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NOTA TÉCNICA 

 

Assunto: Substitutivo do Relator ao 

PLP 149/2019, para instituir o 

Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavirus. 

 

 

  Em 30 de abril de 2020, o Senador Davi Alcolumbre, Presidente 

do Senado, divulgou o seu parecer ao PLP 149/2019, aprovado pela Câmara 

dos Deputados e ora sob exame do Senado. 

  Intitulado inicialmente “Plano Mansueto”, o projeto original previa 

medidas para renegociação de dívidas dos entes subnacionais, 

condicionando-a a um severo ajuste fiscal e medidas de contenção de 

despesas. A irrazoabilidade do “Plano Mansueto” determinou seu abandono 

em favor de um Substitutivo, aprovado pela Câmara, bem mais suscinto e 

prevendo a criação de um auxílio financeiro da União aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. Na forma aprovada os entes receberiam nos 

meses de maio a outubro de 2020 auxílio financeiro a título de compensação 

da queda da arrecadação do ICMS e do ISS, correspondente à diferença 

nominal, se negativa, entre a arrecadação de cada ente nos meses de abril a 

setembro de 2020 e a arrecadação nos mesmos meses do exercício de 

2019. Do total, 75% iriam para Estados e 25% para os Municípios. Além 

disso, autorizava o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e a Caixa Econômica Federal a celebrar termos aditivos para 

refinanciar operações de crédito com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, até o fim do exercício financeiro de 2020, com dispensa de 

observância de regras da LRF, e suspendia os pagamentos das operações 

de crédito devidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 

perante esses bancos com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro 

de 2020, ainda que não celebrados aditamentos contratuais prévios, ficando 

ainda a União impedida de 1º de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020, 

de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios com o Banco do Brasil. 
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  O texto apresentado ao Senado pelo Relator é radicalmente 

distinto. 

  O seu conteúdo e impactos pode ser assim resumido: 

- Cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus, instituindo 

auxílio financeiro a ser pago aos entes federativos exclusivamente para o 

exercício de 2020 

- O Programa é composto por: 

a) suspensão de pagamento de dívidas com a União e Estados e União 

e Municípios 

b) reestruturação de operações de crédito internas e externas 

c) entrega de recursos da União na forma de auxílio para Estados, DF e 

Municípios para ações de enfrentamento à Covid-19. 

 

Regras sobre suspensão de pagamento de dívidas com a União e 

Estados e União e Municípios (art. 1º, 2º e 3º) 

- De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, União fica impedida de 

executar garantias das dívidas de contratos de refinanciamento das dívidas 

com Estados e DF e garantias de dívidas de contratos com municípios. Ou 

seja: não haverá retenção de receitas do FPE e FPM para o pagamento das 

dívidas, nem os decorrentes de vinculação de receitas próprias. 

- no caso de suspensão do pagamento das dívidas: 

a) os valores não pagos serão incorporados aos saldos devedores em 1 de 

janeiro de 2002, atualizados, para pagamento pelo prazo remanescente 

previsto nos contratos. Não haverá, portanto, dilação de prazo de 

pagamento. 

b) os valores não pagos deverão ser aplicados “preferencialmente” em ações 

de enfrentamento da calamidade Covid-19. 

- enquanto perdurar a suspensão os entes não serão inscritos no CADIN por 

esse motivo. 
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-os Estados, DF e Municípios deverão demonstrar e dar publicidade à 

aplicação dos recursos que deixarem de pagar à União em vista da 

suspensão do pagamento das dívidas “evidenciando a correção entre as 

ações desenvolvidas e os recursos não pagos à União”. 

- Durante o período da calamidade covid-19, ficam afastadas, 

exclusivamente para atos de gestão necessário ao atendimento do Programa 

ou convênios vigentes durante a calamidade, as regras da LRF e outras leis 

ou atos infralegais que tratem: 

a) da demonstração que a renúncia foi considerada na estimativa de receita 

da lei orçamentária, de que não afetará as metas de resultados fiscais, e da 

compensação, por aumento de receita ou ampliação de base de cálculo ou 

aumento ou criação de novo tributo, da renúncia de receita decorrente de 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária (art. 

14 da LRF); 

b) da obrigação de que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa seja acompanhada de 

estimativa de impacto e declaração de adequação orçamentária e financeira;  

c) da necessidade de que a criação de despesa de caráter continuado seja 

instruída com estimativa de impacto e demonstração de origem dos recursos 

para seu custeio e de que não afetará as metas de resultados fiscais e que 

seus efeitos serão compensados pelo aumento permanente de receita ou 

pela redução permanente de despesa. 

d) de limites e condições para realização e recebimento de transferências 

voluntárias. Contudo, prevalece a CF ao prever no art. 167, X a vedação de 

transferência voluntária para pagamento de despesas com pessoal ativo, 

inativo e pensionista. 

Reestruturação de operações de crédito internas e externas (art. 4º) 

- Os Estados, DF e Municípios poderão realizar aditamento contratual para 

suspender pagamentos de dívidas interna e externa no exercício de 2020, 

sendo dispensados para esse fim os requisitos legais para contratação de 

operações de crédito e concessão de garantia em especial o cumprimento de 

limites e condições relativos à realização de operações de crédito (art. 32 da 
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LRF) e exigência de contragarantia em caso de garantia da União (art. 40 da 

LRF). 

- No caso de aditamento contratual o prazo do contrato poderá ser ampliado 

pelo prazo da suspensão dos pagamentos. 

Entrega de recursos da União na forma de auxílio 

- A União entregará na forma de auxílio aos Estados, DF e Municípios em 

2020 4 parcelas de R$ 15 bilhões, mensais, totalizando R$ 60 bilhões; 

- O valor deverá ser aplicado “em ações de enfrentamento ao Covid-19” e 

para mitigação de seus efeitos financeiros. 

- Dos R$ 60 bilhões: 

a) R$ 10 bilhões serão para ações de saúde e assistência social, inclusive 

para pagamento de profissionais no SUS e SUAS, sendo 

 i) R$ 7 bilhões para Estados e DF 

 ii) R$ 3 bilhões para municípios 

b) R$ 50 bilhões sem vinculação a despesas específicas, mas dentro do 

objetivo geral do Programa, sendo: 

 i) R$ 25 bilhões para Estados e DF 

 ii) R$ 25 bilhões para municípios 

- Dos recursos dos Estados para saúde e assistência social, serão 

distribuídos: 

 i) 60% (R$ 4,2 bilhões) conforme taxa de incidência divulgada pelo Min 

da Saúde na data da publicação da Lei Complementar, e no 5º dia útil de 

cada mês subsequente. 

 ii) 40% (2,8 bilhões) de acordo com a população de cada Estado e DF, 

segundo os dados utilizados para o cálculo do FPE.  

- Segundo esses critérios, os Estados e o DF fariam jus aos seguintes 

valores decorrentes da destinação de recursos para uso exclusivo em ações 

de saúde e assistência social: 
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Fonte: Ministério da Saúde e IBGE. Elaboração nossa. A tabela sofrerá alterações com base na variação da 

taxa de incidência. Os dados acima não convergem com tabela elaborada pela SGM/SF. O coeficiente de 

incidência é dado relativo que não permite totalização adequada para fins de distribuição dos recursos de 

forma proporcional. 

 

- Assim com base nos dados de população do IBGE utilizados para o cálculo 

do FPE, mais a taxa de incidência, calculada com base no critério do 

Ministério da Saúde (casos por 100 mil habitantes), e que precisa ser 

“ponderada”, a partir do seu total, teríamos um valor a ser repassado a cada 

Estado no primeiro mês, mas que, nos meses seguintes, dependerá da 

continuidade ou não da atual taxa de incidência. Havendo aumento de casos 

num determinado Estado, em relação ao total da sua população, mais 

recursos serão a ele destinados. 

- Num primeiro exame, nota-se que o Estado do Amapá, que tem um 

coeficiente de incidência elevado, seria beneficiado com valor maior (R$ 128 

milhões no primeiro mês). E estados como o Rio Grande do Sul, onde a taxa 

de incidência é relativamente baixa, receberiam menos (R$ 24,2 milhões no 

primeiro mês). 

- O texto do PL, contudo, não esclarece como será aplicada a taxa de 

incidência para fins desse cálculo, já que é um dado relativo a cada Estado e 

não guarda correlação com a taxa de incidência nacional. 

UF
POPULAÇÃO 

ESTIMADA

COEF 

POPUL

PARCELA CFE 

POPUL

COEFC. 

INCIDENCIA

COEFC. 

INCIDENCIA

PARCELA CFE 

INCIDENCIA

Brasil 210.147.125 100,000%  inciso I, a e § 1º II 
casos/100k 

hab

PROPOR-

CIONAL
 inciso I, a e § 1º I 

Acre 881.935 0,420% 11.750.900,71                     354 401,39          3,99% 167.694.155,31              179.445.056,02       44.861.264,01       

Alagoas 3.337.357 1,588% 44.466.940,01                     957 286,75          2,85% 119.801.019,58              164.267.959,58       41.066.989,90       

Amapá 845.731 0,402% 11.268.518,66                  1.016 1.201,33      11,95% 501.894.805,13              513.163.323,79       128.290.830,95     

Amazonas 4.144.597 1,972% 55.222.604,64                  4.801 1.158,38      11,52% 483.950.162,54              539.172.767,18       134.793.191,80     

Bahia 14.873.064 7,077% 198.168.683,96                2.646 177,91          1,77% 74.325.978,52                272.494.662,48       68.123.665,62       

Ceará 9.132.078 4,346% 121.675.794,52                7.267 795,77          7,92% 332.458.001,82              454.133.796,34       113.533.449,09     

Distrito Federal 3.015.268 1,435% 40.175.426,62                  1.275 422,85          4,21% 176.658.894,53              216.834.321,15       54.208.580,29       

Espírito Santo 4.018.650 1,912% 53.544.486,99                  2.107 524,31          5,22% 219.046.134,99              272.590.621,98       68.147.655,49       

Goiás 7.018.354 3,340% 93.512.538,89                     705 100,45          1,00% 41.966.726,01                135.479.264,90       33.869.816,23       

Maranhão 7.075.181 3,367% 94.269.701,76                  2.804 396,31          3,94% 165.573.830,84              259.843.532,60       64.960.883,15       

Mato Grosso 3.484.466 1,658% 46.427.020,12                     292 83,80            0,83% 35.010.463,68                81.437.483,80         20.359.370,95       

Mato Grosso do Sul 2.778.986 1,322% 37.027.205,58                     249 89,60            0,89% 37.433.827,14                74.461.032,73         18.615.258,18       

Minas Gerais 21.168.791 10,073% 282.052.941,72                1.758 83,05            0,83% 34.695.572,50                316.748.514,22       79.187.128,55       

Paraná 11.433.957 5,441% 152.346.027,10                1.348 156,69          1,56% 65.463.319,97                217.809.347,07       54.452.336,77       

Paraíba 4.018.127 1,912% 53.537.518,54                     699 173,96          1,73% 72.678.299,76                126.215.818,30       31.553.954,57       

Pará 8.602.865 4,094% 114.624.561,24                2.422 211,83          2,11% 88.497.056,64                240.843.083,74       60.210.770,94       

Pernambuco 9.557.071 4,548% 127.338.400,66                6.194 648,11          6,45% 270.768.183,23              398.106.583,89       99.526.645,97       

Piauí 3.273.227 1,558% 43.612.471,98                     454 138,70          1,38% 57.947.001,80                101.559.473,78       25.389.868,45       

Rio Grande do Norte 3.506.853 1,669% 46.725.304,47                  1.086 309,68          3,08% 129.378.915,41              359.416.991,83       89.854.247,96       

Rio Grande do Sul 11.377.239 5,414% 151.590.316,55                1.368 120,24          1,20% 50.234.311,98                96.959.616,45         24.239.904,11       

Rio de Janeiro 17.264.943 8,216% 230.038.076,42                8.869 513,70          5,11% 214.615.333,94              366.205.650,49       91.551.412,62       

Rondônia 1.777.225 0,846% 23.679.743,42                     433 243,64          2,42% 101.788.033,71              125.467.777,13       31.366.944,28       

Roraima 605.761 0,288% 8.071.158,72                       452 746,17          7,42% 311.737.011,72              319.808.170,43       79.952.042,61       

Santa Catarina 7.164.788 3,409% 95.463.625,31                  1.995 278,45          2,77% 116.329.750,84              211.793.376,14       52.948.344,04       

Sergipe 2.298.696 1,094% 30.627.822,29                     337 146,60          1,46% 61.249.084,72                91.876.907,01         22.969.226,75       

São Paulo 45.919.049 21,851% 611.825.344,74             26.158 569,65          5,67% 237.992.292,67              849.817.637,41       212.454.409,35     

Tocantins 1.572.866 0,748% 20.956.864,39                     116 73,75            0,73% 30.811.830,99                51.768.695,38         12.942.173,85       

TOTAL 100,000% 2.800.000.000,00  78.162        10.053,05    100,00% 4.200.000.000,00          7.037.721.465,85   1.759.430.366,46  

TOTAL DO MÊS 1

 TOTAL DOS 4 

MESES (A SER 

RECALCULADA) 

CASOS EM 

30.04.2020
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- Os recursos a serem destinados aos Municípios (R$ 3 bilhões), para ações 

de saúde e assistência social, serão distribuídos de acordo com a população 

apurada pelo IBGE. Assim, teremos os seguintes valores totalizados por 

Estado, ao longo de todo o Programa: 

UF 
POPULAÇÃO 

ESTIMADA 
COEF POPUL 

RECURSOS PARA 
MUNICÍPIOS 

Acre 881.935 0,420% 12.590.251 

Alagoas 3.337.357 1,588% 47.643.150 

Amapá 845.731 0,402% 12.073.413 

Amazonas 4.144.597 1,972% 59.167.076 

Bahia 14.873.064 7,077% 212.323.590 

Ceará 9.132.078 4,346% 130.366.923 

Distrito Federal 3.015.268 1,435% 43.045.100 

Espírito Santo 4.018.650 1,912% 57.369.093 

Goiás 7.018.354 3,340% 100.192.006 

Maranhão 7.075.181 3,367% 101.003.252 

Mato Grosso 3.484.466 1,658% 49.743.236 

Mato Grosso do Sul 2.778.986 1,322% 39.672.006 

Minas Gerais 21.168.791 10,073% 302.199.580 

Paraná 11.433.957 5,441% 163.227.886 

Paraíba 4.018.127 1,912% 57.361.627 

Pará 8.602.865 4,094% 122.812.030 

Pernambuco 9.557.071 4,548% 136.434.001 

Piauí 3.273.227 1,558% 46.727.649 

Rio Grande do Norte 3.506.853 1,669% 50.062.826 

Rio Grande do Sul 11.377.239 5,414% 162.418.196 

Rio de Janeiro 17.264.943 8,216% 246.469.368 

Rondônia 1.777.225 0,846% 25.371.154 

Roraima 605.761 0,288% 8.647.670 

Santa Catarina 7.164.788 3,409% 102.282.456 

Sergipe 2.298.696 1,094% 32.815.524 

São Paulo 45.919.049 21,851% 655.527.155 

Tocantins 1.572.866 0,748% 22.453.783 

TOTAL 210.147.125 100,000% 3.000.000.000,00 

Fonte: Ministério da Saúde e IBGE. Elaboração nossa. 

- Os recursos não vinculados a ações específicas de saúde e assistência 

serão destinados aos Estados segundo Anexo do PL, ou seja, não 

observarão critérios de incidência da Covid-19 ou de população. A sua 

fórmula de cálculo não foi apresentada, mas segundo o Relator, o critério é 

função de variáveis como arrecadação do ICMS, população, cota-parte do 

FPE e valores recebidos como compensação de perdas de tributos sobre 

bens e serviços exportados (Lei Kandir). Critério semelhante é proposto para 

os Municípios. 

- Assim, o PL prevê a seguinte distribuição do total de R$ 25 bilhões aos 

Estados: 

Estados Transferência Programa 
Federativo 

Acre R$ 165.297.338,05 

Alagoas R$ 343.640.407,66 
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Amapá R$ 133.829.571,56 

Amazonas R$ 521.928.489,91 

Bahia R$ 1.390.411.064,02 

Ceará R$ 765.684.452,39 

Distrito Federal R$ 388.848.130,68 

Espírito Santo R$ 593.651.101,46 

Goiás R$ 952.147.992,94 

Maranhão R$ 609.975.915,74 

Mato Grosso R$ 1.121.700.508,51 

Mato Grosso do Sul R$ 518.091.984,18 

Minas Gerais R$ 2.495.326.775,59 

Pará R$ 913.403.172,54 

Paraíba R$ 373.420.425,55 

Paraná R$ 1.430.878.884,20 

Pernambuco R$ 897.981.470,25 

Piauí R$ 334.006.694,61 

Rio de Janeiro R$ 1.673.519.769,80 

Rio Grande do Norte R$ 368.546.659,12 

Rio Grande do Sul R$ 1.621.147.551,82 

Rondônia R$ 279.335.655,45 

Roraima R$ 122.669.208,65 

Santa Catarina R$ 959.242.069,89 

São Paulo R$ 5.513.592.514,91 

Sergipe R$ 261.291.459,97 

Tocantins R$ 250.430.730,55 

TOTAL R$ 25.000.000.000,00 

Fonte: Parecer do Relator ao PLP 149/2019. 

- Para os municípios, será observado o mesmo valor, sendo o total de cada 

Estado distribuído segundo a população de cada município. 

- No entanto, há uma falha no Projeto, pois prevê que o valor a ser distribuído 

aos municípios observará o mesmo valor total por Estado, excluindo-se o 

Distrito Federal. Assim, não está definida a destinação de R$ 388 milhões, 

que são destinados ao DF no Anexo I, como Estado, e que integra o total de 

R$ 25 bilhões. 

- Serão excluídos das transferências a título de auxílio os entes que tiverem 

ajuizado ação contra a União após 20 de março de 2020, tendo como causa 

de pedir a pandemia Covid-19. Um desses estados que ajuizaram ações é o 

Estado de São Paulo, que obteve liminar no STF permitindo a suspensão por 

seis meses do pagamento de parcelas relativas ao contrato de 

refinanciamento da dívida com a União. O Estado terá que abrir mão dessa 

ação para fazer jus ao auxílio, pois a mesma foi ajuizada em 22.03.2020 

(ACO 3363). 

Securitização de Dívidas 
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- O art. 6º prevê que em 2020 os contratos de dívida com a União anteriores 

a 01/03/2020 poderão ser securitizados, ou seja, vendidos no mercado. 

Assim, o Tesouro receberá menos do que lhe é devido, em troca de um 

ganho para quem comprar os títulos dessas dívidas e que ficará responsável 

por cobrá-las no vencimento. 

- Para esse fim, o PL fixa como critérios prazo máximo de 30 anos para a 

dívida securitizada ser paga, mas não superior a 3 vezes o prazo original da 

dívida. O custo terá que ser inferior ao custo atual, com amortizações ao 

longo do prazo e sem período de carência. A dívida securitizada será 

indexada aos Certificados de Depósito Interbancário, cujas taxas dos últimos 

12 meses foram de 5,42%. Além disso não poderão ter custo máximo maior 

do que o custo de captação do Tesouro Nacional para operações com prazo 

superior a 10 anos. 

Alterações na LRF 

- O projeto promove alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, tornando 

mais rígida a gestão fiscal e a geração de despesas. 

- Altera o art. 21, para incluir na regra de nulidade da despesa os atos, 

inclusive a aprovação, edição ou sanção de norma legal que aumentem 

despesa com pessoal: 

a) que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao 

final do mandato do governante ou chefe de poder. Medida com igual 

pretensão acha-se nas PECS 188 e 186/2019; 

b) que resulte em aumento da despesa com pessoal nos últimos 180 dias de 

mandato (mesmo, portanto, que aprovada antes dessa data); 

c) que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao 

final do mandato do Chefe do Executivo. 

- Essas restrições serão aplicadas mesmo que o Governantes seja reeleito e 

se aplicam ao PR, governadores, prefeitos e Chefes de Casas Legislativas. 

- Altera o art. 65, para incluir nas regras a serem aplicadas em caso de 

calamidade a dispensa de limites para contratação de operações de crédito, 

concessão de garantias, contratação entre entes da federação, e 
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recebimento de transferências voluntárias, facilitando, portanto, a gestão 

fiscal. 

- Afasta também a vedação de realização de operação de crédito entre um 

ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, 

fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades 

da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, 

refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 

- Também passa a permitir operações de crédito mediante captação de 

recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato 

gerador ainda não tenha ocorrido. 

- Afasta a vedação de que seja contraída nos últimos dois quadrimestres do 

mandato, obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente 

dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem 

que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

- Afasta as vedações de para concessão de incentivos ou benefícios 

tributários e realização de despesas (demonstração de receitas, cumprimento 

de metas fiscais etc) desde que sejam destinados ao combate à calamidade 

pública reconhecida pelo Congresso; 

- Determina a devolução ao Tesouro dos saldos financeiros não 

comprometidos e todos os Poderes, que serão dest9niados ao combate à 

calamidade ou compensados na entrega de duodécimos do orçamento em 

curso. 

Congelamento das Despesas com pessoal 

- Confirmando o que já era esperado e amplamente noticiado, o Substitutivo 

do Relator incorpora diversas medidas de congelamento da despesa com 

pessoal, com efeitos não apenas para Estados e Municípios, mas também 

para a União. 

- Na forma do artigo 8º, durante a calamidade covid-19, os entes federativos 

ficam proibidos de: 

a) conceder a qualquer título vantagem, aumento ou reajuste a qualquer 

título, exceto se decorrentes de sentença transitada em julgado ou lei anterior 

à calamidade. 
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Essa formulação é claramente inconstitucional. Com o mesmo sentido 

está presente na hipótese de excesso ao teto de gastos (EC 95) e nas PECs 

188 e 186, no caso de superação de limites de despesa com pessoal, 

descumprimento da regra de outro, excesso de gastos em relação ao limite 

prudencial, excesso de despesas correntes em relação a receitas corrente, 

etc. Mas, no caso do PLP, sequer há base constitucional para essa 

suspensão genérica, principalmente se não for ultrapassado o limite de 

despesas da LRF, que tem base no art. 169 da CF para sua fixação. 

b) criação de cargos, empregos ou funções de que resulte aumento da 

despesa, exceto para combater a calamidade, com efeitos enquanto ela 

vigorar. Medida que engessa a gestão pública, sem razoabilidade, posto que 

a despesa decorre não da criação, mas do provimento de cargos, que já é 

condicionado à existência de dotação prévia e autorização na LDO. 

c) alteração da estrutura de carreiras que implique aumento da despesa. 

Medida igualmente irrazoável e que apenas engessa a gestão pública, 

impedindo até mesmo ajustes para corrigir distorções. 

d) admissão de pessoal a qualquer título, inclusive por concurso público, 

exceto para combater a calamidade, com efeitos enquanto ela vigorar, e 

ressalvados cargos de chefia e direção sem aumento da despesa, ou 

decorrentes de vacâncias, ou contratações temporárias civis ou para serviço 

militar e admissão de alunos em academias militares. A medida já consta da 

EC 95, em caso de superação do limite de despesas, e é mais uma 

demonstração de irrazoabilidade, engessando a gestão pública sem 

necessidade e agravando problemas. 

e) criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 

representação ou benefícios, inclusive indenizatórios, exceto se derivados de 

decisão judicial transitada em julgado ou leis anteriores à calamidade. 

Medida de engessamento que, inclusive, impede a adoção de medidas 

compensatórias em caso de exposição a riscos, ou danos provocados a 

servidores e agentes públicos pela própria calamidade. 

f) criar despesa obrigatória, exceto para combate à calamidade e pelo prazo 

de sua duração. Essa vedação poderá não se aplicar se houver 

compensação mediante aumento da receita ou redução de outras despesas. 
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g) reajustar despesa obrigatória acima da inflação, exceto para combater a 

calamidade, com efeitos enquanto ela vigorar ressalvado o reajuste do 

salário-mínimo. Medida também já prevista na EC 95, mas estendida ao caso 

da calamidade. 

h) contar o tempo de duração da calamidade par fins de concessão de 

vantagens por tempo de serviço, ou promoções, progressões, incorporações, 

permanências e demais mecanismos de que aumentem a despesa com 

pessoa em decorrência do tempo de serviço. 

- Por fim, a LDO e a LOA poderão conter dispositivos e autorizações que 

versem sobre as vedações do art. 8º, mas desde que seus efeitos só sejam 

aplicados após o final da calamidade. 

- Diversamente do que foi especulado, o acesso ao Programa criado pelo 

Projeto não é condicionado a medidas como a revisão das leis estaduais e 

municipais para equiparação dos direitos e benefícios previstos nos Regimes 

Jurídicos dos servidores ao previsto na legislação Federal (Lei 8.112, de 

1990). 

- Assim, foi respeitada, ao menos, a autonomia dos entes quanto a essa 

questão, e reconhecida a dificuldade de sua implementação como condição 

para acesso ao auxílio e benefícios da Lei. 

  O texto apresentado ao Senado pelo Relator é radicalmente 

distinto e, por esse motivo, foi ancorado no PLP 39/2020, do senador Antonio 

Anastasia (PSD/MG), que tramita apensado à proposta da Câmara.  

  Com esse artifício regimental, Alcolumbre pretende conferir ao 

Senado Federal a prerrogativa de emitir a decisão final sobre o conteúdo da 

matéria em caso de dissenso com a Câmara dos Deputados. Nesta esteira, o 

PLP 149/2019 seria arquivado. 

  Assim, caso haja alteração no retorno da matéria a Câmara, a 

palavra final será do Senado. Adotou, neste caso, o mesmo procedimento da 

Câmara dos Deputados em relação a outras proposições, como o Projeto de 

Lei do Saneamento, para ficar com a última palavra antes do envio da 

matéria à sanção presidencial. 
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Conclusão 

  Dada a complexidade da proposta, e seu caráter inovador em 

relação ao texto aprovado pela Câmara, será necessário o seu 

emendamento em Plenário e a votação de Destaques para Votação em 

Separado para que sejam expurgados os seus excessos de caráter fiscalista. 

  No que toca aos ajustes à Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns 

evidenciam riscos de descontrole, caso não sejam devidamente 

acompanhados e fiscalizados pelo Governo Federal e pelos Tribunais de 

Contas, pois permitem elevação de endividamento dos entes federativos, já 

bastante endividados. Mas essas medidas atendem à necessidade de que 

busquem recursos no mercado, dada a sua incapacidade de fazer frente às 

despesas em um momento crítico de grave perda de arrecadação, atrasos 

na folha de pagamentos e dificuldade para adotar medidas de enfrentamento 

à Covid-19. 

  E, por fim, quanto aos repasses de recursos, o montante de R$ 

60 bilhões, embora elevado, revela-se inferior ao que estava inicialmente 

estimado a partir do Projeto aprovado pela Câmara, que previa repasses 

proporcionais às perdas de arrecadação de cada ente federativo, e que, 

segundo estimativas, poderia chegar a R$ 100,1 bilhões, segundo 

estimativas da Câmara dos Deputados, ou mais de R$ 200 bilhões, segundo 

cálculos da Secretaria do Tesouro Nacional. 

  A negociação travada pelo Presidente do Senado, portanto, reduz 

o impacto do auxílio e dissocia o cálculo das perdas fiscais de cada ente, 

mas em seu lugar propõe solução vinculada a critérios mistos, inclusive a 

taxa de incidência da Covid-19, mas é uma “conta de padeiro” que levará a 

muitos questionamentos. 

  A aprovação da medida, que interessa a todos os Estados e 

Municípios, porém, não pode ser vista como um “pacote fechado”, que não 

admita a supressão de “jabutis” que não dizem respeito a essa necessidade 

de auxílio aos entes subnacionais. 

 

  Em 30 de abril de 2020. 
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