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� Onde está?
Está na Câmara dos Deputados. Sua admissibilidade já foi aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara

� O que precisa para ser aprovada? 
Como é um Projeto de Emenda Constitucional, precisa de votação favorável 
de 3/5 dos parlamentares em dois turnos, nas duas casas, primeiro Câmara e 
depois Senado. E ainda pode admitir emendas em ambas as casas. Ou seja, 
seu conteúdo ainda pode sofrer modificações.

� Qual o objetivo desta PEC?
De autoria do Governo Interino, visa definir limites para o crescimento das 
despesas públicas por 20 anos.



� Quais despesas públicas a PEC 241 limita?
As despesas primárias, que correspondem aos gastos que possibilitam a 
oferta dos serviços públicos à sociedade, que são de responsabilidade do 
Governo, e nas quais estão incluídas as despesas com custeio, investimentos 
e despesas com pessoal.

� O que são despesas primárias?
São exemplos os gastos com pessoal, custeio e investimento. Pode ser de 
natureza obrigatória ou discricionária“ (Portal do Senado)
Os Juros e Encargos da dívida não serão limitados por esse teto, 
garantindo que qualquer superávit primária seja revertido para o 
pagamento da Dívida



A proposta da PEC 241 é que o ano de 2016, mesmo sendo um ano de crise e 
corte de despesas públicas, seja tomado por base enquanto volume de gastos 
do Estado, que passará a “crescer” apenas pela inflação (IPCA-IBGE), ou seja, 
mantendo seu tamanho real atual. NÃO PODENDO o conjunto das despesas 
primárias crescer mais do que a inflação do ano anterior. 

A despesa com a assistência social do ano de 2017 será, assim, igual à de 2016 
mais a inflação de 2016, garantindo que ela não possa, em hipótese alguma, 
crescer mais do que a inflação, e, assim, ter qualquer expansão real, sem que 
alguma outra despesa de igual importância social sofra diminuição real.

Mesmo que a população cresça nesses 20 anos.

Mesmo que a arrecadação do Estado triplique.



� Ambas têm um limite mínimo de gastos constitucionalmente 
estabelecido.

� Ou seja, um percentual da RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ou da 
ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS deve ser OBRIGATORIAMENTE gasto 
com Saúde e Educação.



� A despesa com Saúde é definida por um percentual da receita corrente 
líquida da União. 
� O valor mínimo que deve ser aplicado em saúde, no ano de 2016, corresponde a 

13,2% da RCL do respectivo exercício. E deve chegar a 15% em 2020.

� O que a PEC 241 sugere é que o percentual gasto em 2016 fique congelado, e 
passe a ser reajustado, a partir de 2017, pela inflação do ano de 2016. 
Desvinculando seu crescimento do crescimento das receitas, ou seja, sempre 
que a inflação for inferior à variação da receita corrente líquida, a Saúde terá 
perdas em relação ao que deveria crescer 

� Prevê a revogação da EC 86/2015, que foi conquista de importantes setores 
ligados à Saúde.
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� O limite mínimo de gastos com Educação, por parte da União, é de 
18% da receita de impostos.

� Ao invés de o mínimo garantido constitucionalmente variar de acordo 
com o crescimento da arrecadação de impostos, o montante gasto 
ficaria fixado nos gastos efetivados em 2016, reajustados apenas pela 
inflação do ano. 

� Acabando com qualquer política de crescimento real do investimento 
nessas áreas mesmo que a economia volte a crescer e o país aumente 
sua arrecadação.
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� No caso de descumprimento de limites ficará proibido:

� Conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de 
servidores públicos, inclusive a revisão geral anual prevista na CF – exceto em caso 
de sentença judicial ou determinação legal decorrente de atos anteriores à vigência 
da PEC 241;

� Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

� Alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

� Admitir ou contratar pessoal, a qualquer título – exceto no caso de reposição de 
cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas 
decorrentes de vacâncias de cargos efetivos;

� Realizar concurso público.



�Sua vigência é de 20 anos, podendo ser revista 
SOMENTE daqui a 10 anos.



� Na prática, esse projeto propõe que tomemos o ano de 2016, que é um 
ano de cortes de despesas dos Governos em todas as esferas como 
referência para o Orçamento Público dos próximos 20 anos.

� Em 20 anos, mesmo que a população cresça, deveremos ter um serviço 
público do tamanho que é hoje ou menor.

� O crescimento vegetativo da folha, por exemplo, impossibilitará a 
reposição da inflação sem que alguma outra despesa primária, ou seja, 
de responsabilidade do Estado e importância para a sociedade, seja 
cortada. Viveremos uma disputa por orçamento muito mais acirrada.

� E mesmo que a economia volte a crescer, como é de se esperar, a Receita 
arrecadada pelo Governo NÃO PODERÁ INVESTIR NO SETOR PÚBLICO 
ou revertida socialmente



� Onde está: 

Está na Câmara dos Deputados. O texto base já foi aprovado, faltam apenas os 
destaques, que deverão ser votados. Depois deverá ir ao Senado e, como está 
em regime de urgência, não precisa passar em cada uma das comissões, tendo 
sua tramitação acelerada.

� Objeto - era composta por duas partes principais:
� 1) Renegociação das Dívidas dos Estados

� 2) Medidas de Reforço à Responsabilidade Fiscal

Após negociações e muita pressão do movimento sindical e dos servidores, foi mantido 
no texto base apenas o primeiro ponto, ou seja, a renegociação das dívidas dos Estados 

com a União e as contrapartidas dos Estados que assinarem o acordo.



�Foi incluída, como uma contrapartida nova, teto para 
reajuste das despesas primárias do Estado equivalente à 
inflação do ano anterior, como proposto pela PEC 241

�O que significa que as despesas com o que há de mais 
fundamental dentre as responsabilidades do Estado não 
poderão crescer mais do que a inflação do ano anterior, e 
tendo como parâmetro precisamente um ano de crise e 
restrição de gastos públicos.



� A princípio, as contrapartidas propostas não afetam diretamente os 
Municípios e a União, mas comprometem preocupantemente as 
despesas desses Estados, tanto no que diz respeito ao investimento em 
pessoal, quanto ao oferecimento de serviços públicos essenciais.

� De qualquer forma, a redução das despesas da União e dos Estados 
em áreas importantes para os municípios deverá ter efeito em curto 
prazo não apenas no orçamento repassado, mas principalmente nas 
políticas públicas implementadas.



� Onde está:
Foi aprovada dia 24/08/2016, no Senado, tendo sido votada em dois turnos no 
mesmo dia.

� Qual o objetivo dessa Emenda Constitucional?
Essa emenda visa desvincular receitas vinculadas – que têm uma finalidade 
específica, como, por exemplo, a Seguridade Social, no caso da União. Mas amplia 
seu alcance para receitas vinculadas de Estados e Municípios. A finalidade é que 
elas possam ser gastas em outras áreas, ou, como tem acontecido, garantir o 
superávit primário e o pagamento dos juros da dívida.

� Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.



�Desde 1994 até dezembro de 2015, foram editadas Emendas

Complementares que desvinculam parte das receitas que

deveriam ser exclusivas da Seguridade Social. Sempre

vigorou por 4 anos, ao final dos quais outra PEC deveria ser

aprovada para manutenção da desvinculação.



�Há uma série de diferenças entre elas, as principais são:

� Extensão do percentual de desvinculação: de 20% para 30%;

� Extensão do prazo de vigência, de 4 para 8 anos;

� Extensão do escopo das desvinculações: inclui taxas entre as receitas 

desvinculadas;

� Extensão para Estados e Municípios da possibilidade de desvinculação 

de receitas vinculadas, como multas e taxas.



� A desvinculação das receitas em 2016:
� Contribuições sociais - R$ 110,9 bilhões;
� Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) - R$ 4,6 bilhões;
� Taxas - R$ 2,2 bilhões
� Total: R$ 117,7 bilhões 
Que poderiam ser usados em 2016 para o cumprimento da meta de resultado 
primário e para a redução da dívida pública, apenas no âmbito da União.

� Ou seja, cerca de 111 bilhões de reais seriam retirados da Seguridade 
Social, onde deveriam ser gastos com Saúde, Assistência Social e 
Previdência, e destinados a outros fins, inclusive o pagamento da dívida e 
de seu serviço (superávit primário).



�O impacto nos municípios ainda é difícil de ser quantificado,
uma vez que a redação do texto está pouco específica
quanto a isso.

�A possibilidade de desvinculação de impostos, multas e
taxas permite, por exemplo, que 30% dos recursos
arrecadados com multas de trânsito – que deveriam ser
gastos especificamente com ações de sinalização,
engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização
e educação de trânsito – possam ser gastos com qualquer
outra despesa, inclusive financeira, como é o caso dos juros e
encargos da dívida.



�E os juros da dívida?

�E a reforma tributária?

�E a garantia do acesso a educação, saúde e outros 
direitos fundamentais?
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