
PEC 241/2016
Estabelece o teto para os 

gastos públicos



O que é uma PEC?

Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) é uma 

atualização, um emendo 

à Constituição Federal.



O que propõe a PEC 241?

 Ela estabelece teto para as despesas 

primárias de cada poder.

 Esse teto terá como base o valor das 

despesas pagas no exercício de 2016.

 A cada exercício, esse teto será 

corrigido pela inflação (IPCA)



Em outras palavras:

 Congela os gastos públicos de áreas 

como Educação, Saúde e Assistência 

Social.



 Esse congelamento será para os 

próximos 20 anos, e qualquer 

alteração só poderá ser feita via 

projeto de lei a partir do 10º ano de 

vigência da EC.



No caso de descumprimento:

 Não poderá haver a concessão de 

vantagem, aumento ou adequação 

de remuneração de servidores 

públicos;



No caso de descumprimento:

 Não poderá haver criação de 

cargo, emprego ou função que 

implique aumento de gastos;



No caso de descumprimento:

 Não poderá haver alteração de 

estrutura de carreira que implique 

aumento  de despesa;



No caso de descumprimento:

 Não poderá haver admissão ou 

contratação de pessoal;

 Não poderá haver realização de 

concurso público.



Saúde e Educação com a PEC 241:

 As aplicações mínimas previstas na 
Constituição para a Saúde (15%) e para 
a Educação (União:18%; Estados e 
Municípios: 25%) também passam a 
valer pelas mesmas regras da PEC: 
valerá o valor investido no ano anterior, 
reajustado pela inflação.







PARA BARRAR MAIS ESSE ATAQUE

DEVEMOS NOS MANTER 

MOBILIZADOS



Nossas ações na construção da 

Greve Geral

 Todos os CRs: Análise de conjuntura, trabalhando os 

principais ataques. 

 Participaram do CR em junho 81 representantes, em 

Julho 76, em agosto 88 e em setembro 58.



08, 09 e 10 de junho: Fotos nas escolas contra os 

ataques.



 27 a 30 de junho: Panfletagem de material construído em 

conjunto com mais sindicatos.



 7 de Julho: Panfletagem em terminais de ônibus



02 de agosto: Assembleia



 17 de setembro: Seminário sobre a Reforma da 

Previdência construído em conjunto com outros 

sindicatos.



 19 de setembro: Assembleia



 22 a 29 de setembro: Panfletagem nas escolas



CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÕES  PARA 
A CONSTRUÇÃO DA GREVE GERAL

:



PROPOSTAS DE AÇÕES:

 Assembleia dia 10/10, segunda, às 19h no SISMMAC, para debater 

paralisação e greve geral.

 Materiais para a intensificação da luta : outdoor; adesivo de carro e 

peito; caminhão de som – (propor a construção com outros 

sindicatos)

 Organizar a ida a Brasília nos dias da votação da PEC 241 – enviar 

nomes para o sindicato até sexta (07/10) às 12h;

 Participar do Ato Público Contra o Retrocesso na Educação – 9 de 

outubro, 15h 

 Assembleia de pais para debater paralisação e greve geral




