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N.º Autor (a) Partido UF Tema Resumo 
Tipo de 

Emenda 
Parecer do relator 

1 Jader Barbalho MDB PA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime diversos dispositivos da proposta que versam sobre a possibilidade 

de redução dos subsídios dos servidores públicos. 
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

2 Jader Barbalho MDB PA 
Destinação de recursos 

do superávit 

Modifica o inciso II, do art. 3º da PEC 186, para destinar 70% do excesso de 

arrecadação e do superávit financeiro nas seguintes proporções: 10% para a 

área da Saúde; 10% para a área da Educação e 10% para a área de Segurança 

Pública. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

3 Eliziane Gama CIDADANIA MA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Supressão do inciso VIII do Art. 163 da CF/88, que prevê regulamentação, 

via Lei Complementar, da inserção dos parâmetros de sustentabilidade, 

níveis e trajetória de convergência da dívida, compatibilidade dos resultados 

fiscais, limites para despesas e as respectivas medidas de ajuste fiscais. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

4 Eliziane Gama CIDADANIA MA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Alteração do Art. 1º da PEC, no tocante ao Art. 167-A da CF/88, para 

garantir ampliação da medida restritiva de aumento do valor de benefícios 

de cunho indenizatórios para além dos servidores públicos, abarcando 

também membros de Poder ou de órgão, empregados públicos e militares. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

5 Eliziane Gama CIDADANIA MA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Alteração do Art. 1º da PEC, no tocante ao Art. 167-A da CF/88. E também 

no Art. 3º da PEC, visando a ampliação da medida restritiva de vedação de 

progressão e da promoção funcional em carreira de agentes públicos, 

incluindo os de empresas públicas e de sociedades de economia mista, e suas 

subsidiárias, que receberem recursos da União para pagamento de despesas 

de pessoal ou de custeio. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

6 Eliziane Gama CIDADANIA MA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Supressão das expressões "reconhecimento" e "pagamento" constantes na 

redação do inciso I, §2, Art. 167-A da CF/88, prevista no Art. 1º da PEC. E 

em decorrência, supressão também das expressões “reconhecimento” e 

“pagamento” constantes na redação do inciso I, §2, Art. 3º da PEC. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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7 Eliziane Gama CIDADANIA MA 

Gastos com pensionistas 

para cálculo da despesa 

com pessoal 

Supressão das alterações promovidas pelo Art. 1º da PEC ao Art. 169 da 

CF/88 e, em decorrência, a expressão “pensionista” do inciso VIII do art. 

163 da CF/88, na forma da redação dada pelo Art. 1º da PEC. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

8 Leila Barros PSB DF 
Redução de benefícios 

fiscais e tributários 

Inserção do inciso IV ao Art. 3º da PEC, visando a redução, temporária, por 

ato do Poder Executivo de 15% do montante dos benefícios fiscais e 

previdenciários, utilizando-se como critério a geração de empregos, podendo 

ser reduzido até 30% de cada benefício individualmente. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

9 Leila Barros PSB DF 
Redução de benefícios 

fiscais e tributários 

Inserção do inciso I-B do § 3º do Art. 169 da CF/88, presente no Art. 1º da 

PEC, visando a redução, temporária, por ato do Poder Executivo de 15% do 

montante dos benefícios fiscais e previdenciários, utilizando-se como critério 

a geração de empregos, podendo ser reduzido até 30% de cada benefício 

individualmente. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

10 Leila Barros PSB DF 

Mecanismos de 

monitoramento da 

estabilização do ajuste 

fiscal 

Inserção do Art. 6º à PEC, com o objetivo de obrigar os sistemas de controle 

(Ministérios Públicos e Tribunais de Contas) a acompanharem a evolução da 

implementação das medidas de acionamento dos mecanismos de 

estabilização e ajuste fiscal e apurarem possíveis irregularidades que levaram 

a situação emergencial ou a possível aplicação desnecessária das medidas. 

Cria também a obrigatoriedade do Ministro ou Secretário responsável pela 

implantação das medidas em apresentar a evolução do quadro e das 

necessidades de sua manutenção ao Poder titular das ações de Controle 

Externo. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

11 Leila Barros PSB DF 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Supressão integral dos Arts. 3º e 4º da PEC, que tratam das medidas 

emergenciais para possível descumprimento da Regra de Ouro. 
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

12 

Fernando 

Bezerra Coelho 
MDB PE 

Corte de despesas por 

Poder 

Supressão do Art. 168-A da CF/88, incluído pelo art. 1º da PEC, que aplica 

o mesmo percentual de contingenciamento do Poder Executivo aos demais 

Poderes/Órgãos, desconsiderando suas peculiaridades. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

13 Eliziane Gama CIDADANIA MA 

Mecanismos de 

monitoramento da 

estabilização do ajuste 

fiscal 

Inserção da expressão "respeitado, em qualquer caso, o disposto no inciso 

VII do art. 7º" ao fim do § 3º do Art. 167-A da CF/88, ao fim do inciso I-A 

do § 3º do Art. 169 da CF/88, introduzidos pelo Art. 1º da PEC; e ao fim do 

§ 3º da PEC, no sentido de que tais dispositivos, que preveem a redução 

remuneratória dos servidores públicos com correspondente redução de 

jornada de trabalho, não produzam recebimento de valores abaixo do salário 

mínimo.  

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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14 Marcos do Val PODEMOS ES 

Mecanismos de 

monitoramento da 

estabilização do ajuste 

fiscal 

Alteração do Art. 1º da PEC, no tocante ao Art. 167-A da CF/88, para 

garantir ampliação da medida restritiva de aumento do valor de benefícios 

de cunho indenizatórios para além dos servidores públicos, abarcando 

também membros de Poder ou de órgão, empregados públicos e militares, 

com exceção das progressões e promoções. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

15 Marcos do Val PODEMOS ES 
Servidores de atividade 

policial 

Modifica o § 3º do art. 167-A e o inciso I-A do §3º do art. 169, ambos da CF, 

para excluir os servidores de órgãos policiais das medidas de cortes de 

despesa com pessoal através da redução de salários e jornada dos servidores.  

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

16 Sérgio Petecão PSD AC 
Corte de despesas por 

Poder 

Supressão do Art. 168-A da CF/88, incluído pelo art. 1º da PEC, que aplica 

o mesmo percentual de contingenciamento do Poder Executivo aos demais 

Poderes/Órgãos, desconsiderando suas peculiaridades. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

17 Alvaro Dias PODEMOS PR 

Reposição de cargos da 

magistratura por 

membros da carreira 

Inserção de novo parágrafo ao Art. 169 da CF/88, para prever que durante  o 

período em que estiverem vigentes as medidas de controle de gastos referidas 

no §3º do art. 169 ou §3º do art. 167-A da CF/88, os cargos efetivos ou 

vitalícios vagos devem ser ocupados preferencialmente por ascensão, 

transferência ou aproveitamento de servidores concursados dos cargos objeto 

de redução, desde que atendam aos requisitos para investidura, e conforme 

critérios de desempenho e antiguidade, devidamente apurados por ato do 

Poder ou órgão correspondente. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

18 Alvaro Dias PODEMOS PR 

Contratação de serviços 

terceirizados na 

administração pública 

Inserção de novo parágrafo ao Art. 169 da CF/88, para prever que durante o 

período em que estiverem vigentes as medidas de contenção de despesas 

referidas no §3º do art. 169 ou §3º do art. 167 A, não poderão ser firmados 

contratos de terceirização de mão de obra que compreendam atividades 

previstas em atribuições executadas pelos cargos objeto de corte ou redução 

de vencimentos, ou que configurem substituição de servidores efetivos ou 

comissionados. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

19 Alvaro Dias PODEMOS PR 
Contratação de novos 

servidores 

Inserção de novo parágrafo ao Art. 169 da CF/88, para prever que durante o 

período em que estiverem vigentes as medidas de contenção de despesas 

referidas no §3º do art. 169 ou §3º do art. 167 A, somente haverá nomeação 

para os cargos efetivos ou vitalícios vagos (objeto das medidas de restrição) 

após a reposição da jornada de trabalho e da remuneração dos atuais 

ocupantes. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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20 Alvaro Dias PODEMOS PR 
Redução salarial de 

membros de Poder 

Inserção do §4º ao Art. 167-A da CF/88, para prever que, no âmbito da 

União, a redução remuneratória/jornada se estenderá aos subsídios dos 

membros do Poder e agentes políticos, ainda que sem jornada de trabalho 

definida, incluídos em qualquer caso: I – no âmbito do Executivo, o seu chefe 

e todos os subordinados diretos; II – no âmbito do Poder Legislativo, os 

respectivos parlamentares; III - no âmbito do Poder Judiciário, os 

magistrados; IV – no âmbito do Ministério Público e do Tribunal de Contas, 

seus membros; Por outro lado, acrescenta novo § 4º ao Art. 167-B da CF/88, 

para facultar aos entes subnacionais a imporem as mesmas restrições aos 

respectivos membros de Poder. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

21 Alvaro Dias PODEMOS PR 
Redução temporária de 

parlamentares 

Inserção do § 1º-A do Art. 45 da CF/88, para prever que, se vigentes durante 

o ano anterior à eleição os mecanismos de estabilização e ajustes previstos 

no art. 167-A o mínimo de deputados por unidade da Federação será de 5 e 

o máximo de 48, mantida tanto quanto possível a proporcionalidade, 

devendo a Câmara dos Deputados funcionar com essa composição reduzida 

por toda a legislatura, e insere o § 2º-A ao Art. 46 da CF/88, para prever que, 

se vigentes durante o ano anterior à eleição os mecanismos de estabilização 

e ajustes previstos no art. 167-A, a renovação será, em qualquer caso, de 

apenas um terço do total, devendo o Senado Federal funcionar com 

composição reduzida durante toda a legislatura 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

22 Paulo Paim PT RS Pagamentos retroativos 

Alteração do inciso XXIII do Art. 37 da CF/88, constante do Art. 1º da PEC, 

para permitir o pagamento de verbas retroativas, incluindo verbas de caráter 

indenizatório, por meio de decisão judicial, ainda que não seja transitada em 

julgado, bem como as que sejam reconhecidas por meio de interpretação de 

lei ou ato normativo. O texto original vedava todas essas possibilidades. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

23 Paulo Paim PT RS 
Medidas de ajuste fiscal 

por lei complementar 

Suprime a possibilidade de lei complementar impor medidas de ajustes 

fiscal, previstas no art. 167-A da CF, independente do descumprimento da 

regra de ouro ou do teto de gastos públicos. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

24 Paulo Paim PT RS 
Reajuste do salário 

mínimo 

Permite que o salário mínimo possa ser reajustado acima da inflação mesmo 

quando a regra de ouro vier a ser descumprida. 
Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

25 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Supressão das medidas de contenção das despesas públicas (art. 167-A da 

CF) em caso de descumprimento da regra de ouro, incluindo a redução de 

salário/jornada de servidores. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

26 Paulo Paim PT RS 
Medidas emergenciais 

aos entes subnacionais 

Suprime o art. 5º da PEC, que versa sobre a extensão aos entes subnacionais 

das regras emergenciais, sempre que a relação entre as despesas correntes e 

as receitas correntes supere 95%. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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27 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o art. 3º da PEC, que cria gatilho para permitir que mecanismos de 

redução de despesa e supressão de direitos de forma imediata possam ser 

realizados quando houver déficit primário nos doze meses anteriores. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

28 Paulo Paim PT RS 
Redução do salário dos 

servidores 

Supressão do §3º do art. 167-A, que possibilita a redução salarial do servidor, 

com redução de jornada.  
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

29 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o §3 do art. 3º da PEC 186, que possibilita a imediata redução da 

folha de pagamento quando houver déficit primário 
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

30 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o §3º do art. 137-B, que permite que medidas de contenção de 

despesa com pessoal possam ser implementadas mesmo sem que ocorra o 

rompimento da regra de ouro.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

31 Paulo Paim PT RS 
Progressão e promoção 

de servidores 

Suprime o §2º do art. 167-A, que versa sobre a suspensão das progressões e 

promoções de servidores.  
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

32 Paulo Paim PT RS 
Redução do salário dos 

servidores 

Suprime as alterações ao art. 37, inciso XV da CF, que permite a redução do 

salário do funcionalismo público quando houver déficit fiscal  
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

33 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime as alterações ao §3º do art. 169 da CF, que possibilita a redução de 

salário com jornada, no percentual de 25%, nos casos de déficit fiscal.  
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

34 Paulo Paim PT RS 

Tempo de férias dos 

Membros de Poder, da 

Magistratura, do 

Ministério Público e da 

Defensoria  

Suprime o §16 do art. 37 da CF, que versam sobre o tempo de férias dos 

magistrados, membros do Ministério Público ao mesmo período dos demais 

servidores públicos.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

35 Paulo Paim PT RS Teto remuneratório 

Suprime as alterações realizadas ao §11 do art. 37 da CF, que aplica o teto 

remuneratório para parcelas eventuais e indenizatórias, como auxílios, plano 

de saúde, etc. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

36 Paulo Paim PT RS 

Redução do subsídio dos 

Membros do Ministério 

Público 

Suprime as alterações ao art. 128, § 5º, c, da CF, constante do substitutivo do 

relator, que permitem a redução do salário dos membros do Ministério 

Público quando houver déficit fiscal  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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37 Paulo Paim PT RS 
Redução do subsídio dos 

Magistrados 

Suprime as alterações ao art. 95, inciso III da CF, constante do substitutivo 

do relator, que permitem a redução do salário dos membros do Ministério 

Público quando houver déficit fiscal  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

38 Paulo Paim PT RS 
Concessão de incentivos 

e benefícios tributários 

Modifica o § 6º do art. 167 da CF, modificado pelo substitutivo do relator, 

com objetivo de permitir que benefícios fiscais ou creditícios possam ser 

renovados por lei ordinária específica e não apenas por lei complementar. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

39 Paulo Paim PT RS 

Correção de emendas 

impositivas dos 

parlamentares 

Suprime o parágrafo único do art. 111 do ADCT, introduzido pela PEC, que 

congela a correção das emendas impositivas dos parlamentares. Registre que 

a metade dessas emendas são reservadas para a área da saúde.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

40 Paulo Paim PT RS 
Progressão e promoção 

de servidores 

Suprime o inciso II do § 1º do art. 167-A da CF, que impõe a suspensão das 

progressão e promoções de carreiras no funcionalismo público como medida 

de contenção de gastos.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

41 Paulo Paim PT RS 
Suspensão de repasses ao 

BNDES 

Suprime o inciso I, do §1º do art. 167-A da CF, que suspende os repasse ao 

BNDES com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para 

projetos de desenvolvimento. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

42 Paulo Paim PT RS 
Progressão e promoção 

de servidores 

Suprime o inciso I, §1º do art. 3º da PEC 186, que cria gatilho para permitir 

a suspensão da progressão e promoção de servidores públicos quando houver 

déficit primário nos doze meses anteriores 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

43 Paulo Paim PT RS 
Medidas emergenciais 

aos entes subnacionais 

Suprime o art. 167-B da CF, que estende aos entes subnacionais as medidas 

de contenção de despesas do plano emergencial impostas à União.  
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

44 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o parágrafo único do art. 163 da CF, proposto pelo substitutivo do 

relator, que permite que lei complementar autorize a implementação de 

medidas de contenção de despesas com pessoal independentemente do limite 

de despesa com pessoal. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

45 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime os §§ 2º e 3º do art. 167-A da CF, que versam sobre impõe uma 

série de medidas de contenção da despesa com pessoal em caso de "quebra" 

da regra de ouro, tal como a redução salarial com redução de jornada dos 

servidores públicos. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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46 Paulo Paim PT RS 
Progressão e promoção 

de servidores 

Suprime o inciso VII do art. 167-A da CF, constante do substitutivo do 

relator, que impõe vedação à progressão e promoção de carreiras do 

funcionalismo público, excetuando os casos em que houver provimento 

derivado de cargo por outro agente, ou seja, na Magistratura, na 

Diplomacia, nas Forças Armadas.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

47 Paulo Paim PT RS 
Medidas emergenciais 

aos entes subnacionais 

Suprime o § 3º do art. 137-B da CF, constante do substitutivo do relator, que 

autoriza que os Chefes do Poder Executivo (dos entes subnacionais) possam 

adotar medidas de controle e redução de despesas, mesmo que não seja 

rompida a regra de ouro, desde que as despesas correntes atinjam 85% da 

receita corrente, ou seja, ainda estejam abaixo do limite fixado de 95%.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

48 Paulo Paim PT RS 
Medidas emergenciais 

aos entes subnacionais 

Suprime o §2º do art. 5º do substitutivo, que autoriza que os entes 

subnacionais possam acionar mecanismos de redução de despesa e supressão 

de direitos de forma imediata, mesmo que a despesa corrente fique em 

patamar abaixo do fixado no “caput”, ou seja, 95%. Atingido o patamar de 

85%, as medidas de ajuste poderão ser aplicadas, com a redução de salários, 

congelamento da folha e demais medidas de penalização do serviço público 

e, em última instância, dos seus usuários. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

49 Paulo Paim PT RS 
Progressão e promoção 

de servidores 

Suprime o §1º do art. 167-A da CF, constante do substitutivo do relator, que 

suspende as progressões e promoções dos servidores, bem como estabelece 

que o tempo em que essa suspensão vigorar não será considerado para futuras 

progressões ou promoções. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

50 Paulo Paim PT RS 
Abono salarial 

(PIS/PASEP) 

Suprime as alterações ao §3º e ao §3º-A do art. 239 da CF, constante do 

substitutivo do relator, que torna facultativo o pagamento do abono salarial 

do PIS/PASEP, sem definir seu valor. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

51 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o §3º do art. 169 da CF, constante do substitutivo do relator, que 

permite a redução de salários com redução de jornada, no percentual de 25%, 

a redução de 20% das despesas com cargos em comissão e funções 

comissionadas e 50% dos servidores não estáveis. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

52 Paulo Paim PT RS 
Suspensão de repasses ao 

BNDES 

Suprime o §1º do art. 239 da CF, constante do substitutivo do relator, no qual 

caberá à LDO fixar o montante de recursos do FAT a ser destinado ao 

BNDES para financiar projetos de desenvolvimento.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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53 Paulo Paim PT RS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime as alíneas b, c e d, do inciso XXIII do art. 37 da CF, constante do 

substitutivo do relator, que: i) veda a realização de despesas sem decisão 

transitada em julgado; ii) submete toda e qualquer vantagem indenizatória a 

valor fixado em lei, quando o caráter de vantagens como diárias, auxílio 

moradia, auxílio alimentação; e iii) impede a implementação escalonada no 

tempo de tabelas de  vencimentos, planos de carreira e reestruturações, 

quando o calendário ultrapassar o mandato do chefe do Poder. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

54 Eliziane Gama CIDADANIA MA 
Abono salarial 

(PIS/PASEP) 

Suprime as alterações realizadas no art. 239 da CF, constante do substitutivo 

do relator, que, entre outras coisas, torna facultativo o pagamento do abono 

salarial do PIS/PASEP, sem definir seu valor. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

55 

Humberto 

Costa 
PT PE Teto remuneratório 

Acrescenta novo §16 ao art. 37, que para estabelecer que até que lei 

específica regulamente o teto remuneratório, permanecem em vigor os 

valores já definidos pelos Poderes, instituições e órgãos autônomos, 

proibindo reajustes de verbas indenizatórias acima do IPCA. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

56 

Humberto 

Costa 
PT PE 

Progressão e promoção 

de defensores públicos 

Altera o art. 167-A da CF, para acrescentar as Defensorias Públicas entre as 

carreiras excepcionalidades da suspensão de progressão e promoção 

funcional. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

57 

Antônio 

Anastasia 
PSDB MG 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Altera os artigos que preveem, como medida de austeridade fiscal, a 

possibilidade de redução da remuneração de servidores e empregados 

públicos, com correspondente redução da jornada de trabalho. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

58 Paulo Paim PT RS 
Suspensão de repasses ao 

BNDES 

Suprime o inciso XII do art. 167-A, constante do substitutivo do relator, que 

torna obrigatória a suspensão de repasses ao BNDES com recursos do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador, destinados a financiar projetos de 

desenvolvimento. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

59 José Serra PSDB SP 
Contratação de 

profissionais médicos 

Acrescenta §6º ao art. 3º da PEC186, de modo que a contratação de 

profissionais médicos para incrementar a atenção primária à saúde em locais 

de difícil provimento ou alta vulnerabilidade não sejam afetadas pelas regras 

de contenção de despesas. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

60 

Humberto 

Costa 
PT PE 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Acrescenta §2º ao art. 6º da PEC, para estabelecer que o artigo 37, inciso 

XXIII da Constituição Federal somente entrará em vigor para os Poderes, 

Ministério Público e Defensoria Pública, que não possuam lei específica, 

após três anos, contados da publicação desta Emenda Constitucional. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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61 

Humberto 

Costa 
PT PE 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Acrescenta §2º ao art. 6º da PEC,  para estabelecer que até a aprovação da 

lei específica a que se refere o art. 37, inciso XXIII da Constituição Federal, 

cuja iniciativa, pelos Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública, se 

dará no prazo máximo de 180 dias, contados da publicação desta Emenda 

Constitucional, permanecem em vigor os valores já definidos por estes 

Poderes, Instituições e Órgãos autônomos, no âmbito de sua previsão 

orçamentária, vedado qualquer reajuste das referidas despesas ou vantagens 

em índice superior ao IPCA 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

62 Telmário Mota PROS RR 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o inciso II do § 1º e o § 2º, ambos do art. 167-A da Constituição, 

alterados pelo art. 1º da PEC, que tornam permanente a adoção de medidas 

de corte de despesas com pessoal sempre que a “regra de ouro” for 

descumprida, vedando a realização de progressões e promoções nas 

carreiras, inclusive de empregados de estatais, excepcionando alguns cargos 

(Magistratura, Ministério Público, Serviço Exterior, Policiais nas Forças 

Armadas). Já o § 2º, além de vedar a possibilidade de progressão na carreira, 

permite que o salário e a jornada dos servidores sejam reduzidos em até 25%. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

63 Telmário Mota PROS RR 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Modifica o inciso VIII do art. 163 da CF, para estabelecer que lei 

complementar poderá disciplinar a sustentabilidade das contas públicas 

considerando os limites prudenciais estabelecidos pela LRF. O texto original 

da PEC permite que novas regras ficais sejam realizadas por meio de lei 

complementar, ainda que não seja verificada a hipótese de descumprimento 

da regra de ouro. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

64 Telmário Mota PROS RR Teto remuneratório 
Revoga o § 11º do art. 37 da Constituição Federal, que exclui do teto 

remuneratório as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 
Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

65 Ângelo Coronel PSD BA 

Redução de jornada e de 

remuneração dos 

servidores públicos 

Suprime o §3º do art. 167-A e o inciso I-A do §3º do art. 169, ambos da 

Constituição Federal, alterados pelo art. 1 e o § 3º do art. 3º da PEC, que que 

possibilitam a redução de 25% da jornada e da remuneração dos servidores 

públicos. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

66 Ângelo Coronel PSD BA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Insere o inciso III ao § 5º ao Art. 167-A para excetuar os servidores das 

carreiras que tratam das s atividades exercidas pelas administrações 

tributárias. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

67 Álvaro Dias PODEMOS PR 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o inciso V do Art. 167-A, do art. 1º da PEC, que trata da realização 

de concurso público como meio de contenção de despesas. 
Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

68 
Weverton 

Rocha 
PDT MA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Altera o Art. 167-A, 167-B e 168-A da CF para estabelecer que os "gatilhos" 

de controle de despesas só serão ativados no âmbito dos três níveis da 

federação mediante autorização prévia da maioria absoluta do 

respectivo Poder Legislativo e condicionada ao envio de Plano de Contenção 

de Despesas, por parte dos chefes do Poder Executivo em cada esfera, 

demonstrando que não haverá prejuízo na prestação de serviços públicos. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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Estabelece também a interrupção dos mecanismos quando alcançados os 

limites referidos no plano anteriormente citado. 

69 
Weverton 

Rocha 
PDT MA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Altera a reação do inciso I do Art. 167-A da CF, para inserir exceções nas 

vedações à concessão de vantagem, aumento, adequação de remuneração de 

membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e 

militares de reajuste em razão da inflação, com vistas à manutenção do 

poder aquisitivo do servidor que não se enquadre na regra válida aos cargos 

de chefia e direção. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

70 
Weverton 

Rocha 
PDT MA 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o termo "e da seguridade social da União" do caput do Art. 167-A 

da CF, para a resguardar os órgãos e entidades integrantes do orçamento da 

seguridade social da União das medidas de controle, voltando-os apenas ao 

orçamento fiscal. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

71 
Weverton 

Rocha 
PDT MA 

Medidas de reajuste 

fiscal pelos Chefes de 

Poder do Executivo 

estadual e municipal 

A emenda suprime o § 3º do Art. 167-B da PEC, na qual permite que o Chefe 

do Poder Executivo adote medidas de ajuste fiscal, independente do cenário 

dos gastos e das despesas. Além disso, o legislativo local deverá analisar a 

adoção das medidas, no prazo de 180 dias.  

Fica suprimido, também, o § 3º do Art. 5º da PEC, quando as despesas 

correntes for superior a 95% das receitas correntes, o chefe do Executivo 

estadual ou municipal, poderá adotas medidas de estabilização fiscal. Tais 

medidas deverão ser referendas pelo Poder Legislativo Local, em 180 dias.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

72 
Weverton 

Rocha 
PDT MA 

Vedação de progressão e 

promoção de servidores 

públicos 

Supressão dos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do Art. 167-A. Tais dispositivos se referem 

à vedação de progressão e promoção em carreira de servidores públicos e das 

empresas públicas, quando receberem recursos da União para pagamento de 

pessoal ou custeio. No entanto, fica permitido a promoção para: Juízes, 

Membros do Ministério Público, do Serviço Exterior e das carreiras policiais. 

  

O §3º permite a redução salarial, em até 25%, quando houver redução de 

jornada, para todos os servidores públicos, sendo regulamentada por atos do 

Poder Executivos e dos demais Órgãos do Poder Legislativo e Judiciário; e 

do Ministério Público e da Defensoria Pública.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

73 
Weverton 

Rocha 
PDT MA 

Verbas do texto 

remuneratório 

Supressão do § 11 do art. 37 do substitutivo. A emenda propõe a retira do 

dispositivo que trata das verbas que não serão incluídas no teto 

remuneratório, sendo elas: 

I – adicional de férias; 

II – décimo terceiro salário; 

III – ajuda de custo para remoção; 

IV- diárias e transporte em deslocamentos e viagens realizadas por força das 

atribuições do cargo ou emprego. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

74 
Weverton 

Rocha 
PDT MA 

Tempo de férias dos 

Membros de Poder, da 

Magistratura, do 

Ministério Público e da 

Defensoria Pública. 

Suprime  o termo "no máximo" presente no § 16 do Art. 37 da Constituição, 

oriundo no substitutivo.  O dispositivo inicial visa restringir o período de 

férias, sendo no máximo de 30 dias, aos servidores públicos e membros de 

Poder e , do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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75 
Rogério 

Carvalho 
PT SE 

Vedação da Progressão e 

Promoção de servidores  

Supressão do § 2º do art. 167-A da PEC, que trata suspensão de qualquer ato 

sobre pagamento de progressão e promoção de carreiras dos servidores e 

empregados públicos. Esta suspensão não terá reflexos futuros obrigacionais.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

76 
Rogério 

Carvalho 
PT SE 

Redução de jornada de 

trabalho 

Acrescenta inciso ao § 3º do art. 167-A da Constituição, previsto no art. 1º 

do substitutivo oferecido à PEC 186/2019, para não aplicar a possibilidade 

de redução da jornada de trabalho dos ocupantes de cargos, funções e 

empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional 

ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, 

autárquica e fundacional nas áreas de saúde, educação e segurança pública.  

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

77 
Rogério 

Carvalho 
PT SE 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Modifica  VII e II, § 2º, do art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias para vedar apenas a criação de despesa obrigatória e concessão 

ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária que não esteja 

acompanhada de medidas de compensação. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

78 José Serra PSDB SP 
Suspensão de repasses ao 

BNDES 

Suprime a alínea b, inciso I, § 1º do art. 3º e o inciso I, § 1º do art. 167-A da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 186/2019, que suspendem o repasse 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o BNDES. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

79 José Serra PSDB SP 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Inclui dispositivo para estabelecer que as vedações previstas no art. 3º em 

caso de, no período do segundo ao décimo terceiro mês antecedente ao da 

promulgação desta Emenda Constitucional, a realização de operações de 

crédito, no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social da União, 

exceder o montante das despesas de capital, não se aplicam a medidas que 

sejam tomadas especificamente para o enfretamento de situações 

epidemiológicas de emergência. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

80 Simone Tebet MDB MS 

Medidas de controle e 

redução de despesas com 

pessoal 

Suprime o  art. 5º e o art. 167-B, que estabelecem que se for constatado que, 

no período do segundo ao décimo 

terceiro mês antecedente ao da promulgação desta Emenda Constitucional, a 

despesa corrente superou 95% da receita corrente do ente federativo, o Chefe 

do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do município poderá, 

no restante do exercício financeiro em que tiver ocorrido a promulgação da 

Emenda Constitucional e nos dois subsequentes, determinar a aplicação, no 

âmbito do respectivo ente, das vedações e reduções. 

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

81 Paulo Paim PT RS 
Carreiras do Seguro 

Social 

Adiciona inciso XXIII no art. 1º da PEC para dispor que a administração de 

benefícios sociais será desempenhada por servidores de carreira do INSS; 

Adiciona o art. 195-A para instituir o Fundo Constitucional da Segurança 

Previdenciária; Adiciona o art. 195-B para dispor que lei de iniciativa do 

Poder Executivo disporá sobre sistema nacional de benefícios sociais, 

voltado à gestão integrada de políticas, programas, projetos, ações e serviços 

públicos que  envolvam benefícios sociais, contributivos e não-

contributivos; Adiciona o inciso IV ao § 5º do art. 167-A para dispor que o 

disposto no artigo não se aplica aos servidores da carreira do Seguro Social; 

Por fim, acrescenta § 6º ao art. 3º da PEC para resguardar a carreira do seguro 

social dos mecanismos de estabilização fiscal de que tratam o artigo em 

questão e os arts. 167-A e 169, § 3º, I-A, e o art. 109 do ADCT. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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82 Álvaro Dias PODEMOS PR 
Administração de 

benefícios sociais 

Adiciona inciso XXIII no art. 1º da PEC para dispor que a administração de 

benefícios sociais, atividade essencial ao Estado, será desempenhada por 

servidores de carreira e atuará de forma integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastros e informações fiscais, na forma da lei. 

Adiciona art. 195-A para dispor que a União poderá instituir, por lei de 

iniciativa do Poder Executivo, sistema nacional de benefícios sociais, 

voltado à gestão integrada de políticas, programas, projetos, ações e serviços 

públicos que envolvam benefícios sociais, contributivos e não-contributivos. 

Adiciona o inciso IV, no § 5º do art. 167-A, para dispor que as disposições 

do artigo não se aplicam aos servidores da carreira do Seguro Social. 

Aditiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

83 Prisco Bezerra PDT CE 
Redução de salário e 

jornada 

Adiciona o § 6º ao art. 167-A da constituição, disposto pelo art. 1º da PEC, 

para dispor sobre a redução de salário e jornada dispostas no § 3º, assim 

como adiciona § 7º para dispor que essa redução não se aplicará aos 

servidores que exercem atividades exclusivas de Estado relacionadas ao 

poder de polícia. Também inclui nos § 4º d art. 167-B da Constituição, 

adicionado pelo art. 1º da PEC, assim como no §8º do art. 169 da 

Constituição, no art. 1º da PEC, o dispositivo de que as reduções de salário 

e jornada previstas não se aplicarão aos servidores que exercem atividades 

exclusivas de Estado relacionadas ao poder de polícia. Modifica o § 3º do 

art. 3º, para dispor que a aplicação do disposto no art. 167-A é facultativa. 

E modifica o inciso IV do art. 5º para dispor que também nos casos desse 

artigo, a aplicação do art. 167-A será facultativa. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

84 Prisco Bezerra PDT CE 

Autorização do 

pagamento de despesa 

com pessoal 

Suprime o inciso XXIII do art. 37 da Constituição Federal, na forma do art. 

1º da PEC, que dispõe que são vedados lei ou ato que conceda ou autorize o 

pagamento, com efeitos retroativos, de despesa com pessoal, inclusive de 

vantagem, auxílio, bônus, abono, verba de representação ou benefício de 

qualquer natureza.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

85 Prisco Bezerra PDT CE 
Transferência a fundos 

de recursos financeiros 

Suprime os §§ 1º e 2º do art. 168 da Constituição Federal, na forma do art. 

1º da PEC, que dispõem sobre a vedação da transferência a fundos de 

recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais; e de que o saldo 

financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput, deve ser 

restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor 

deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte.  

Supressiva 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 

86 Prisco Bezerra PDT CE 
Amortização da dívida 

pública 

Modifica o art. 3º, §1º, inciso II da PEC, para destinar o excesso de 

arrecadação e do superávit financeiro decorrentes de vinculação 

constitucional à amortização da dívida pública federal. 

Modificativa 

Aguardando 

posicionamento 

no relatório 

oficial 
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