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REFORMA TRIBUTÁRIA – PEC 45/2019 
 

A proposta de reforma tributária visa substituir cinco tributos atuais por apenas um, que funcionaria no estilo 

IVA (Imposto Sobre Valor Agregado). Segundo o líder do MDB na Câmara e autor da proposta, Baleia Rossi (SP), 

a ideia é unificar PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS no novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). 

AUTOR: Deputado Baleia Rossi (MDB/SP) 

RELATOR:  Deputado João Roma (PRB/BA) 
 

Trâmite CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  
22/05 - 14h, Anexo II, Plenário 01 

Pautada na CCJC para aprovação de constitucionalidade da matéria, para que seja instaurada a 

Comissão Especial para discussões e deliberação da proposta e assim seguir à Plenário da Câmara. 

 

Audiências Públicas na CCJC  
21/05 – 14h30 Anexo II, Plenário 01 

Audiência Pública para “Discutir a proposta de Emenda à Constituição n° 45/19, que altera o sistema 

tributário nacional e dá outras providências”  

Convidados: 

Sr. Bernard Appy - Diretor do Centro de Cidadania Fiscal - CCIF  

Sr. Kleber Cabral - Auditor Fiscal e Presidente do SINDIFISCO  

Sr. Luiz Carlos Hauly - Ex-Deputado Federal e Economista 

Sra. Vanessa Canado - Diretora do Centro de Cidadania Fiscal – CCIF 

 

22/05 – 10h Anexo II, Plenário 01 

Audiência Pública para “Discutir a proposta de Emenda à Constituição n° 45/19, que altera o sistema 

tributário nacional e dá outras providências”  

Convidados: 

Sr. Marcos Cintra - Secretário Especial da Receita Federal do Brasil  

Sr. Ricardo Lodi Ribeiro - Professor Adjunto de Direito Financeiro da UERJ 

Sr. Fábio Artigas Grillo - Advogado  

Sr. Eduardo Maneira - Presidente da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB   

Sr. Demetrius Nichele Macei - Conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF  

Sr. Alexandre Tortato - Consultor Tributário da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP  

 

  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1748902.htm
https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1748906.htm
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COMPRAS GOVERNAMENTAIS – PL 1292/1995 
 

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

normas para licitações e contratos da Administração Pública e outras providências. 
AUTOR: Senador Lauro Campos (PT/DF) 
RELATOR: Deputado João Arruda (MDB/PR)  

 

Trâmite Plenário da Câmara dos Deputados  
21/05 – 16h, Plenário Ulysses Guimarães   

Pautada na Sessão do Plenário. Sendo deliberada, segue para o Senado Federal. 
 
Ponto de Destaque do PL (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 produção 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 decorrênci a 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
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FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – PEC 391/2017 
 

Altera o art. 159 da Constituição Federal para que prevê aumentar de 49% para 50% o produto da 
arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados da União, destinando esse 1% ao Fundo de Participação dos Municípios. 
AUTOR: Senador Raimundo Lira - PMDB/PB 
RELATOR: Deputado Júlio Cesar (PSD/PI) 
 

Trâmite Comissão Especial da PEC 391/17  

22/05 - 14h, Anexo II, Plenário 11 

Pautada na Comissão para definição do roteiro de trabalho e deliberação de requerimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – PEC 51/2019 
 

De iniciativa conjunta do Senado Federal para a alteração do art. 159 da Constituição para aumentar 
para 26% (vinte e seis por cento) a parcela do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados destinada ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. 
AUTOR: Senado Federal 
RELATOR: Senador Rogério Carvalho (PT/SE) 
 

Trâmite Senado CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  

22/05 - 10h, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário 03 

Pautada na CCJ, que possui o prazo regimental de 5 sessões para análise da proposição, se aprovada 
a constitucionalidade da matéria, será instaurada comissão especial da PEC. 

 

 

 
 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2165194
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136301
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EXERCÍCIO DO PODER EXECUTIVO EM ALTERAR O IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS (IPI) – PEC 55/2015 

 

Altera os artigos 52 e 153 da Constituição Federal, para 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.  
AUTOR: Senado Federal 
RELATOR: Senador Antônio Anastasia (PSDB/MG)      

 
Trâmite Plenário do Senado Federal  

21/05 - 14h, Plenário Senado 

A PEC ainda precisa ser discutida em mais uma (01) sessão antes de ser votada em primeiro turno no 
Senado Federal, e em mais três (03) sessões antes da votação em segundo turno - caso seja 
apresentado requerimento de urgência urgentíssima para a mesa diretora a proposição é deliberada 
em turno único - se aprovada é encaminhada para a secretária da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados para análise de constitucionalidade da proposição). 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121220

