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Tramitação

• Autor: Poder Executivo Apresentação: 22/03/2016
• Regime de tramitação: Urgência art. 64 CF
• Mesa Diretora da Câmara dos Deputados: 31/03/2016
209 emendas.
• No plenário para votação: 04/04/2016
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Projeto de Lei Complementar

• Possibilidade de termo aditivo para adicional de pagamento de dívidas
refinanciadas pela União com os Estados e Municípios.
• Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e
medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei no 9.496, de 11
de setembro de 1997, a Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de
agosto de 2001, a Lei Complementar no 148, de 25 de novembro de
2014, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e dá outras
providências.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 3º-A. A lei que estabelece o Plano Plurianual atenderá ao disposto no § 1º do art.
165 da Constituição Federal e determinará, para o seu período de vigência, o limite
total anual do gasto público primário expresso como percentual:
I - do PIB anual para a União; e
II - da receita primária total anual para Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 1º O limite de gasto será instruído com memória e metodologia de cálculo que o
justifique, comparando-o com os fixados nos quatro exercícios anteriores, e
evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos da política
econômica nacional.
§ 2º Para fins do disposto neste artigo, considera-se a despesa empenhada como
referência para apuração do limite total anual do gasto público.
§ 3º Fica facultada a aplicação do disposto no caput para Municípios que não sejam
capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 3º-B. O Plano Plurianual deverá conter seção que trate especificamente da
despesa com pessoal de todos os Poderes e do Ministério Público, estabelecendo:
I - limites em percentual do crescimento da receita corrente líquida para o crescimento
da despesa total com pessoal;
II - fixação de critérios para concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação
de remuneração a qualquer título, para os servidores próprios; e
III - limites totais para as despesas com terceirização.

Parágrafo único. É vedada qualquer alteração na seção do Plano Plurianual de que
trata o caput, no último ano de mandato do chefe do Poder Executivo.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 6º-B. O saldo financeiro decorrente dos duodécimos repassados aos Poderes
Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Defensoria
Pública, apurado ao final do exercício, deve ser devolvido ao caixa único do Tesouro do
ente federativo, ou seu valor será deduzido das primeiras parcelas duodecimais do
exercício seguinte.

Parágrafo único. É vedada a transferência de recursos financeiros oriundos de repasses
duodecimais a fundos.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 9o Se verificado, ao final de um trimestre bimestre, que a realização da receita
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os titulares dos Poderes e órgãos de que trata
a alínea a do inciso I do § 3º do art. 1º e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes
orçamentárias.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 9o
§ 6º Poderá ser decretado pelos Poderes e pelos órgãos de que trata a alínea “a”, inciso I, § 3º
do art. 1º a adoção de Regime Especial de Contingenciamento no caso de crescimento real

baixo ou negativo do Produto Interno Bruto - PIB nacional, regional ou estadual por período
igual ou superior a quatro trimestres, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 66.
§ 7º Durante o Regime Especial de Contenção de Despesas, serão contingenciadas todas as
despesas, exceto:
I - as previstas no § 2º deste artigo;
II - as relativas a investimentos em fase final de execução ou que sejam considerados
prioritários; e
III - aquelas consideradas essenciais pelos órgãos para a manutenção das suas atividades e
prestação de serviços públicos.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma
das seguintes condições:
§ 4º Para fins do que trata o inciso II do caput deste artigo, durante a execução
orçamentária de cada exercício financeiro, é vedado o uso do crescimento da economia
como medida de compensação.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de
lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios:

§ 8º Para fins da compensação de que trata o § 2º, é vedado o uso:
I - de receitas não recorrentes; e
II - de receitas decorrentes de participação no resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou
zona econômica exclusiva ou a receita de compensação financeira por essa exploração.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 18.
§ 1º Serão computados como “Outras Despesas de Pessoal” os valores:
I - dos contratos de terceirização de mão-de-obra ou qualquer espécie de contratação de
pessoal de forma direta ou indireta, inclusive por posto de trabalho, que atue substituindo
servidores e empregados públicos; e
II - repassados para organizações da sociedade civil, relativos à contratação de mão-de-obra por
tais entidades para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de atividades ou de projetos em mútua cooperação com o Poder Público.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 18.

§ 3º Será considerada despesa com pessoal, segregada por cada poder e órgão, dos Poderes e
dos órgãos referidos no art. 20 o total da despesa com inativos e pensionistas dos Poderes ou
dos órgãos, mesmo que seja financiada com recursos do Tesouro, inclusive as despesas com
inativos e pensionistas que compõem o déficit do Regime Próprio de Previdência Social.
§ 4º Para a apuração da despesa total com pessoal, deverá ser observada a remuneração bruta
do servidor, nela incluídos os valores retidos para pagamento de tributos.
§ 5º As despesas com indenizações e auxílios, com sentenças judiciais e com requisições de
pequeno valor serão computadas nas despesas com pessoal para fins de aplicação dos limites
de que tratam os arts. 19 e 20.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 18.
§ 6º A impossibilidade de contingenciamento ou de pagamento não autoriza excluir qualquer
item previsto no caput da apuração da despesa total com pessoal.
§ 7º Para a apuração da despesa total com pessoal, deverão ser acrescidos os valores pagos
referentes às despesas de exercícios anteriores.
§ 8º Os valores de que tratam os §§ 4º, 5º, 6º e 7º serão apurados e acrescidos de forma
segregada por cada poder e órgão, dos Poderes e dos órgãos referidos no art. 20.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as
despesas:
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que
se refere o § 2o do art. 18
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 19.
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos
provenientes

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o §9º do art. 201 da Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.
VII - de contribuição patronal devida pelo ente federativo instituidor de regime de previdência
complementar vinculada àquela devida pelos respectivos participantes.

§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de
sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

I - na esfera federal:
c) 40,87% 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se
3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e
XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de forma
proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da
receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao
da publicação desta Lei Complementar;

e) 0,03% (três centésimos por cento) para a Defensoria Pública da União
II - na esfera estadual:
c) 48,3% 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;
e) 0,7% (sete décimos por cento) para a Defensoria Pública Estadual.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será
realizada ao final de cada quadrimestre.
§1º Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 90% 95% (noventa e
cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que
houver incorrido no excesso:

§2º A concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
derivada de determinação legal ou contratual ficará suspensa enquanto a despesa total
com pessoal se mantiver acima dos 90% (noventa por cento) do limite, ressalvado o
previsto no inciso X do art. 37 da Constituição.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20,
ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes,
sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências
previstas nos §§3º e 4º do art. 169 da Constituição.
§ 5º As restrições do § 3º não se aplicam aos demais Poderes, ou órgãos
do ente federativo, quando a extrapolação dos limites ocorrer apenas nos limites
específicos de cada Poder ou órgão.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois
quadrimestres no último exercício do seu mandato, contrair 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.
§ 1º Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os
encargos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
§ 2º O titular de Poder ou órgão referido no art. 20 deverá deixar
disponibilidade de caixa com recursos não vinculados suficientes ao pagamento das
remunerações dos servidores públicos, referentes ao último exercício do seu mandato,
a serem pagas no primeiro mês do novo mandato.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 48.
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas
informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade,
formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais
deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.
§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério
da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica
deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico
centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que trata o § 4º do
art. 32.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 50
§ 2o A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá
ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de
que trata o art. 67.
§ 2º As normas e procedimentos de gestão fiscal e para a consolidação das
contas públicas de que trata o inciso III do art. 67, de aplicação obrigatória pelos entes
federativos, serão editados pelo órgão central de contabilidade da União, enquanto
não implantado o Conselho de Gestão Fiscal.
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Alterações na LC nº 101/2000

Art. 59
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20
quando constatarem:
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 85% (oitenta e
cinco por cento) 90% (noventa por cento) do limite.
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