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EIXOS PRINCIPAIS

 Arcabouço Fiscal de Médio e Longo Prazo

 Reforço das Regras Fiscais Vigentes

 Estado de Calamidade Pública Nacional

 Emergência Fiscal para Entes Subnacionais

 Responsabilidade Social



Arcabouço Fiscal de Médio e Longo Prazo

 Entes devem ter seus planos e orçamentos compatíveis com a 

sustentabilidade da dívida

 LDO estabelecerá metas em consonância com a sustentabilidade da dívida



Reforço das Regras Fiscais Vigentes

 Gatilhos do teto serão acionados quando a despesa obrigatória ultrapassar 95% 
da despesa primária total

 Redução gradual e linear de benefícios tributários

 EXCETO: Incentivos e Fundos de Desenvolvimento Regional, SIMPLES, Zona Franca 
de Manaus, Entidades sem Fins Lucrativos, Cesta Básica, PROUNI.

 Vedação de admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 
RESSALVADO:

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

 Reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios

 Contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público

 Contratação de alunos de órgão de formação de militares

 Contratação de militares temporários



Reforço das Regras Fiscais Vigentes

 Suspensão dos atos que impliquem aumento de despesa de pessoal, bem assim 

a progressão e a promoção funcional em carreira de agentes públicos

 EXCEÇÃO:

 Progressões que implicarem provimento de cargo ou emprego anteriormente 

ocupado por outro agente (carreiras em que só há progressão quando abre vaga no 

cargo superior, por exemplo, diplomatas e militares).



Estado de Calamidade Pública Nacional

 Regime Extraordinário Fiscal somente para combate à calamidade.

 Possibilidade de adoção de regime simplificado e menos burocrático de 

contratações.

 Dispensa a observância dos limites legais para a criação de despesas para 

enfrentar a calamidade com efeitos restritos à sua duração. 

 Desvincula o superávit financeiro para abater despesas da calamidade ou 

dívida

 Aplicação dos gatilhos para União, Estados, Municípios e Distrito Federal



Emergência Fiscal para Entes Subnacionais

 Quando a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no 

âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, poderão ser acionados os 

seguintes gatilhos:

 Vedação da concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou 

de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata o 

artigo 

 Vedação da criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa 

 Vedação da alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa 

 Vedação da admissão ou contratação de pessoal, ressalvadas as reposições de 

cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa, as 

reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios 

 Vedação da realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias 



Emergência Fiscal para Entes Subnacionais

 O acionamento dos gatilhos é FACULTATIVO, se não forem acionados, nenhum 

ente poderá prestar garantias para o Estado ou Município que se encontre 

nessa situação.

 Os gatilhos poderão ser acionados quando a relação despesa corrente/receita 

corrente superar 85%, no entanto deverá passar pela convalidação do 

Legislativo local.



Responsabilidade Social

 Pagamento de auxílio emergencial para os brasileiros atingidos pela pandemia

 Autorização para pagamento fora do teto de gastos, com exceção da meta de 

resultado primário

 Recursos via crédito extraordinário

 Valor do benefício, número de parcelas, montante total serão definidos por 

proposição legislativa específica (pode ser por Medida Provisória)

 Retirada de limite de recursos e de tempo para pagamento do auxílio



RETIRADOS DA PEC

 Desvinculação de recursos para saúde e educação

 Necessidade de observância do equilíbrio fiscal intergeracional na promoção e 

na efetivação dos diretos sociais (art. 6º, parágrafo único)

 Vedação de alocação de recursos das emendas para pagamento de pessoal em 

ações e serviços públicos de saúde (vedação já consta no texto atual da CF)

 Revogação das possibilidades de intervenção da União nos Estados e dos 

Estados nos Municípios por descontrole das finanças públicas 

 Revogação dos repasses do PIS/PASEP para o BNDES (FAT) 



RETIRADOS DA PEC

 Diminuição de carga horária e de salário

 Desindexação

 Desvinculação de recursos para saúde e educação

 Congelamento de emendas parlamentares

 Suspensão da aplicação de 70% dos recursos do FUNDEB para pagamento de pessoal

 Proibição de vinculação de parcelas de receitas públicas nos planos nacionais, 
regionais e setoriais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social e nos planos setoriais de desenvolvimento previstos na Constituição 

 Proibição de operações de crédito entre os entes federativos

 Proibição da União funcionar como avalista de empréstimos para Estados e 
Municípios, bem como, de realizar empréstimos para esses entes

 Conselho Fiscal da República



Incluídos na PEC

 Preservação da vinculação das receitas destinadas ao Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES

 Inclusão de dispositivo que mantém vinculação de receita pública para saúde 

e educação (art. 167 – emenda nº 154)  

 Inserção do PROUNI entre as exceções a determinação de redução de 

benefícios tributários


