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Senado Federal 
PLENÁRIO – PLEN 

• Terça-feira (07) – 14h, Plenário do Senado Federal 

 

Proposta de Emenda à Constituição N° 55/2015 (Tributária) - De autoria do Senado Federal, altera 

os artigos 52 e 153 da Constituição Federal, para estabelecer condições para o exercício do Poder 

Executivo alterar a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

RELATOR: Senador Antônio Anastasia (PSDB/MG)      

PARECER: Parecer do relator é pela aprovação da matéria 

Ponto de Destaque da PEC (Justificativa de compensação financeira):  

Incluir entre as competências privativas do Senado Federal a aprovação, por maioria absoluta de seus membros, 

de qualquer proposta da Presidência República para alterar as alíquotas do IPI, atendidas as condições e limites 

estabelecidos em lei. Além de a plena eficácia da alteração pretendida estará condicionada ao pagamento de 

compensações financeiras aos entes subnacionais. Isso exigirá, da parte do Poder Executivo, a explicitação das 

perdas que serão impostas aos entes federados, assim como a alteração das leis orçamentárias para incluir as 

compensações requeridas. É legítimo que o Governo Federal busque alavancar a atividade econômica mediante 

reduções de alíquotas. O que fere o mais elementar senso de equidade é que estados e municípios assumam 

parte significativa do ônus resultante.  

Situação: Aguardando Deliberação no PLENÁRIO (a PEC deverá ser votada no Plenário do Senado em 

dois turnos. Caso aprovada, segue para tramitação na Câmara). 

 

Proposta de Emenda à Constituição N° 57/2016 (Desburocratização) – De autoria da Comissão 

Diretora do Senado Federal, altera os artigos 30, 37, 146, 150, 179 e 195 da Constituição Federal, 

com o objetivo de prever que determinada lei complementar conceitue pequeno Município, a fim de 

simplificar as normas gerais aplicáveis ao processo administrativo fiscal, à substituição tributária, à 

moralidade tributária, à eficiência tributária e à vedação de confisco, e ao estabelecimento do 

estatuto de defesa dos direitos contribuintes; dá nova disciplina ao princípio da anterioridade; 

elimina a exigência de certidão negativa dos débitos previdenciários para participação em 

procedimentos licitatórios e contratação com o setor público; e fixa a obrigatoriedade de 

especificação de tratamento diferenciado e simplificado das microempresas e empresas de pequeno 

porte no âmbito das normas de caráter geral aplicáveis às empresas. 

RELATOR: Senador José Maranhão (MDB/PB) 

PARECER: Parecer do Relator pela aprovação da proposta 

Ponto de Destaque da PEC (Justificativa simplificação porte dos municípios brasileiros):  

A proposta tem por objetivo simplificar o tratamento dos pequenos municípios, conceituados em lei 

complementar, especialmente no que concerne à apresentação de balancetes e às prestações de contas, além 

de prever a delegação de competência ao Estado em que estiver localizado o pequeno município, no tocante à 

cobrança e fiscalização de tributos de sua competência e à prática de atos previstos no processo administrativo 

fiscal. Essa proposição corresponde ao reconhecimento das enormes diferenças entre os municípios brasileiros, 

particularmente no que diz respeito à capacidade operacional. 

Situação: Aguardando Deliberação no PLENÁRIO (a PEC deverá ser votada no Plenário do Senado em 

dois turnos. Caso aprovada, segue para tramitação na Câmara). 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121220
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127414
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS - CAE 

• Terça-feira (07) – 10h, Anexo II, Plenário 19 

 

Projeto de Lei do Senado N° 433/18 (FUST) -  De autoria do Senador Otto Alencar (PSD/BA), que 

altera as Leis nos 9.998/2000 e 9.472/1997, autorizando o uso dos recursos do FUST para o 

pagamento de despesas de telecomunicações do Programa Antártico Brasileiro – Proantar. 

RELATOR: Senador Styvenson Valentim (PODE/RN) 

PARECER: Parecer do Relator pela aprovação com a emenda n° 1 - CCT  

Situação: Incluída na pauta da reunião da CAE. 

 

 

COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E DEFESA DO 

CONSUMIDOR  

• Terça-feira (07) – 11:30h, Anexo II, Plenário 9 

 

Projeto de Lei do Senado N° 134/16 (Comércio Exterior) – De autoria do Senador Aécio Neves 

(PSDB/MG), que altera a Lei nº 9.818/1999, para obrigar a CAMEX a publicar o custo econômico 

estimado na concessão de seguro de crédito à exportação, por operação de crédito, em sítio público, 

e disponibilizar ao Tribunal de Contas da União, a metodologia de cálculo e os parâmetros utilizados. 

RELATOR: Senador Roberto Rocha (PSDB/MA) 

PARECER: Parecer do Relator pela aprovação do Projeto, nos termos da Emenda n° 1 – CAE 

(Substituto), e pelo arquivamento do Projeto de Lei 135, de 2016. 

Ponto de Destaque do PL:  
“Art. 5º ....................................................... .......................................................................................................................................................  

§ 1º A CAMEX deverá disponibilizar, para acesso do Tribunal de Contas da União, arquivo com o valor, por operação de crédito, do custo 

fiscal da concessão de seguro de crédito à exportação; os parâmetros utilizados para o cálculo do custo fiscal e a respectiva  metodologia 

de cálculo. 

 § 2º O custo fiscal do seguro de crédito à exportação deverá considerar em seu cálculo a diferença entre o valor cobrado à instituição 

financeira pelo seguro de crédito e o valor justo ou o valor de mercado do seguro.  

§ 3º O valor justo do seguro de crédito deverá considerar, no seu cálculo, no mínimo, o risco de crédito do importador, e a qualidade das 

contragarantias oferecidas ao Fundo Garantidor de Exportação, pelo importador. § 4º O custo fiscal, por operação de crédito, deverá ser 

disponibilizado em sítio público de fácil acesso ao cidadão, no mínimo semestralmente, respeitado o disposto no art. 6º, III, e o disposto no 

art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.” (NR)  

Situação: Incluída na pauta da reunião 

  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134505
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125296
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Câmara dos Deputados  
PLENÁRIO - PLEN 

• Terça-feira (07) – 16h, Plenário Ulysses Guimarães   

 

PROJETO DE LEI 1.292-C/95 (Compras Governamentais) – do Sr. Lauro Campos (PT/DF) que altera a 

lei n° 8.666/1993, que regulamenta o art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e outras providências.  

RELATOR: Deputado João Arruda (MDB/PR)  

PARECER: Parecer do Relator pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela 

adequação financeira e orçamentária. 

Situação: Aguardando Deliberação no PLENÁRIO. 

 

Ponto de Destaque do PL Art. 25 (margem de preferência):  
Art. 25. “No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que 

atendam a normas técnicas brasileiras.  

§ 1º A margem de preferência de que trata o inciso I do caput:  

I – Será decidida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal;  

II – Poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens manufaturados e serviços estrangeiros;  

III – poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados-Parte do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que 

haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da 

República.  

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País definidos 

conforme regulamento do Poder Executivo federal, poderá ser estabelecida margem de preferência adicional de até 20% (vinte por cento) 

àquela prevista no § 1º.  

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal poderão estabelecer margem de preferência de até 10% (dez por cento) para bens manufaturados 

nacionais produzidos em seu território.  

§ 4º Os Municípios poderão estabelecer margem de preferência de até 10% (dez por cento) para bens manufaturados nacionais produzidos 

no Estado em que eles estão situados.  

§ 5º A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais cuja capacidade de produ ção ou 

prestação no País seja inferior:  

§ 6º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, 

exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a 

partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de  

financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.  

§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e 

comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia 

desenvolvida no País produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.  

§ 8º Será divulgada em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto 

neste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16526&ord=1


 

 

www.pedbrasil.org.br  

SCN Qd 05 Bl A nº 50 Torre Norte, Sala 926  

Asa Norte | Brasilia | DF 

70715-900 | +55 61 3326.9977 

Agenda Legislativa 
Edição nº 010/2019 

Semana 06.05.2019 – 10.05.2019 

 

  

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  

• Quarta-feira (08) – 10h, Anexo II, Plenário 13 

 

Realização de Audiência Pública (Prioridades do Ministério) – "Exposição sobre os principais 

programas e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações”  

Extra pauta: sobre a situação dos projetos e bolsas de pesquisa frente aos cortes executados no 

orçamento da área. 

Convidado: 

Marcos Pontes, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

 

 

 

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA 

• Quarta-feira (08) – 10h, Anexo II, Plenário 15 

 

Realização de Audiência Pública – “Compensações Financeiras da Lei Kandir e os Impactos na 

Região Norte” (Requerimento nº 11/2019, de autoria do deputado Eduardo Costa (PTB/PA), 

subscrito pelo deputado Airton Faleiro (PT/PA). 

 

Convidados: 

Representante do Ministério da Economia; 

Consultoria Técnica do Tribunal de Contas da União; 

Governador do Estado do Pará; 

Conselho Nacional de Política Fazendária. 

 

 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55178
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55227

