
AÇÕES PARLAMENTARES DE 
INTERESSE DOS SERVIDORES 



AS ELEIÇÕES GERAIS DO ÚLTIMO ANO (2018) TROUXE UMA RENOVAÇÃO 
NO CONGRESSO NACIONAL MAIS CONSERVADORA 

 Câmara dos Deputados: O índice de renovação foi 
de 47,37%, segundo cálculo da Secretaria-Geral da 
Mesa (SGM).  

 Em números proporcionais, é a maior renovação 
desde a eleição da Assembleia Constituinte, em 
1986. Foram eleitos 243 deputados "novos" (de 
primeiro mandato) e reeleitos 251 deputados, de um 
total de 444 candidatos à reeleição. Ou seja, 56,5% 
dos deputados que se candidataram à reeleição 
foram reeleitos. Também foram eleitos 19 ex-
deputados de legislaturas anteriores (3,7%). 

  



AS ELEIÇÕES GERAIS DO ÚLTIMO ANO (2018) TROUXE UMA 
RENOVAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL MAIS 

CONSERVADORA 

 Senado Federal: No total, das 54 vagas 
em disputa, 46 foram ocupadas por novos 
nomes — renovação de mais de 85%. 

  



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2019 

 Art. 90. No exercício de 2020, observado o disposto no 
art. 169 da Constituição e no art. 93 desta Lei, somente 
poderão ser admitidos servidores se, cumulativamente:  

 I - existirem cargos e empregos públicos vagos a 
preencher, demonstrados na tabela a que se refere o art. 
87;  

 II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o 
atendimento da despesa; e  

 III - for observado o limite previsto no art. 86.  

 Parágrafo único. Nas autorizações previstas no art. 93 
deverão ser considerados os atos praticados em 
decorrência de decisões judiciais. 

  



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2019 

 Art. 93. Para atendimento ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 
da Constituição, observadas as disposições do inciso I do referido 
parágrafo e as condições estabelecidas no art. 90 desta Lei, ficam 
autorizados: 

 IV - a concessão de vantagens e aumentos de remuneração de civis, 
dos militares e dos seus pensionistas, de membros de Poderes e das 
carreiras mantidas pelo fundo de que trata o art. 21, inciso XIV, da 
Constituição Federal, bem como a criação de cargos e funções e os 
provimentos de civis ou militares, até o montante das quantidades e 
dos limites orçamentários constantes de anexo específico da Lei 
Orçamentária de 2020, cujos valores deverão constar de 
programação orçamentária específica e ser compatíveis com os 
limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal não abrangidos nos incisos anteriores; 

 Art. 103. Fica vedado o reajuste, no exercício de 2020, de auxílio-
alimentação ou refeição, auxílio-moradia e assistência pré-escolar. 

  



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2019 

 Art. 93. Para atendimento ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169 
da Constituição, observadas as disposições do inciso I do referido 
parágrafo e as condições estabelecidas no art. 90 desta Lei, ficam 
autorizados: 

 I - a transformação de cargos e funções que, justificadamente, não 
implique aumento de despesa; 

 II - os provimentos em cargos efetivos, funções ou cargos em 
comissão que estavam ocupados no mês a que se refere o caput do 
art. 86 cuja vacância não tenha resultado em pagamento de 
proventos de aposentadoria ou pensão por morte; 







AUTORIZAÇÃO PARA GASTOS COM 
PESSOAL 

 O PLOA 2020 estabelece um orçamento total de R$ 337,9 bilhões 
para gastos com pessoal e encargos sociais. Tal montante é 3,84% 
superior ao total de gastos autorizados para 2019. O crescimento na 
despesa de pessoal para 2020 decorre, basicamente, da 
anualização do aumento remuneratório concedido aos docentes do 
Ministério da Educação, de acordos coletivos de trabalho de 
empresas estatais dependentes e da inclusão de servidores civis e 
militares dos extintos Territórios Federais de Rondônia, Roraima e 
Amapá em Quadro em Extinção da Administração Pública Federal. 



AUTORIZAÇÃO PARA GASTOS COM 
PESSOAL 

 Os gastos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, inclusive 
Defensoria Pública da União (DPU), e do Ministério Público da União 
(MPU) representam, respectivamente, 3,0%, 10,5%, 84,9% e 1,6% 
da despesa total com pessoal e encargos. Todos os Poderes e o MPU 
observaram os respectivos limites percentuais de despesa com 
pessoal, conforme estabelecido pela LRF.  

 O Anexo V do PLOA 2020 prevê R$ 4,7 bilhões para reestruturação 
do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas. Do 
referido Anexo constam, ainda, autorizações para provimento, 
admissão ou contratação de pessoal cujo impacto financeiro 
programado para o exercício de 2020 foi orçado em R$ 2,5 bilhões, 
distribuídos em todos os Poderes. 



PROJETO DE LEI N° 711, DE 2019 

 Projeto de Lei n° 711, de 2019, de autoria do 
Senador Antônio Anastásia (PSDB/MG), que 
estabelece as normas gerais para a negociação 
coletiva na administração pública direta, nas 
autarquias e fundações públicas dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. A proposta está na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC e tem 
como relator o Senador Jaques Wagner – PT/BA.  

 

https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5529
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5529
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5529
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5529
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5529
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5529
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5529


REDUÇÃO DA JORNADA E 
SALÁRIOS DE SERVIDORES 

 O Plenário do Supremo Tribunal Federal 
formou maioria para declarar 
inconstitucional artigo 23 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que prevê a redução 
da jornada e salários de servidores para que 
os órgãos se adequem aos limites da lei. O 
julgamento foi suspenso em razão da ausência 
do ministro Celso de Mello.  

 Mas a Câmara quer alterar a Constituição 
para prever a autorização da redução da 
jornada e salários de servidores, vejam:  

 



PEC 438/2018 

 PEC 438/2018, de autoria do Deputado 
Pedro Paulo - DEM/RJ, que altera os arts. 
37; 167, III; 168 e 239 da Constituição 
Federal e acrescenta ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias os 
arts. 36-B e 115, para conter o 
crescimento das despesas obrigatórias, 
regulamentar a regra de ouro, instituir 
plano de revisão das despesas, e dar outras 
providências. 
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PEC 438/2018 

 Em resumo, as providências e medidas que devem ser 
adotadas visando reconduzir as despesas para níveis 
compatíveis com a recondução do equilíbrio fiscal e o 
atendimento da regra de ouro que atingem os servidores 
públicos:  

 Permissão para redução temporária da jornada de 
trabalho com adequação dos vencimentos; a Redução 
em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos 
em comissão e funções de confiança e exoneração dos 
servidores não estáveis;  

Cobrança de contribuição previdenciária suplementar 
provisória de 3 pontos percentuais dos servidores 
ativos, aposentados e pensionistas, assim como dos 
militares ativos e inativos.  

  



 
 
 
 
PERDA DE CARGO PÚBLICO POR INSUFICIÊNCIA DE 
DESEMPENHO 

 

PLP 248/1998 

Autor Poder Executivo 

Ementa Disciplina a perda de cargo público por 

insuficiência de desempenho do servidor 

público estável, e dá outras providências. 

Situação Pronta para Pauta do Plenário da Câmara 

dos Deputados. 



PERDA DE CARGO PÚBLICO POR INSUFICIÊNCIA DE 
DESEMPENHO 

 PLS -

(Complementar) 

  

116/2017 

Autor Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) 

Ementa. Regulamenta o art. 41, § 1º, III, da Constituição Federal, 

para dispor sobre a perda do cargo público por 

insuficiência de desempenho do servidor público estável. 

Explicação da Ementa:  Dispõe sobre a avaliação 

periódica dos servidores públicos da União, Estados e 

Municípios, e sobre os casos de exoneração por 

insuficiência de desempenho. 

Situação.  
Relatora: Senadora Juíza Selma 
 
Matéria aguardando realização de Audiência Pública 
em data oportuna. 
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AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE 
DESEMPENHO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

PLP 51/2019 

Autor Luiz Philippe de Orleans e Bragança - PSL/SP 

Ementa Regulamenta o inciso III do § 1º do art. 41 da 

Constituição Federal, para disciplinar o procedimento 

de avaliação periódica de desempenho de servidores 

públicos estáveis das administrações diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

Situação  Aguardando Designação de Relator na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(CTASP) 
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DATA BASE - CÂMARA 
 

PEC 220/2016 

Autor Domingos Sávio - PSDB/MG. 

Ementa:  Acrescenta o § 13 ao artigo 37 da Constituição Federal, 

para que a revisão geral anual não seja inferior à 

variação inflacionária. 

Situação:  

  

Aguardando Designação de Relator na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
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DATA BASE - SENADO 

 PLS 228/2018 

Autor Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

Ementa:  Altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei 

nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, para tipificar como crime 

de responsabilidade a omissão no envio ao Poder 

Legislativo da proposta de revisão geral anual da 

remuneração e do subsídio dos agentes públicos. 

Situação:  

  

Aguardando Designação de Relator na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 



PREVIDÊNCIA 
 PEC 06/2019 

Autor  Executivo 

Ementa Modifica o sistema de previdência social, estabelece 

regras de transição e disposições transitórias, e dá 

outras providências. 

Situação 

  

Em discussão no Plenário do Senado 



ABONO DE PERMANÊNCIA 
PEC 139/2015 

Autor Poder Executivo 

Relator Dep. Gilson Marques (NOVO-SC) 

  

Ementa. Revoga o § 19 do art. 40 da Constituição e o § 5º do 

art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 

41, de 19 de dezembro de 2003. 

  

Dados Complementares: Extingue o abono de 

permanência para o servidor público que tenha 

completado as exigências para a aposentadoria 

voluntária e opte por permanecer em atividade.. 

Situação. Aguardando Parecer do Relator na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 



ASSÉDIO MORAL 
 Projeto de 

Lei 

4742/2001 

Autor Deputado Marcos de Jesus PL/PE 

Ementa Introduz art. 146-A no Código Penal Brasileiro - 

Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 -, 

dispondo sobre o crime de assédio moral no 

trabalho. 

Situação:  Pronto para Pauta do plenário. 

Apensados  PL 7461/2017 - Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 - Código Penal, para tipificar 

o assédio moral 

  



JORNADA DE TRABALHO 
 Projeto de 

Lei 

544/2019 

Autor Lucas Redecker - PSDB/RS 

Ementa Institui a verificação eletrônica de frequência e 

pontualidade dos Servidores Públicos da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais, para 

fins de controle e fiscalização da jornada de trabalho. 

Situação:  Aguardando Designação de Relator na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(CTASP) 
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 NOVAS ALÍQUOTAS DE 
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA 

 

 Segundo o texto, até que entre em vigor uma lei fixando as alíquotas, 
elas serão divididas em oito faixas, aplicáveis sobre o salário de 
contribuição: 

  
- até um salário mínimo: 7,5% 
- mais de um salário mínimo até R$ 2 mil: 9% 
- de R$ 2.000,01 a R$ 3 mil: 12% 
- de R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45: 14% 
- de R$ 5.839,46 a R$ 10 mil: 14,5% 
- de R$ 10.000,01 a R$ 20 mil: 16,5% 
- de R$ 20.000.01 a R$ 39 mil: 19%; e 
- acima de R$ 39.000,01: 22% 
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