2º do 
mesmo artigo, estabelecendo que a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disponibilizarão suas 
informações e dados contábeis, 
orçamentários e fiscais conforme 
periodicidade, formato e sistema 
estabelecidos pelo conselho de gestão 
fiscal de que trata o art. 67, os quais 
deverão ser divulgados em meio 
eletrônico de amplo acesso público. E o 
parágrafo 3º, estabelecendo que os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios encaminharão ao Ministério 
da Fazenda, nos termos e na 
periodicidade a serem definidos pelo 
conselho de gestão fiscal de que trata o 
art. 67, as informações necessárias para 
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a constituição do registro eletrônico 
centralizado e atualizado das dívidas 
públicas interna e externa, de que trata o 
§ 4º do art.32. 

171  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Supressiva Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 59 
da LRF) 

Suprime a modificação do art. 59 da LRF, 
proposta pelo projeto, que estabelece 
que os Tribunais de Contas alertarão os 
Poderes ou órgãos referidos no art. 20 
quando constatarem que o montante da 
despesa total com pessoal ultrapassou 
85% do limite. 

172  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Regime de 
previdência social 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 69 
da LRF) 

Altera o art. 69 da LRF, que dispõe sobre 
o Regime Próprio de Previdência Social. 
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173  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 42 
da LRF) 

Altera o art. 42 da LRF, estabelecendo 
que é vedado ao titular de Poder ou 
órgão referido no art. 20, nos últimos 
dois quadrimestres do seu mandato, 
contrair obrigação de despesas, incluindo 
pessoal e encargos sociais, que não 
possa ser cumprida integralmente dentro 
dele, ou que tenha parcelas a serem 
pagas no exercício seguinte, de 
competência do seu mandato, sem que 
haja suficiente disponibilidade de caixa 
para este efeito, apurada por fonte de 
recursos apta ao pagamento de cada 
despesa. Parágrafo único. Na 
determinação da disponibilidade de caixa 
serão considerados os encargos e 
despesas compromissadas a pagar até o 
final do exercício. 

174  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 

24-A da 
LRF) 

Altera o art. 24-A da LRF, dispondo sobre 
medidas de adequação ao limite de 
despesa com pessoal. 
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175  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Aditiva Investimentos dos 
entes federados 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(insere 
Art. 47-

A na 
LRF) 

Insere o art. 47-A na LRF: Os entes 
federados aplicarão no mínimo 10% da 
receita corrente líquida em 
investimentos e inversões financeiras 
para investimentos. § 1º Para a apuração 
do limite mínimo de que trata o caput 
deste artigo, serão excluídas as despesas 
de investimentos e inversões financeiras 
para investimentos custeadas com 
receitas de capital. § 2º Caso não seja 
cumprido, em determinado exercício, o 
limite mínimo previsto no caput deste 
artigo, deverá ser gerado o superávit 
financeiro em receita corrente no 
montante correspondente à diferença, 
que será aplicado em investimentos e 
inversões financeiras para investimentos 
nos exercícios subsequentes ao da 
apuração, sem prejuízo dos limites 
mínimos dos exercícios de referência. § 
3º Até que seja alcançado o percentual 
de que trata o caput, o crescimento das 
despesas correntes, excluídas as 
transferências constitucionais, ficará 
limitado a 80% do crescimento da receita 
corrente líquida, salvo se satisfeita a 
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condição de que trata o § 2º deste 
artigo. 

176  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Supressiva Limite máximo de 
despesa 

orçamentária não 
financeira 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
VI do 

art. 4º 

Suprime o inciso VI e o parágrafo único 
do art. 4º, que dispõem sobre Limite 
máximo de despesa orçamentária não 
financeira. 

177  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Aditiva Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 7º Insere o parágrafo 3º no artigo 7º, 
estabelecendo que a medida de que 
trata o inciso I deste artigo será 
dispensada caso o ente federado 
mantenha a proporção de comissionados 
em relação ao quadro total de servidores 
em exercício inferior a 2,5% durante 
todo o período de que trata o caput do 
art. 6º desta Lei”. 
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178  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Situações de 
aplicação do plano 

de auxílio aos 
estados 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 7º Altera o III do art. 7º, estabelecendo que 
a redução de que trata o art. 6º está 
condicionada à limitação das despesas 
com publicidade e propaganda a 50% da 
média dos empenhos efetuados nos 
últimos três exercícios, por prazo em que 
for acordada a redução extraordinária, 
ressalvadas as despesas realizadas 
visando ao aumento de arrecadação. 

179  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Supressiva LRF Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Artigos 
da LRF) 

Suprime os seguintes dispositivos art. 3º-
A; art. 3º-B; alínea "g" do inciso I do art. 
4º; inciso VI do § 2º do art. 4º; § 5º do 
art. 4º; art. 9º-A; alínea "c" do inciso I do 
art. 21; § 9º do art. 24-A, todos da LRF, 
propostos pelo art. 14. 

180  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera os parágrafos 1º e do art. 22 da 
LRF, proposto pelo projeto. Parágrafo 
primeiro: Se a despesa total com pessoal 
exceder a 95% (noventa e cinco por 
cento) do limite, são vedados ao Poder 
ou ao órgão referido no art. 20 que 
houver incorrido no excesso; § 2º A 
concessão de vantagem, aumento, 
reajuste ou adequação de remuneração 
derivada de determinação legal ou 
contratual ficará suspensa enquanto a 
despesa total com pessoal se mantiver 
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acima dos 95% (noventa e cinco por 
cento) do limite, ressalvado o previsto no 
inciso X do art. 37 da Constituição. 

181  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 18 
da LRF) 

Altera o parágrafo 7º do art. 18 da LRF, 
proposto pelo projeto, estabelecendo 
que, para a apuração da despesa total 
com pessoal, deverão ser acrescidos os 
valores pagos referentes às despesas de 
exercícios anteriores que tenham sido 
liquidadas no período de apuração. 

182  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 20 
da LRF) 

Altera as alíneas 'c' e 'e' do inciso II, do 
art. 20 introduzidas à LRF, para fixar o 
limite de despesa com pessoal em 48,9% 
para o Poder Executivo e 0,1% para a 
Defensoria Pública Estadual. 

183  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 16 
da LRF) 

Altera o inciso III do art. 16 da LRF, 
proposto pelo projeto, estabelecendo 
que a criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental 
que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de comprovação de que o 
Poder ou órgão não excedeu, até o 
quadrimestre anterior, os limites para a 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447509&filename=EMP+181/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447510&filename=EMP+182/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447511&filename=EMP+183/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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despesa total com pessoal, salvo se 
estiver enquadrado na trajetória de 
redução do excedente de que trata o art. 
76-D desta Lei Complementar. 

184  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Previsão de 
receitas 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 12 
da LRF) 

Altera o parágrafo 3° do art. 12 da LRF, 
proposto pelo projeto, estabelecendo 
que o Poder Executivo de cada ente 
colocará à disposição dos demais 
Poderes e órgãos previstos no art. 20, no 
mínimo trinta dias antes do prazo final 
para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as 
estimativas das receitas para o exercício 
subsequente, inclusive da receita 
corrente líquida, e as respectivas 
memórias de cálculo, especificando as 
fontes específicas que darão cobertura 
às dotações do respectivo órgão ou 
Poder. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447512&filename=EMP+184/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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185  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Modificativa Previsão de 
receitas 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 9º 
da LRF) 

Altera o  art. 9° da LRF, estabelecendo 
que, verificado, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os titulares dos Poderes e órgãos de que 
trata o art. 20, bem como o Chefe da 
Defensoria Pública do ente federado, 
promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, de forma 
proporcional à queda de arrecadação 
estimada nas fontes de recursos 
específicas que suportam as dotações 
orçamentárias do respectivo Poder ou 
órgão. § 3º No caso de os Poderes 
Legislativo e Judiciário, o Ministério 
Público e a Defensoria Pública não 
promoverem a limitação no prazo 
estabelecido no caput, é o Poder 
Executivo autorizado a limitar os valores 
financeiros proporcionalmente à queda 
de arrecadação estimada da fonte de 
receita específica que dá cobertura às 
dotações do Poder ou órgão. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447513&filename=EMP+185/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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186  Luiz Carlos 
Hauly 

PSDB PR Supressiva Regime jurídico 
dos servidores 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
V, do 

Art. 4º 

Suprime o inciso V do art. 4º, que dispõe 
sobre a reforma do regime jurídico dos 
servidores ativos e inativos, civis e 
militares, para limitar os benefícios, as 
progressões e as vantagens ao que é 
estabelecido para os servidores da 
União. 

187  Alfredo Kaefer PSL PR Aditiva Comprometimento 
anual com 

amortizações 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 30 
da LRF) 

Insere novo artigo no projeto para 
modificar o inciso I caput e o parágrafo 
4º do art. 30 da LRF, estabelecendo que 
no prazo de noventa dias após a 
publicação desta Lei Complementar, o 
Presidente da República submeterá ao: I 
- Senado Federal: proposta para o limite 
de comprometimento anual com 
amortizações, juros e demais encargos 
da dívida consolidada, inclusive relativos 
a valores a desembolsar de operações de 
crédito já contratadas e a contratar; § 4° 
Os limites a que se referem os incisos I e 
II do caput deste artigo serão apurados 
ao final de cada quadrimestre. Fica 
revogado o § 2º do mesmo artigo. 

188  Alfredo Kaefer PSL PR Aditiva Dívida Pública Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 

Art. 14 
(Art. 

34-A da 
LRF) 

Acrescenta art. 34-A à LRF, para vedar a 
vinculação da remuneração de quaisquer 
títulos públicos federais à taxa média 
ajustada dos financiamentos diários 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447514&filename=EMP+186/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447516&filename=EMP+187/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447517&filename=EMP+188/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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Complementar nº 
101) 

apurados no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - SELIC 
divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

189  Alfredo Kaefer PSL PR Aditiva Taxa de juros sobre 
os empréstimos 

aos Estados 

Lei 
Complementar nº 

148 

Novo 
disposit
ivo 
(inciso 
i, do 
art. 2º) 

Acrescenta artigo ao projeto, para alterar 
o inciso I do art. 2º da Lei Complementar 
nº 148, para estabelecer que a taxa de 
juros de refinanciamento das dívidas dos 
Estados com a União será calculado e 
debitado mensalmente, à taxa nominal 
de 3% a.a. sobre o saldo devedor 
previamente atualizado. 

190  Alfredo Kaefer PSL PR Aditiva Alienação de 
empresas / 

Contrapartidas 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 9º 
da LRF) 

Acrescenta artigo ao projeto para alterar 
o art. 9º da LRF, para inserir como 
contrapartida à assinatura dos termos 
aditivos de que trata esta Lei, os Estados 
e Distrito Federal ficam obrigados, a 
critério da União, a repassar bens, 
direitos e participações acionárias em 
sociedades empresárias, controladas por 
eles, com vistas à sua alienação pelo 
Poder Executivo federal, nos termos de 
regulamentação. 

191  Zeca do PT PT MS Modificativa Limite de despesa 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 20 
da LRF) 

Altera a redação das alíneas 'c' e 'e' do 
art. 20 da LRF, para estabelecer que o 
limite de despesa com pessoal com 
servidores do Executivo será de 47%; e 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447518&filename=EMP+189/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447519&filename=EMP+190/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447520&filename=EMP+191/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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com os Defensores Públicos dos Estados 
será de até 2%. 

192  Fernando 
Coelho Filho 

PSB PE Supressiva Ações judiciais Não altera uma 
legislação 
específica 

§8º do 
art. 1º 

Suprime o § 8° do art. 1º do projeto, que 
versa sobre a concessão do prazo 
adicional de até 240 meses de que trata 
o caput deste artigo depende da 
desistência de eventuais ações judiciais 
que tenham por objetivo a dívida ou o 
contrato ora renegociados, sendo causa 
de rescisão do termo aditivo a 
manutenção do litígio ou o ajuizamento 
de novas ações. 

193  Fernando 
Coelho Filho 

PSB PE Supressiva Outras despesas 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 
18) 

Suprime os §§5º, 6º e 7º do art. 18 da 
LRF, que versa sobre as despesas com 
indenizações e auxílios, com sentenças 
judiciais e com requisições de pequeno 
valor serão computadas nas despesas 
com pessoal para fins de aplicação dos 
limites de que tratam os arts. 19 e 20. A 
impossibilidade de contingenciamento 
ou de pagamento não autoriza excluir 
qualquer item previsto no caput da 
apuração da despesa total com pessoal. 
e Para a apuração da despesa total com 
pessoal, deverão ser acrescidos os 
valores pagos referentes às despesas de 
exercícios anteriores. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447554&filename=EMP+192/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447586&filename=EMP+193/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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194  Fernando 
Coelho Filho 

PSB PE Supressiva Ações judiciais Lei nº 9.496/1997 Art. 11 Suprime o § 12 do art. 3° da Lei n° 9.496, 
de 1997, contido no art. 11 do projeto, 
que estabelece que enquanto 
tramitarem ações judiciais contra a 
União, que tenham por objeto as 
condições estabelecidas nos contratos de 
refinanciamento firmados ao amparo 
desta Lei e da Medida Provisória 
n°2.192-70, de 24 de agosto de 2001, ou 
que gerem impactos sobre os referidos 
contratos, a União ficará impedida de 
conceder garantia a operações de 
crédito pleiteadas pelos entes litigantes. 
(NR) 

195  Fernando 
Coelho Filho 

PSB PE Modificativa Alienação de 
créditos / 

contrapartidas 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 9º Altera o art. 9° do projeto, para 
acrescentar entre as contrapartidas, que 
a União seja autorizada a receber bens, 
direitos e créditos provenientes de 
direitos dos Estados junto à União e 
participações acionárias em sociedades 
empresárias, controladas por Estados e 
pelo Distrito Federal, com vistas à sua 
alienação, nos termos de 
regulamentação por ato do Poder 
Executivo. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447587&filename=EMP+194/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447588&filename=EMP+195/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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196  Fernando 
Coelho Filho 

PSB PE Modificativa Despesa com 
pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera §1º do art. 22 inserido à LRF, para 
estabelecer que o aumento 
remuneratório dos servidores e as novas 
contratações serão suspensas se a 
despesa com pessoal chegar acima de 
95% em substituição aos 90% 
estabelecidos pelo projeto. 

197  Fernando 
Coelho Filho 

PSB PE Modificativa Dívida Pública 
Contratual 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 
29) 

Altera o inciso VI do art. 29 da LRF, sobre 
a dívida pública contratual: quando 
representada por outros instrumentos 
de crédito, como contratos, inclusive os 
relativos a financiamentos da execução 
de obras, fornecimento de bens e 
mercadorias ou prestação de serviços, 
arredamento mercantil e quaisquer 
antecipações de receita.  

198  Rôney Nemer PP DF Modificativa Outras despesas 
com pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 
18) 

Altera o §5 do art. 18 da LRF, alterado 
pelo art. 14 do projeto, a referência à 
expressão "indenizações e auxílios", que 
passa a ter a seguinte redação: "As 
despesas com sentenças judiciais e com 
requisições de pequeno valor serão 
computadas nas despesas com pessoal 
para fins de aplicação dos limites de que 
tratam os arts. 19 e 20" 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447589&filename=EMP+196/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447590&filename=EMP+197/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447592&filename=EMP+198/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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199  Rôney Nemer PP DF Supressiva Despesa com 
pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Inciso 
ii, do 

art. 18 

Suprime as alterações propostas pelo 
inciso II, do art. 18 da proposição, que 
pretende revogar a alínea "c" do inciso VI 
do § 1° do art. 19 da LRF. 

200  Rôney Nemer PP DF Supressiva Gestão fiscal Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 50 
da LRF) 

Suprime as alterações propostas pelo art. 
14 da proposição ao § 2° do art. 50, da 
LRF. 

201  Rôney Nemer PP DF Aditiva Despesa com 
pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(Art. 19 
da LRF) 

Acrescenta o §3º ao art. 19 da LRF, para 
estabelecer que o disposto no §2° do art. 
2 não se aplica para fins de verificação 
do atendimento dos limites da despesa 
com pessoal dos órgãos do Poder 
Legislativo e da Defensoria Pública do 
Distrito Federal previstos no art. 20. 

202  Rôney Nemer PP DF Supressiva Despesa com 
pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar 

101) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Suprime os §§ 1°e 2° do art. 22 da LRF, 
inseridos pelo art. 14 da proposição, que 
versa sobre imposições a serem 
implementadas quando o limite 
prudencial de despesa com pessoal seja 
alcançado. 

203  Rôney Nemer PP DF Supressiva Adicional por 
tempo de serviço 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 

Art. 14 
(art. 23 
da LRF) 

Suprime o inciso IV do §3° do art. 23 da 
LDF, promovido pelo art. 14° do projeto, 
que versa sobre o adicional por tempo 
de serviço. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447593&filename=EMP+199/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447595&filename=EMP+200/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447596&filename=EMP+201/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447597&filename=EMP+202/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447603&filename=EMP+203/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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Complementar nº 
101) 

204  Rôney Nemer PP DF Supressiva Despesa com 
inativos 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

101) 

Art. 14 
(art. 18 
da LRF) 

Suprime o inciso III do art. 6°-A, bem 
como do § 3° do art. 18 da LRF, incluído 
pelo art. 14 do projeto. 

205  Izalci PSDB DF Modificativa Prazo para sanção 
das contrapartidas 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 5º Altera o art. 5º do projeto para 
estabelecer que os Estados e o Distrito 
Federal terão o prazo máximo de 90 dias 
(em substituição aos 180 dias originais 
do projeto), contados da data de 
assinatura do termo aditivo, para 
sancionar e publicar as leis de que 
tratam os arts. 3º e 4º, que versam sobre 
as contrapartidas. 

206  Izalci PSDB DF Modificativa Suspensão de 
contratação de 

pessoal 

Lei de 
Responsabilidade 

Fiscal (Lei 
Complementar nº 

01) 

Art. 14 
(Art. 22 
da LRF) 

Altera o inciso iv, do §1º do art. 22 
inserido à LRF, para ressalvar ao no 
contingenciamento de novas 
contratações de servidores, a reposição 
dos servidores nas áreas de 
administração tributária, educação, 
saúde e segurança. 

207  Izalci PSDB DF Modificativa Cargos de livre 
provimento 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
V, do 

art. 3º 

Altera o inciso v, do art. 3º, para inserir 
entre as contrapartidas para assinatura 
do refinanciamento das dívidas, a 
redução em 10% a despesa mensal com 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447609&filename=EMP+204/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447573&filename=EMP+205/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447574&filename=EMP+206/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447575&filename=EMP+207/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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cargos de livre provimento, em 
comparação com a média dos seis 
últimos meses de 2014. 

208  Izalci PSDB DF Modificativa Contratação de 
pessoal 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Inciso 
IV, do 
art. 3º 

Altera o inciso v, do art. 3º, para inserir 
entre as contrapartidas para assinatura 
do refinanciamento das dívidas a 
suspenção de admissão ou contratação 
de pessoal, a qualquer título, inclusive 
por empresas estatais dependentes, por 
autarquias e por fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, ressalvadas 
as reposições decorrentes de vacância, 
aposentadoria ou falecimento de 
servidores nas áreas de educação, saúde, 
segurança, administração tributária e 
orçamento e finanças, bem como as 
reposições de cargos de chefia e de 
direção que não acarretem aumento de 
despesa, em qualquer caso sendo 
consideradas apenas as vacâncias 
ocorridas a partir da data de assinatura 
do termo aditivo; e 

209  Izalci PSDB DF Modificativa Prazo de 
contingenciamento 

de despesas 

Não altera uma 
legislação 
específica 

Art. 3º Altera o caput do art. 3º para estabelecer 
entre as contrapartidas para assinatura 
dos termos aditivos a sanção e 
publicação de leis que determinem a 
adoção, durante os 12 (redução pela 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447576&filename=EMP+208/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447577&filename=EMP+209/2016+%3D%3E+PLP+257/2016
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metade dos 24 meses do projeto 
original) meses seguintes à assinatura do 
termo aditivo. 

 

 


